Ι∆ΡΥΤΗΣ - EK∆ΟΤΗΣ: 1950-1980 † ΙΩΑΝ. ΣΠ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ 1980-2012: ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ∆ΕΙΝΩΝ
Ό,τι και να πράξει ή Ελλάδα, όπως και να χειρισθεί τα θέματά της ή τα διεθνή, αλλά και τα Ευρωπαϊκά, πάντα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους κρυφούς
εχθρούς της, τους οποίους αποκαλεί «αδελφούς»!!! Όταν έχομεν τέτοιους
αδελφούς δεν χρειαζόμεθα εχθρούς. Πριν από καιρόν και επί χρόνια κυριαρχούσε η απειλή εξόδου από την ζώνην του Ευρώ. Οι πιέσεις αφόρητες.
Οι μισοί έλεγαν να φύγομεν, οι άλλοι μΙσοί να μείνομεν. Φυσικά όλα ήταν
προσχεδιασμένα. Εσείς θα φωνάζετε και εμείς θα τους υποστηρίζομεν δήθεν,
ώσπου να τους αναγκάσομεν σε σκληρότερους όρους ή να υπογράψουν
νέον δάνειον. Μετά βλέπομεν τι θα σκεφτούμεν.
Και «πριν αλέκτωρ λαλήσαι»,
το δεύτερον όπλον δεν άργησε
να έλθει. Πρόκειται για την απειλήν εξόδου τώρα από την ζώνην
της ελευθέρας διακινήσεως προσώπων και αγαθών, της γνωστής
Σένγκεν. Αφορμή έδωσε η προστασία των προσφύγων από την
Συρίαν οι οποίοι εισρέουν στην
χώραν μας κατά χιλιάδες καθημερινώς. Οι Έλληνες πολίτες με
τα ανύπαρκτα μέσα και εφόδια
τους παρέχουν τις αναγκαίες
βοήθειες για να μη πεθάνουν
από την δυστυχίαν.
Οι καλομαθημένοι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να μεταβούν πρόσφυγες στην
χώραν του έκαστος. Και υποχρεώνουν την Ελλάδα να τους κρατά στο έδαφός
της! Επειδή το κύμα ογκούται και φοβούνται εφόρμησην στις χώρες, τους
πιέζουν αφόρητα την Ελλάδα ότι αν δεν περιορίσει τις εισροές θα κλείσουν
την ελευθέραν διακίνησην πολιτών με τις αρχοντοχώρες του Βορά! Έτσι θα
απαλλαγούν από μεταναστευτικά ρεύματα. Ουσιαστικώς καταδικάζουν την
Ελλάδα σε πλήρη οικονομικήν καταστροφήν, αφού είχαν το θράσος να της
επιβάλουν να συντηρεί 400.000 πρόσφυγες στα εδάφη της. Εφόσον δεν προστατεύεις τα σύνορα σου θα φύγεις από την συνθήκην Σέγκεν της διεμήνυσαν. Η Συνθήκη μεταξύ άλλων προβλέπει «ελέγχους στα σύνορα, οι
οποίοι πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα». Στην περίπτωσην αυτήν το ευαίσθητον σημείον είναι τα σύνορα με την τουρκίαν, άρα πρόκειται για όρια της
Ευρώπης και οι ίδιοι έπρεπε να απαιτήσουν από την τουρκίαν να μη τα παραβιάζει. ∆εν το έπραξαν, αλλ’ αντ΄ αυτού της έδωσαν και 3 δις Ευρώ ενώ
στην Ελλάδα 3 εκατοµµύρια!!! ούτε δηλ. τα καύσιµα του Λιµενικού Σώµατος!!
Τι πρέπει να κάμομεν τώρα με τις απειλές των ανελέητων Ευρωπαίων
δήθεν ανθρωπιστών; Να κλείσομεν τα σύνορα με την Τουρκίαν και να αναγκαστούν οι πρόσφυγες να οδεύουν δια του Βοσπόρου στην Ευρώπην, οπότε
εμείς θα απαλλαγούμεν πλήρως από τις ιταμές απειλές των Ευρωπαίων. Την
πρότασην αυτήν την αναφέροµεν από τον Ιούνιον του 2015. Και ιδού που
τα αποτελέσµατα µας δικαίωσαν. Υπάρχουν κίνδυνοι για την χώραν μας από
τον εναγκαλισμόν των προσφύγων. Μας το διακηρύττουν εκείνοι τους οποίους προστατεύομεν επί χιλιάδες χρόνια από τις κατακτητικές ορδές, που θα
τους είχαν αφανίσει. Και τώρα που φανήκαμεν άνθρωποι στην ανθρωπίνην
ανάγκην μας απειλούν με λαιμητόμον!!! Πώς πρέπει να τους χαρακτηρίσομεν
και πώς να αντιδράσομεν;;;
Μιχαήλ Στρατουδάκης

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗΝΙΟΙ
ΕΟΡΤΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΤΗΝΟΥ

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου,
οδού Μετσόβου, ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος κ. ∆ωρόθεος Β’, με την άδεια και την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ.Ιερωνύμου Β’ , κατά την ετήσια εορτή της Αδελφότητος των εν
Αθήναις Τηνίων, συμπαραστατούμενος από τον Πρωθιερέα του Ναού
Αρχιμ. Χριστοφόρο, ο οποίος με πολλή αγάπη και ευγένεια τον υπεδέχθη
και εφιλοξένησε, ως και άλλων Ιερέων,
παρουσία του Προέδρου κ. Παπαδημητρίου και των Μελών της Αδελφότητος, ως επίσης της ∆ημοτ. Συμβούλου κ. Βιδάλη, εκπροσωπούσης το
∆ήμο Τήνου, του ∆ιοικητού της Τροχαίας Αθηνών κ. ∆ιαμαντόπουλου, των
Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος
κ.κ. Πελοπίδα Αγγελόπουλου
και Αλέξανδρου Λαγουρού, του
Πολιτευτού των Κυκλάδων ιατρού κ. Χριστόπουλου, του επί
τιμή ∆ημάρχου Κιμώλου κ. Μαγκανιώτη, του κ.. Αντωνίου Βεντούρη και πλήθους Τηνίων διαμενόντων στην Αθήνα. Ο Σεβασμιώτατος κ. ∆ωρόθεος Β’ ευχήθηκε για την Επέτειο, υπέμνησε τις πολλές ευεργεσίες
της Θεοτόκου στη ζωή μας, καθώς και τη διαχρονική πολύπτυχη προσφορά του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου στην Εκκλησία
και την Πατρίδα.
Εν συνεχεία, σχηματίσθηκε λιτανευτική πομπή,με επικεφαλής τη Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος, κατευθυνθείσααπό το Ναό του Αγίου Βασιλείου, διά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας,

προς τα Γραφεία της Αδελφότητος, όπου πραγματοποιήθηκε εορταστική Εκδήλωση, με προσφώνηση του
Προέδρου, Χαιρετισμό του
Σεβασμιωτάτου κ. ∆ωροθέου
Β’ , ο οποίος εκπροσωπών
τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο
Β’ μετέφερε τις ευχές και τις
ευλογίες του και ευχήθηκε
με τη σειρά του στο Μακαριώτατο, μαζί με τους παρισταμένους, για την όγδοη επέτειο από της εκλογής του.
Μετέφερε, επίσης, και τις ευχές και τις ευχαριστίες της
∆ιοικούσης το Ιερό Ίδρυμα Επιτροπής, η οποία, όπως είπε, με σεβασμό
προς την Αγία Εικόνα και αίσθημα υψηλής ευθύνης πηδαλιουχεί από την
1η Ιανουαρίου 2015 το σκάφος του Ιερού Ιδρύματος, με αταλάντευτη πορεία,προς εκπλήρωση των υψηλών
πνευματικών, εθνικών, καινωνικών και
φιλανθρωπικών έργων του,εζήτησε
την προσευχή όλων και ευχήθηκε σε
όλους να έχουν την σκέπη και την ευλογία της Παναγίας. Ακολούθως, ο
Πανσιολ. Αρχιμανδρίτης και Α’ Γραμματεύς της Ιεράς Συνόδου Ιερώνυμος
Νικολόπουλος ανέπτυξε διδακτιώτατα
το θέμα “εάν το άλας μωρανθή εν τίνι
αλισθήσεται” ,με θεολογική, κοινωνική
και πρακτική θεώρηση, αποσπώντας

τις επευφημίες και τα χειροκροτήματα των παρισταμένων.Τέλος, παρετέθη από την Αδελφότητα παραδοσιακή
δοχή στο ισόγειο καφενείο του κτηρίου. Πηγή www.imsyrou,gr

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΙΚΙΝΗΤΩΝ

Προσωρινή ∆/νση: Κλεισόβης 111, Καλλίπολη, Πειραιάς,185 39
Τηλ./Fax: 210 42.86.030- 6947 723,706 E-mail: synsik@otenet.gr
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
18 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί στην επίσημη
γιορτή του Συνδέσμου μας στις 20 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στον
Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμονα Ιλισού –Καλλιρρόης -Αθήνα (τηλ. 210- 9236 191)
Στην λειτουργία της Κυριακής της Ορθοδοξίας (Αναστήλωση των εικόνων)
θα βρίσκεται και η εικόνα της Παναγίας της Παντάνασσας, προστάτιδας του
νησιού μας. Μετά την αρτοκλασία θα προσφερθεί το παραδοσιακό κέρασμα,
στο παραπλήσιο του Ιερού Ναού Πνευματικό Κέντρο.
Για το ∆. Σ. Ο Πρόεδρος Πασχάλης Συρίγος
Ο Γεν. Γραµµατέας ∆ηµήτριος Κατσικάς
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Γ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΛΟΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύρος 29 Ιανουαρίου 2016
Τη διασφάλιση εξυπηρέτησης των
νησιών και των κατοίκων τους στη
διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων των ναυτικών, ζητά για µια
ακόµη φορά µε επιστολή του προς
τον Υπουργό Ναυτιλίας Θοδωρή
∆ρίτσα, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης καλώντας τον να δροµολογήσει επιτέλους
πλοίο ασφαλείας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.
4256/2014.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
Αντιπεριφερειάρχης : «Σεβόμαστε απόλυτα τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ακτοπλοΐα, παράλληλα όμως επιθυμούμε και απαιτούμε να γίνονται σεβαστά τα αντίστοιχα αναφαίρετα δικαιώματα του κάθε νησιώτη,
είτε αυτά αφορούν την μετακίνηση,
την υγεία, την τροφοδοσία της αγοράς, κ.λ.π.», επισημαίνοντας πως «το
αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα διεκδίκησης των αιτημάτων των απεργών δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να αφήνει
τους νησιώτες - στην κυριολεξία - στο
έλεος του Θεού».
Για τον Αντιπεριφερειάρχη «Ο εμπαιγμός που γίνεται σε βάρος των
κατοίκων των νησιών μας είναι πλέον
γνωστός τοις πάσι, ενώ η πολιτεία συνεχίζει να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό της. Θεωρούμε – συνεχίζει - ότι θα ήταν πιο αξιοπρεπές να δηλώσετε δημοσίως και ευθέως την έλλειψη
πολιτικής βούλησης ως προς την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας».
Στην έντονη επιστολή διαμαρτυρίας του ο κ. Λεονταρίτης υποστηρίζει ότι «Η συνεχιζόμενη αδιαφορία
του Υπουργείου, παρά τις επανειλημμένες έγγραφες παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες μας για το φλέγον αυτό ζήτημα, καθιστά κάτι παραπάνω από σαφές σε όλους, ότι η πολιτική αυτή είναι ανεπαρκέστατη όσον αφορά στην
εφαρμογή των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των νησιωτών
μας και την εξασφάλιση των αναγκών
για την επιβίωσή τους» για να καταλήξει:
Κύριε Υπουργέ,
Το επίκεντρο της οπτικής μας είναι
ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Θα
σας καλούσα να πράξετε το ίδιο, δρομολογώντας επιτέλους πλοίο ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του Ν. 4256/2014 ΦΕΚ
Α’/92/14.04.2014), που ορίζει εφαρμογή προγράμματος δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας “μετά από την παρέλευση τριών (3) ημερών από τη διακοπή της τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης, όταν προκύπτει επείγουσα κοινωνική ανάγκη ή ανάγκη η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία”. Σε διαφορετική περίπτωση, σας θέτω προ των ευθυνών σας».
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑIΓΑΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Τηλ.: 22813.61500
Telefax: 22810.82376

Ο ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΑΥΞΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Νέα σχέδια και μέτρα για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών
ανακοινώθηκαν τις τελευταίες μέρες, δημιουργώντας αίσθημα μεγαλύτερης ανασφάλειας και πανικού
πλέον σε επαγγελματίες και εργαζόμενους.
Το πρώτο μέτρο αφορά στο νέο
σχέδιο του ασφαλιστικού, που μετατρέπει τις εισφορές σε φορολογία επί του εισοδήματός μας από
27% έως 34,5%, από τον Ιανουάριο
του 2017 και το δεύτερο μέτρο στην
αύξηση κατά 1% στις ασφαλιστικές
εισφορές των εργοδοτών για τους
εργαζόμενους και 0,50% στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων από τον Ιανουάριο του 2016.
Περίφημα;
Το δεύτερο μέτρο θα εφαρμοσθεί για να μην μειωθούν και άλλο
οι ήδη μειωμένες 6 φορές κύριες
συντάξεις και να μην επιβληθεί ειδικό τέλος 1‰ στις τραπεζικές συναλλαγές των επιχειρήσεων. ΚΑΝΕΝΑΣ, ούτε εργοδότης ούτε εργαζόμενος, δεν μπορεί να διαθέσει ούτε
1 ευρώ από το εισόδημά του για επιπλέον εισφορές. Και σίγουρα κανένας συνταξιούχος, για τον οποίο
θα μπει σε εφαρμογή ο νέος νόμος,
δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε νέα
μείωση.
Για ποιο λόγο άραγε να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές;
Επειδή εργοδότες, εργαζόμενοι.
συνταξιούχοι ζούμε περίοδο ευημερίας και έχουμε την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε σε
νέες εισφορές; Επειδή υπάρχει ανταποδοτικότητα ασφαλιστικών εισφορών και παροχών υγείας ; ΙδιαίΣυνέχεια εις την 3η σελ.

ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ: ΕΥΧΟΜΑΙ
ΤΟ ΣτΕ ΝΑ ΣΩΣΕΙ
ΤΗΝ ΧΑΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ
ΤΗ «ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΙΗΣΗ»
ΤΩΝ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
Αθήνα, 8/1/2015
Στο δικαστικό επίπεδο μεταφέρεται
σήμερα ο αγώνας φορέων και κινημάτων για την ακύρωση της σύμβασης
παραχώρησης των 14 Περιφερειακών
Αεροδρομίων της χώρας στη γερμανική κρατική εταιρία Fraport. ∆ήλωση
για το θέμα έκανε στην είσοδο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, που συζητά σήμερα τις σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως που κατέθεσαν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι Περιφερειακές
ενότητες Χανίων-Ρεθύμνου, ο δήμος
Κέρκυρας, ο δήμος Χανίων και άλλοι
δήμοι της Κρήτης, η ΟΣΥΠΑ, κοινωνικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι και
κλπ κατά της σύμβασης, ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής και Καθηγητής
Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο Παν/μιο Κρήτης, Νότης Μαριάς.
«Ευχόμαστε, είπε ο Νότης Μαριάς,
το ΣτΕ να σώσει την τιμή της Ελληνικής Πολιτείας και να μην επιτρέψει
την «γερμανοποίηση» των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων. Εάν είχε πάρει
μία αντίστοιχη απόφαση το Νοέμβριο
του 2010, όταν είχαμε προσφύγει κατά του πρώτου μνημονίου, τα πράγματα στη χώρα σήμερα θα ήταν τελείως
διαφορετικά. Ελπίζουμε ότι τώρα θα
τεθεί τέρμα στις επιταγές της τρόικας
και θα παραμείνουν τα Περιφερειακά
Αεροδρόμια, πράγματι στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Πολιτείας».
Αναφερόμενος στην εκστρατεία
που και ο ίδιος έχει αναλάβει σε επίπεδο Ευρωβουλής για την ανατροπή
της σύμβασης παραχώρησης των 14
Περιφερειακών Αεροδρομίων, ο Νότης Μαριάς είπε ότι «υπάρχει καραμπινάτη παραβίαση του Κοινοτικού ∆ικαίου, γιατί δημιουργείται ιδιωτικό μονοπώλιο από την πλευρά της Fraport».
Πρόσθεσε μάλιστα ότι επειδή μέτοχος στη Fraport είναι η Loufthansa, ο
Ελληνικός Τουρισμός θα μετατραπεί
σε γερμανικό τσιφλίκι.
Ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής
δήλωσε ότι υπάρχει και Εθνικό ζήτημα, επειδή στη σύμβαση παραχώρησης δεν υπάρχει ρήτρα Εθνικής
Ασφάλειας, παρότι τα περισσότερα αεροδρόμια είναι καθοριστικής σημασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια
της χώρας. «Η μάχη σήμερα δίνεται από τους φορείς στο ∆ικαστικό επίπεδο, είπε ο Νότης Μαριάς. Από την
πλευρά μας δίνουμε τη μάχη στην Ευρωβουλή και εκτός Ευρωβουλής μαζί
με τα Κινήματα, για να σταματήσει η
«γερμανοποίηση» των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας».
∆είτε το βίντεο με τη δήλωση του
Ανεξάρτητου Ευρωβουλευτή Νότη
Μαριά
https://youtu.be/eg4a7ckC6a8
Βουλευτικό Γραφείο Νότη Μαριά
www.notismarias.gr

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 2016
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ
ΠΕΤΑΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

..

∆/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Λ. Βασ. Παύλου 118, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, 185 33 • Tηλ.: 210-8991.725
FAX: 210.8991.813/Τηλ/τής και FAX: 210.4110.117 • e-mail: terzopoulou@kykladikonfos.gr

Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΙΟΥ
Του Νίκου Κουτρουµπή
Είμαι βέβαιος πως η επικεφαλίδα σας παραξενεύει. Ίσως ανησυχήσατε ή
ακριβέστερα επί το δημώδες Νιώτικο ίσως και «κακοβάζετε», μήπως επίκειται κάποιο «τσουνάμι», σεισμός ή καταποντισμός που θα πλήξει το νησί μας.
Για να σας καθησυχάσω, σας λέω ότι τίποτα απ’ όλ’ αυτά δε συμβαίνει. Κι
αυτό γιατί, όλα τα πιο πάνω ανήκουν σε μία υπέρτερη δικαιοδοσία και δύναμη, τη θεϊκή, ενώ αυτά με τα οποία θα σας προβληματίσω έχουν ανθρώπινη προέλευση, που εξελίσσεται σε βίαιη επέμβαση και καταλήγει σε εισβολή. Εισβολή σε βάρος του περιβάλλοντος και της μορφολογίας του νησιού.
Παίρνω αφορμή από
φωτογραφίες
και δημοσιεύματα που είδαν το φως
της δημοσιότητας εν μέσω των εορτών των Χριστουγέννων
και αφορούν
την παραχώρηση του αιγιαλού
της
παραλίας της
«Κουμπάρας»
σε
ιδιώτες.
Εκεί δηλαδή
που ο υπήνεμος κόλπος της Κουμπάρας συνδέεται και τροφοδοτείται με το πέλαγος,
να αλλάζει μορφή και να μετατρέπεται σε πραγματική χερσόνησο, με εκεί
εγκατεστημένα βαριά μηχανήματα και την ήδη από μπετόν κατασκευασθείσα, εντός μίας εβδομάδας, γέφυρας πάνω στην αμμουδιά… Οι σχετικές φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους, όπως άλλωστε και οι ιστοσελίδες αλλά
και τα δημοσιεύματα που μας κατακλύζουν. Έτσι, εάν μπορώ να προδικάσω το μέλλον, εντός ολίγου, θα μας προκύψει και λεωφόρος προς εξυπηρέτηση του εκεί, υπό αποπεράτωση, Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος με
φορέα την «105 Ανώνυμη Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία Εκμετάλλευσης
Ακινήτων», όπως ονομάζεται η ιδιοκτήτρια.
Άθελά μου άρχισα να «αναμιμνήσκομαι ημερών αρχαίων» από τα νιάτα
μου, τα εκεί ηλιοβασιλέματα και τις φωτογραφίες των ερωτευμένων κυρίως
ζευγαριών που ήθελαν να κρατήσουν την ανάμνηση του έρωτά τους σ’ αυτό το ιδανικό και ιδιαίτερα ρομαντικό περιβάλλον. Αν αναλογισθεί κανείς ότι τα στην «Kουμπάρα», εν μέσω των γιορτών των Χριστουγέννων τεκταινόμενα αποτελούν συνέχεια της αλλοίωσης του περιβάλλοντος τόσο στον Κάλαμο, όσο και στον κόλπο του Παππά, που έχει ήδη επέλθει από τον ίδιο
φορέα (https://wwfaction.wordpress.com/2010/09/13/elos_papa/), με την αποξήρανση του εκεί υδροβιότοπου, τότε ο «βιασμός» προκύπτει κατ’ εξακολούθηση, αφού εκεί εσήμανε την απομάκρυνση των πουλιών που, είτε ως
μόνιμα, είτε ως αποδημητικά, έβρισκαν καταφύγιο ή ασφαλή στάση για το
ετήσιο μακρινό ταξίδι τους.
Όμως, το θέμα έχει και μια άλλη, σημαντική κατά την γνώμη μου, διάσταση. Όλ’αυτά τα έργα δεν γίνονται μόνο με ιδιωτικά κεφάλαια του επενδυτή,
αλλά επιχορηγούνται και από τον Έλληνα και Ευρωπαίο φορολογούμενο.
Συγκεκριμένα: 1) επιχορήγηση 6.996.500,00 € για την ίδρυση τουριστικού
λιµένα σκαφών αναψυχής, δυναµικότητας 175 σκαφών στον όρµο “Τρεις
Εκκλησιές“ Ίου Κυκλάδων,
2) Επιχορήγηση 6.471.261,25 € για την κατασκευή στην ίδια θέση νέας ξενοδοχειακής µονάδας 5 αστέρων 240 κλινών
/ Απόφαση ένταξης στον επενδυτικό νόμο με Α∆Α ΩΧΥΝΦ-ΘΟΩ
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A7%
CE%A5%CE%9D%CE%A6%CE%98%CE%9F%CE%A9/document?inline=true
3) Επιχορήγηση 1.832.342,79 € για ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας τύπου
Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016 – Με
στόχο τη δημιουργία ενιαίας ανταγωνιστικής τουριστικής ταυτότητας και
την ενίσχυση της θέσης της στην διεθνή τουριστική βιομηχανία, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσίασε σήμερα το τριετές Στρατηγικό Σχέδιο
Ανάπτυξης Τουρισμού, σε συνεργασία
με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστι-

Στίχοι: Γεωργίου Αντ. Τρούλλου
Κοντά στο γραφικό χωριό,
στο μονοπάτι το παλιό,
ένα ξώκκλησο προβάλλει
μες στα δέντρα, μες στα κάλλη.
Όσοι δεν το γνωρίζετε,
καιρός να σεργιανίσετε
στ’ Άη Γιάννη το (ε)κκλησάκι,
να του ανάψετε κεράκι.
Εκεί στα χρόνια τα παλιά
ο ∆άσκαλος με τα παιδιά
είχαν φυτώριο ζηλευτό
και προμηθεύαν το χωριό.
Με το δικό σας οβολό
φτιάξαμε τον περίβολο,
κάναμε σουβά, ταράτσα
που είχαν’ όλα τους στραπάτσα.
Όμως ο Άγιος ζητά
τις ίδιες πλάκες σε μπετά,
για να πάψει η υγρασία
να χαλά την εκκλησία.
Περνάμε δύσκολους καιρούς
με κρίση και ξεριζωμούς,
Παναγιά μας, φύλαξέ μας,
με ειρήνη μόνοιασέ μας
Χρόνια πολλά
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή
Πρόεδρος: Ιερέας
Γεώργιος Τσάλας
Ταµίας: Κων/ντίνος Γεωργούλης
Μέλη: Άγγελος Λουµίδης
Ιωάννης Σπίθας
Στυλιανός Τσόχος
Εις µνήµην:
Αντωνίου Γ. Τρούλλου
Όλης Αντ. Τρούλλου
Επιµέλεια: Ελένη Τρούλλου
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ 25/2/2016
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κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Αποτελώντας το δυναμικότερο όχημα του ελληνικού τουρισμού, καθώς
το Νότιο Αιγαίο υποδέχεται το 25%
περίπου των διεθνών αφίξεων και συγκεντρώνει το 30% των τουριστικών εσόδων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
δημιουργεί μια ενιαία επικοινωνιακή ομπρέλα για το σύνολο των νησιών, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα
σε καθένα από αυτά να δομήσει το δικό του ιδιαίτερο και προσαρμοσμένο
στα μοναδικά χαρακτηριστικά του
πλαίσιο δράσης.
Με όχημα την καμπάνια “Aegean
Islands.Like No Other”, η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου θέτει σε άμεση εφαρμογή το σχέδιο ενεργειών προβολής
για το 2016. Ενώ ταυτόχρονα εξελίσσει την καμπάνια παρέχοντας στις τοπικές αρχές και φορείς ένα πολύτιμο
interactive εργαλείο, μια δυναμική eπλατφόρμα, μέσω της οποίας έχουν
τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν, να
διαμορφώνουν και να συμβάλλουν

στην περαιτέρω ανάπτυξη της καμπάνιας.
Παρουσία της Αν. Υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, του
προέδρου του ΣΕΤΕ, κου Ανδρέα Α.
Ανδρεάδη, των βουλευτών και δημάρχων των Κυκλάδων και της ∆ωδεκανήσου και πλήθους εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και επιχειρηματικών
ενώσεων
της περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κος Γεώργιος Χατζημάρκος παρουσίασε την
ολοκληρωμένη στρατηγική τουρισμού, η οποία
πρόσφατα είχε τεθεί και
σε διαβούλευση με τους
τουριστικούς φορείς και
δημάρχους της περιφέρειας.
Στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής
Ανάπτυξης της Περιφέρειας είναι η ανάδειξη και
προβολή του τουριστικού
προϊόντος της περιφέρειας, μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο και ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που απευθύνεται σε στοχευμένες αγορές στόχους. Το Στρατηγικό
Σχέδιο Τουρισμού περιλαμβάνει έρευνα και ανάλυση στοιχείων, στρατηγική
μάρκετινγκ τουριστικών προϊόντων
της Περιφέρειας, σχεδιασμό της ανταγωνιστικής ταυτότητας, πλάνο επικοινωνίας καθώς και τον οδικό χάρτη
τουριστικής ανάπτυξης τριετίας.
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης της καμπάνιας στους δημοσιογράφους και στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της εγχώριας τουριστικής αγοράς, και στο πλαίσιο της φιλοσοφίας για συνεργασία και συντονισμό όλων των μερών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί,
πραγματοποιήθηκε κλειστή «Συνάντηση Εργασίας» με τους εκπροσώπους
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό
Συνέχεια εις την 7η σελ.

2016 ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Για Υγεία, Αγάπη, Αλληλεγγύη και κάθε αγαθό
και το νέο έτος να φέρη στην Χώρα µας την Αναγέννηση
και την αληθινή Ελευθερία!
"Κυκλαδικόν Φως"

