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

Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Ιούνιος 2016. Περιµένω να µιλήση ο Πρωθυπουργός.
Άραγε, σκέπτοµαι, τι θα µας πη πάλι;
Θα µιλήση µε ενθουσιασµό για τις επιτυχείς προσπάθειες και αποτέλεσµα µε την Τρόϊκα; Θα µιλήση πάλι για την «καµµένη γη» που του άφησαν οι «προηγούµενοι», που κάθονταν στη δική του καρέκλα; Ε, όχι αυτή
τη φορά δεν πρέπει να τον ακούσω, παρ’ ό,τι δεν είχε κάτι άλλο στο γυαλί
να παρακολουθήσω...
Εξ άλλου ξέρω τι θα πη... Να κάνουµε υποµονή, όλα θα πάνε καλύτερα,
θα, θα, θα. Εδώ και πόσα χρόνια ακούµε αυτά; Κι όχι µόνο από αυτόν τον
Πρωθυπουργό. Για «καµµένη γη των προηγουµένων», για θυσίες του ελληνικού λαού και όλα θα πάνε καλά... Θυσίες... Πόσες ακόµη;
Βέβαια, δεν ξέρετε ούτε εσείς ούτε οι προκάτοχοί σας. Κι ο ελληνικός
λαός περιµένει... περιµένει... Ως πότε; Νια ήµουν και γέρασα και µάλιστα
χωρίς σύνταξη και δη βουλευτική...
Τουλάχιστον να ήξερα πως όλα αυτά θα τελειώσουν κάποια στιγµή! Οι
θυσίες µας, η λιτότητα, οι φόροι, η µιζέρια στα φάρµακα κ.ά.π. Κάποιος
φίλος που πέθανε πρόσφατα έγραφε στο Facebook: Τι να κάνουµε, κάποια στιγµή θα τελειώσουν όλα αυτά. Και τέλειωσε πρώτα ο ίδιος!
Μέχρι στιγµής, πάντως, ∆ΕΝ ΕΙ∆Α ΚΑΛΟ από τις θυσίες µας. Παρά την
καλή πρόθεσή µου εις το έπακρον... Κι ας µου πάρουν το σπίτι µε τους
νόµους τους, που λένε και «ξελένε»...
Νοµίζω πως το ποτήρι ξεχείλισε. Αυτή είναι η αλήθεια!
Κι ο ελληνικός λαός το ίδιο πιστεύει. Αφού λοιπόν δεν βλέπουµε αποτελέσµατα, µήπως είναι καιρός να σταµατήσουν τα «σούρτα - φέρτα» στο
εξωτερικό και να πάη κάθε «κατεργάρης» στον πάγκο του; Με την καλή
έννοια πάντα, η αλήθεια πρέπει να λέγεται...
E.I.T.

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Γ΄ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΟΙ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΑ: ΧΟΡΟΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Με μεγάλη επιτυχία έγινε στην
Ερμούπολη της Σύρου το Γ΄∆ιεθνές
Κυκλαδολογικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών.
Με τη συμμετοχή περισσοτέρων των
200 συνέδρων από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, η ΕΚΜ έδωσε μία νέα πνοή

Οι Μητροπολίτες κκ ∆ωρόθεος και Καλλίνικος προσερχόµενοι στο χώρο του συνεδρίου. Τους υποδέχονται ο αντιπρόεδρος
και ο Γεν. Γραµµατεύς της Ε.Κ.Μ.

στο επιστημονικό, και όχι μόνο, γίγνεσθαι των Κυκλάδων. Οι εκλεκτοί ομιλητές, με την ανάπτυξη 118 ανακοινώσεων και την παρουσίαση
26
αναρτημένων παρουσιάσεων, έδωσαν
την ευκαιρία στους συνέδρους να ακούσουν εργασίες αναφερόμενες στο
χώρο της Αρχαιολογίας (προϊστορικήςΚλασικής –Βυζαντινής), της Γεωλογίας,
της Εθνογραφίας, της Ιστορίας, κυρίως Βυζαντινής και νεώτερης, της Λαογραφίας και της Ιστορίας της Τέχνης,
αλλά και της παραδοσιακής και σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, αναστήλωσης,
διαχείρισης μνημείων, της ∆ημογραφίας, της Οικονομίας, και του Τουρισμού και του Περιβάλλοντος, πάντα σε
σχέση με τις Κυκλάδες, μεταφέροντες
όχι μόνο τα αποτελέσματα προσφάτων ερευνών, αλλά, μελετώντας και
προτείνοντας λύσεις σε πάρα πολλά
θέματα.
Η οργανωτική επιτροπή (πρόεδρος
ο καθ κ. Εμμ. Μαρμαράς) αλλά και τα
άλλα μέλη (η κ. Λυδία Παλαιοκρασσά-

Ο πρόεδρος της Ε.Κ.Μ. µε τον επίσκοπο
Καθολικών σεβασµ. Πέτρο Στεφάνου

Κοπίτσα, ο κ. ∆ημ Στ. Κορρές, ο κ. Ιακ.
Ι. Ρήγος, ο κ. Θ-Γερ Μαγκανιώτης, και η
κ Κούλα Χρυσού-Καρατζά) και ιδιαιτέρως ο γραμματέας κ Γ. Γαβαλάς και ο
κ Στ. Προβελέγγιος κατάφεραν να φέ-

ρουν εις πέρας ένα τεραστίας σημασίας έργο με την βοήθεια και συμπαράσταση εθελοντών, το οποίο, βέβαια, παραγματοποιήθηκε τόσον από τον ∆ήμο
Σύρου Ερμουπόλεως που παραχώρησε
τις αίθουσες, και στηρίχθηκε οικονομικά από τις χορηγίες του κ Αθ. και της κ
Μ. Μαρτίνου, την Γεν. Γραμ. Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής, την εταιρεία
“IMERYS”, τις Έκδόσεις Gutenberg, όσον και από άλλους τοπικούς παράγοντες όπως η κ. Ντίνα Συκουτρή
Ανδρειωμένου και ο κ. Φρέρης Ρ. .
Τις εργασίες του συνεδρίου τίμησαν με χαιρετισμούς ο ∆ήμαρχος Σύρου Ερμουπόλεως κ Μαραγκός, οι
Μητροπολίτες κκ ∆ωρόθεος και Καλλίνικος, ο Σεβασμ. Επίσκοπος Σύρου
της Καθολικής Εκκλησίας κ. Πέτρος
Στεφάνου και πλήθος κόσμου που γέμισε την ωραιότατη αίθουσα του Θεάτρου «Απόλλων» και τις αίθουσες του
Πνευματικού Κέντρου του ∆ήμου.
Στην εναρκτήρια τελετή, ο ∆ήμαρχος κ Μαραγκός ευχήθηκε επιτυχία
στους σκοπούς του συνεδρίου μη παραλείποντας να τονίσει την μεγάλη σημασία πού μία τόσο σοβαρή επιστημονική εκδήλωση έχει, ο προϊστάμενος
της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆ρ. ∆ημή-

Ο ακαδηµαικός κ. Παν. Βοκοτόπουλος

τριος Αθανασούλης ο οποίος εξήρε τον
ρόλο της Εταιρείας και τον Θεσμό του
Κυκλαδολογικού συνεδρίου ως ενός
σημαντικού επιστημονικού φόρουμ ενώ, ο πρόεδρος κ. Εμμ. Μαρμαράς ομίλησε για το έργο της Εταιρείας και
την προσπάθεια προετοιμασίας του διεθνούς συνεδρίου κήρυξε την έναρξη
των εργασιών και καλωσόρισε τους
συμμετέχοντες. Στο τέλος , η Εταιρεία
τίμησε τους διαπρεπείς καθηγητές κκ
Colin Renfrew, Roland Etienne, Robin
Barber, και την κυρία Φ. ∆ροσογιάννη,
οι οποίοι, επί δεκαετίες προσέφεραν
τις υπηρεσίες τους στις Κυκλάδες .Ακολούθησε καλλιτεχνική εκδήλωση του
Λυκείου Ελληνίδων ,ενώ η βραδυά έκλεισε με δεξίωση που παρετέθη από
την Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών
Στις εργασίες μεταξύ άλλων έκαναν
παρουσίαση ο ακαδημαϊκός κ Π. Βοκοτόπουλος, οι καθ κκ Ι. Στεφάνου, Χρ.
Ντούμας, Ν. Κούρου Λ. Παλαιοκρασσά-Κοπίτσα, Ευαγ. Σημαντώνη-Μπουρνιά, Ίρις Τζαχίλη, Κλ. Πολυβού, Ισμ.
Τριάντη Κ. Κόμης, Χρ. Λούκος, Εμμ.
Μαρμαράς, Θ. Παναγόπουλος, Αδαμ.

Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
ETAIΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητά µέλη και φίλοι Κυκλαδίτες της Εταιρείας
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, η Ε.Κ.Μ.
εορτάζει την µνήµη του Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου, του Ναξίου. Ο Αγιος Νικόδηµος εορτάζεται στον φερώνυµο Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας
και Αγίου Νικοδήµου στα Άνω Πατήσια (ακριβώς
έναντι του Σταθµού του Ηλεκτρικού «Ανω Πατήσια») και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
έχει την τιµή να σας προσκαλέσει για να εορτάσουµε όλοι µαζί τον προστάτη Άγιο της Εταιρείας. Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 19.00,
θα λάβει χώρα Μέγας Εσπερινός µε περιφορά της
Εικόνος του Αγίου, ενώ την εποµένη θα γίνει Αρχιερατική Θ. Λειτουργία µετ΄ Αρτοκλασίας.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Καθ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ∆ρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ:
«ΑΝΗΛΕΗΣ Ο ∆ΙΩΓΜΟΣ
ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ,
ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΒΑΝΑΥΣΟ
ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ»
«Απευθύνω έκκληση στους νησιώτες Βουλευτές, να αναλάβουν άµεσα
πρωτοβουλία ανακοπής αυτής της
τραγικής πορείας των νησιών µας»
Ρόδος, 11 Μαΐου 2016
Στον ανηλεή διωγμό που υφίστανται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με
μια δέσμη εξοντωτικών μέτρων που,
είτε έχουν ψηφιστεί και εφαρμόζονται
είτε βρίσκονται προ των πυλών, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, στην
διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα.
Με αφορμή το προσφάτως ψηφισθέν ασφαλιστικό - φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά και όσα εν γένει προβλέπονται
στην
συμφωνία
κυβέρνησης - δανειστών, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου δήλωσε:
«Βρισκόµαστε µπροστά σε µια καταιγίδα µέτρων που, στο σύνολό
τους, συνιστούν τον απόλυτο διωγµό, το πλέον ανηλεές κυνηγητό που
έχουν δεχτεί ποτέ τα νησιά. Οι νησιώτες υπήρξαµε ανέκαθεν εξαιρετικά πολιτισµένοι και ευγενείς. ∆υστυχώς,
αυτό
ορισµένοι
το
εκλαµβάνουν ως σηµάδι αδυναµίας
και µε απόλυτη περιφρόνηση στην
νησιωτικότητα και στο πραγµατικό
περιεχόµενο της, έρχονται και ολοκληρώνουν ένα πρωτοφανές σε βία
κύµα µέτρων, τα οποία διαµορφώνουν ένα περιβάλλον που καθιστά
πλέον την ζωή στα νησιά απαγορευτική».
Τα μέτρα αυτά, όπως τα απαρίθμησε ο κ. Χατζημάρκος είναι τα εξής:
Η Κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα υπόλοιπα
νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε συνέχεια της εφαρμογής
του μέτρου που ήδη έχει εφαρμοστεί
σε πέντε νησιά.
Η κατάργηση της εξαίρεσης των
τουριστικών καταλυμάτων και των ξενοδοχείων από την καταβολή ΕΝΦΙΑ
Η μετάπτωση της εστίασης στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ
Η επιπλέον αύξηση του ΦΠΑ από το
23% σε 24%.
Η κατάργηση στην ∆ωδεκάνησο της
έκπτωσης 50% του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά
Η επιβολή τέλους διανυκτέρευσης
Η σαρωτική μείωση των επιδοτούμενων αεροπορικών συνδέσεων.
«Το µόνο που αποµένει είναι να
µας ζητήσουν εγγράφως να αποχωρήσουµε από τα νησιά. Η ζωή στα
νησιά του Αιγαίου διώκεται µε τον
πιο βίαιο τρόπο που θα µπορούσε
κανείς να σχεδιάσει, για µια περιοχή
της χώρας, στην οποία διακυβεύονται και ζητήµατα εθνικά» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης για να προσθέσει ότι σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της περιόδου προ κρίσης μέχρι και το 2014, η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου είναι πρώτη σε κατάταξη Περιφέρεια της Ευρώπης, όσον αφορά
την μείωση του ΑΕΠ, χωρίς να έχουν
συνυπολογιστεί οι επιπτώσεις από τα
μέτρα που έχουν ληφθεί στην διάρκεια του 2015 και 2016.
«Με την ζωή στα νησιά, ειδικά µετά και την τόσο σκληρή υπονόµευση
του Τουρισµού, να έχει γίνει απαγορευτική δεν µπορεί να υπάρχει το οποιοδήποτε σενάριο οικονοµικής ανάκαµψης του Νοτίου Αιγαίου»
τόνισε ο κ. Χατζημάρκος και πρόσθεσε ότι παρέμειναν υποσχέσεις τα περί θέσπισης αντισταθμιστικών μέτρων.
« Η ζηµιά δεν έχει να κάνει µόνο µε
την ζωή των νησιωτών, έχει να κάνει
και µε τους εθνικούς κινδύνους που
σηκώνει αυτή η περιοχή. ∆εν βλέπω
αυτό να συγκινεί κάποιους, όπως
δεν βλέπω να έχουν το φιλότιµο να
νοµοθετήσουν έστω κάτι πολύ µικρό
σε δηµοσιονοµικό κόστος, έστω και
µόνο για να ρίξουν στάχτη στα µάτια
των νησιωτών. Πλέον, ούτε την στάχτη στα µάτια δεν αισθάνονται την ανάγκη να ρίξουν» ανέφερε, δίνοντας
έμφαση στην περιφρονητική αντιμετώπιση του Νοτίου Αιγαίου από τους
κυβερνώντες.
Καταλήγοντας ο Περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου ανέφερε: «Το περιβάλλον που διαµορφώνεται είναι ζοφερό, το µέλλον δεν προοιωνίζεται
τίποτα θετικό και οι απαντήσεις που
οφείλονται στους νησιώτες για τον ανηλεή διωγµό που υφίστανται, πρέπει να έλθουν από τους κυβερνώντες. Μπορεί σήµερα κάποιοι να
πανηγυρίζουν βυθισµένοι στις αυταπάτες τους . Οι νησιώτες, όµως, δεν
έχουν αυταπάτες. Απευθύνω έκκληση στους νησιώτες Βουλευτές, να αναλάβουν άµεσα πρωτοβουλία ανακοπής αυτής της τραγικής πορείας
των νησιών µας » .
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
µας: www.kykladikonfos.gr το
Facebook της εφηµερίδας µας:
www.facebook.com/KykladikonF
os για έγκυρη και άµεση ενηµέρωση σε πληθώρα επιπλέον θεµάτων.
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ 24/6/2016

του πλέον αρµόδιου, εισηγητή του
Action Plan κ. Donato Raponi, o οποίος διευκρίνισε ότι σε σχέση µε
τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ,
τα ειδικά καθεστώτα για τις νησιωτικές περιοχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ενώ θα δοθούν ακόµα µεγαλύτερες ελευθερίες στα
κράτη – µέλη, τα οποία θα έχουν περισσότερες επιλογές για τους τρόπους με τους οποίους θα εξομαλύνουν τις ανισότητες μεταξύ περιοχών.
Τα στοιχεία αυτά διαμορφώνουν μια
θετική εξέλιξη για την «επόµενη µέρα» στον ΦΠΑ των νησιών, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ότι η Ευρωπαϊκή οδηγία
βρίσκεται σε ισχύ δίνοντας τη δυνατότητα στην
ελληνική
κυβέρνηση
να επαναφέρει
το
καθεστώς
των µειωµένων συντελεστών
για τα νησιά, οποιαδήποτε
στιγµή το
θελήσει.
Σημειώνεται
ότι
βρισκόμαστε εν αναμονή της απάντησης του κ.
Πρωθυπουργού σε επιστολή που αποστείλαμε την 1η Ιουνίου 2016 με θέμα τον «ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές» ενώ εντός των επόμενων ημερών,
θα ζητηθεί και η θέση των αρχηγών
των κομμάτων επί του θέματος.
Τόσο το Σχέδιο ∆ράσης όσο και η
εισήγηση του κ. Γιάννη Ρούσσου προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων θα
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου
Κυκλάδων
www.ekyklades.gr από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016.
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016
Σχέδιο δράσης σχετικά µε το ΦΠΑ
- Προκλήσεις για τα Eυρωπαϊκά Νησιά - Μια δηµόσια ακρόαση που διοργανώθηκε από το ∆ίκτυο των Νησιωτικών Επιµελητηρίων της ΕΕ
(INSULEUR), σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία Μικρών Νησιών (Esin)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
e-mail: pespen@otenet.gr www.pespengr.blogspot.com
6/05/2016 Πειραιάς,
Η ΠΕΣΠΕΝ στηρίζει και συμπαραστέκεται στην τετραήμερη απεργία που
εξήγγειλε η ΠΝΟ μετά την αιφνιδιαστική κατάθεση του ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου από την κυβέρνηση, νομοσχέδιο που αποτελεί τη
χαριστική βολή για όλα τα κεκτημένα
των ναυτικών, αλλά και όλων των εργαζομένων. Ενώνουμε κι εμείς τη φωνή
μας, την οργή και την αγανάκτηση μας,
ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και καλούμε όλα τα µέλη µας
και γενικά τους συνταξιούχους ναυτικούς να συμμετέχουν μαζικά σε όλες
τις κινητοποιήσεις που θα εξαγγείλει η
ΠΝΟ.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το ∆.Σ. της ΠΕΣΠΕΝ καταδικάζει με
οργή και αγανάκτηση ομόφωνα την κα-

τάθεση του «αντιασφαλιστικού» και φορολογικού νομοσχεδίου αιφνιδιαστικά
από την κυβέρνηση, νομοσχεδίου που
καταργεί ουσιαστικά τον αρχαιότερο
ελληνικό ασφαλιστικό φορέα, το ΝΑΤ,
που στήθηκε και λειτούργησε για 40
χρόνια με χρήματα µόνον των ναυτικών, επέζησε δύο παγκοσμίων πολέμων, Βαλκανικών πολέμων, δικτατοριών
κλπ.
Ο μόνος δρόμος για να σταματήσει
αυτή η ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ είναι η άμεση απόσυρση του καταστροφικού νομοσχεδίου.
Για το ∆.Σ. Ο Πρόεδρος
Θεµιστοκλής ∆ασκαλάκης
Σηµ. «Κ.Φ.»: Τα ανωτέρω δηµοσιεύθηκαν και επικαίρως στην ιστοσελίδα
µας και στο facebook της εφηµερίδας µας.

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Π Α Σ Χ Α 2 0 1 6
Το κοσµοχαρµόσυνο γεγονός της
Αναστάσεως του Χριστού, το οποίο
για µια ακόµη φορά η Ορθόδοξη
Εκκλησία µας ετοιµάζεται να εορτάσει, µου δίνει την ευλογηµένη δυνατότητα και την µεγάλη χαρά να επικοινωνώ µε τους αγαπητούς και
πολυπληθείς αναγνώστες του έγκριτου εντύπου σας, προκειµένου να εκφράσω τις εόρτιες πατρικές ευχές
µου. Χαρά και ευφροσύνη είναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν το περιεχόµενο της εορτής της Αναστάσεως του
Χριστού. Λέξεις τόσο όµορφες και τόσο δυνατές που δυστυχώς απουσιάζουν σε µεγάλο βαθµό από την ζωή
του σύγχρονου ανθρώπου.
Με µια πρόχειρη µατιά στην πραγµατικότητα που µας περιβάλλει, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι η χαρά δεν
αποτελεί πλέον κυρίαρχο στοιχείο της
ζωής µας. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι αυτό συµβαίνει, εξ αιτίας των
δυσάρεστων γεγονότων που διαδραµατίζονται γύρω µας. Η άποψη αυτή έχει δόση αλήθειας αλλά δεν είναι η
βασική αιτία, αφού τα δυσάρεστα γεγονότα δεν έλειψαν ποτέ από την ζωή
των ανθρώπων. Η ιστορία δεν γράφτηκε πάντοτε µε φωτεινά γράµµατα.
Αυτό όµως δεν εµπόδιζε την χαρά να
βρίσκεται στη ζωή µας. Οι άνθρωποι
κάποτε µπορεί και να υπέφεραν, αλλά
δεν ξέχναγαν να χαµογελούν και να
χαίρονται µε αυτά που είχαν, όσο λίγα
κι αν ήταν και όσο κι αν δοκιµάζονταν
από τα προβλήµατα της ζωής τους.
Εξάλλου και η χαρά της Αναστάσεως
δεν προήλθε από κάποιο ευχάριστο
γεγονός, αλλά «ήλθε διά του Σταυρού,
εν όλω τω κόσµω».
Σήµερα δυστυχώς η ζωή µας βρίσκεται πολύ µακριά και από τον Σταυρό και από την Ανάσταση του Κυρίου.
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
«ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Π.Α.
ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»
Όπως ισχύει µέχρι και σήµερα, µε
το νέο Σχέδιο ∆ράσης (VAT Action
Plan) για τον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέµατα ΦΠΑ,
επικαιροποιούνται, διασφαλίζονται
και επεκτείνονται τα ειδικά καθεστώτα µειωµένων συντελεστών για τις
νησιωτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής επικράτειας.
Το ∆ίκτυο Νησιωτικών Επιµελητηρίων της Ευρώπης (INSULEUR) με
αφορμή το Σχέδιο ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΦΠΑ, διοργάνωσε συνάντηση στις Βρυξέλλες τη
∆ευτέρα 13 Ιουνίου 2016, με εκπροσώπους από το Ευρωκοινοβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία
Μικρών Νησ ι ώ ν
(Esin). Στη
συνάντηση
συμμετείχε
ο
κ.
Donato
Raponi, επικεφαλής
της αρµόδιας µονάδας για θέµατα ΦΠΑ
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και εισηγητής του Action
Plan, ενώ από πλευράς ∆ικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης
(INSULEUR), το Επιµελητήριο Κυκλάδων ανέλαβε την εισήγηση επί του
Σχεδίου ∆ράσης για τον ΦΠΑ, µε οµιλητή τον πρόεδρο κ. Γιάννη Ρούσσο.
Το Σχέδιο ∆ράσης για τον ΦΠΑ (Vat
Action Plan) σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για τη
διαµόρφωση του µελλοντικού τοπίου
για τον ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές, καθώς σηµατοδοτεί την αναθεώρηση του καθεστώτος στα σχετικά
µε τον ΦΠΑ θέµατα για όλη την Ευρώπη, το οποίο ήδη μετρά τέσσερις
δεκαετίες από την αρχική εφαρμογή
του. Στο Σχέδιο ∆ράσης για τον ΦΠΑ
υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον για τα
νησιά μας, καθώς επανεξετάζονται και
επικαιροποιούνται τα ειδικά καθεστώτα μειωμένων συντελεστών. Άκρως
θετική ήταν η παρουσία και η θέση
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Η βασική αιτία για την απουσία της
χαράς από την ζωή µας, είναι η απουσία του Αναστάντος Χριστού από αυτήν. Μάθαµε τα τελευταία χρόνια να αναζητούµε την χαρά οπουδήποτε
αλλού, εκτός από εκεί που υπάρχει
πραγµατικά. Το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού έγινε απόµακρο και δυσδιάκριτο. Επίκεντρο της ζωής µας έγινε το δικό µας πρόσωπο, ή καλύτερα
το δικό µας άτοµο. Η ζωή µας έγινε ατοµοκεντρική και έτσι ξεχάσαµε το
πρόσωπο του αδελφού µας, του συνανθρώπου µας. Χάσαµε την πίστη
µας και µαζί µε αυτήν χάσαµε και την
ανθρωπιά µας. Πως να ελπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος όταν αρνείται την
ελπίδα της Αναστάσεως; Πως να χαίρεται όταν δεν προστρέχει στην πηγή
της αναστηµένης χαράς που είναι ο
Χριστός; Πως να υποµένει όταν δεν εµπνέεται από τον υποµείναντα και
Σταυρόν και θάνατον Αναστάντα Κύριο; Κι όµως, η χαρά που µοιάζει κάτι
τόσο µακρινό στις µέρες µας βρίσκεται δίπλα µας, αρκεί να στρέψουµε το
βλέµµα και την καρδιά µας στην πηγή
αυτής της χαράς, στο κενό µνηµείο
και να «τόν πέρ µ ν παθόντα καί ταφέντα καί ναστάντα Κύριο».
Εύχοµαι από τα βάθη της καρδιάς
µου, ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός να
Αναστηθεί στις καρδιές µας για να τις
πληµµυρίσει µε την χαρά της Αναστηµένης παρουσίας Του και να τις φωτίσει µε το ανέσπερο Φως της Αναστάσεως, διαλύοντας για πάντα το
σκοτάδι της απόγνωσης και του άγχους που σήµερα κυριαρχεί.
Καλό και ευλογηµένο Πάσχα
και καλή Ανάσταση!
Με θερµές Σταυροαναστάσιµες ευχές

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΕΝΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Οι τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο νησί μας ξεπέρασαν κάθε όριο φαυλότητας και πολιτικού αμοραλισμού. Ο… ηρωικός
Υπουργός που κάθε ημέρα παραιτείται,
ξεχνώντας τι ψήφισε ο ίδιος και η παράταξή του πριν λίγες ημέρες στη βουλή, δεν περιορίστηκε να δηλώσει όπως
άλλοι …… αγωνιστές της ….. αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, ότι με πόνο και θλίψη
ψηφίζουν τα αντιλαϊκά μέτρα του τρίτου Μνημονίου, αλλά κατήγγειλε την
κυβέρνηση και τον εαυτό του, ότι εγκλημάτησαν σε βάρος της χώρας και
του λαού, και ενσυνείδητα καταπάτησαν το Σύνταγμα.!!!
Αυτές τις πρωτοφανείς πολιτικές συμπεριφορές, που δεν μπορούν να ερμηνευτούν με βάση την λογική, αποτέλεσαν το έσχατο όριο ανοχής των
πολιτών απέναντι στην ομάδα ΣΥΡΙΖΑ
& των ΑΝΕΛ, που οδηγεί την χώρα στην
απομόνωση και την καταστροφή. Καταγγέλθηκαν από παντού, όμως η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός τηρούν
σιγή ιχθύος !!
Η ντροπή και το πολιτικό φιλότιμο
φαίνεται ότι έχουν εκλείψει παντελώς
από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθούν να επιβιώσουν πολιτικά γαντζωμένοι στις καρέκλες της εξουσίας,
που τους κρατούν ενωμένους.
Και βέβαια το ερώτημα που πλανάται
στην σκέψη των πολιτών είναι το εξής:
Όταν κάποιος πολίτης δεν εφαρμόσει
τους κανόνες δικαίου που λέγοντα ΝΟΜΟΙ και αυτό γίνει δημόσια γνωστό,
παρεμβαίνει η δικαιοσύνη για να τον
τιμωρήσει. Στην προκειμένη περίπτωση
που υπήρξε δημόσια ομολογία ενός
Υπουργού ότι η Κυβέρνηση εγκληματεί, καταπατώντας και μη εφαρμόζοντας τον Ανώτατο νόμο της χώρας που
είναι το Σύνταγμα δεν πρέπει να εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία;;(!!) Και ποια
είναι η αρμόδια ∆ικαστική Αρχή που
θα παρέμβεις;;;(!)
Περιµένουµε να δούµε εάν θα υπάρξει παρέµβαση για ένα έγκληµα
που οµολογήθηκε δηµοσίως.∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/5/2016
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ∆ηµήτρης Μπάιλας π.
Νοµάρχης Κυκλάδων

7,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στην διασφάλιση της επάρκειας νερού στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ακόμη και κατά την διάρκεια της περιόδου
τουριστικής αιχμής, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, της καλύτερης διανομής και του ελέγχου ποιότητας, στοχεύει
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει αυξημένες ανάγκες σε πόσιμο νερό,
λόγω της μειωμένης ποσότητας υδατικών πόρων και της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζηµάρκος απευθύνει δύο προσκλήσεις για την
υποβολή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», προτάσεων για έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος στα
νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Οι δράσεις των δύο προσκλήσεων αφορούν σε έργα συλλογής, διανοµής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιµου
νερού, όπως: κατασκευή νέων και επέκταση υφισταµένων δικτύων ύδρευσης,
αντικατάσταση παλαιών δικτύων για
την µείωση των απωλειών ύδατος και
για την βελτίωση της ποιότητας του νερού, κατασκευή αγωγών µεταφοράς
και δεξαµενών αποθήκευσης νερού,
κατασκευή µονάδων αφαλάτωσης και
διύλισης για την µετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλµυρου νερού σε πόσιµο, ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου
διαρροών και παρακολούθησης της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων.
Η πρώτη πρόσκληση που αφορά τα
µεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (∆ιευθύνσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου)
∆ήμους Άνδρου, Θήρας, Καλύµνου,
Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύρου –
Ερµούπολης και Τήνου.
∆ημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης –
Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) Θήρας, Καλύμνου,
Κω, Μυκόνου, Πάρου, Ρόδου και Σύρου,
Η δημόσια δαπάνη για παρεμβάσεις
που αφορούν την παροχή νερού για κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας αποθήκευσης και διανομής) ανέρχεται σε 3.052.284 ευρώ.
Αντιστοίχως, η δημόσια δαπάνη για
παρεμβάσεις διαχείρισης αποβλήτων και
εξοικονόμησης πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε
νερό, των ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και
καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης
και της μείωσης των διαρροών), ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ.
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , στο διάστημα από 16 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2016.
Η δεύτερη πρόσκληση που αφορά τα
µικρότερα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απευθύνεται στους παρα-
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