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Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας

Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Ἡ µεγάλη καί πανευφρόσυνη ἑορτή
τῶν Χριστουγέννων µοῦ δίνει τήν εὐλογηµένη εὐκαιρία νά ἀπευθύνοµαι
στήν ἀγάπη σας γιά δέκατη, µέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, συνεχῆ χρονιά ὥστε ὡς Ἐπίσκοπός σας νά σᾶς µεταφέρω τό
µήνυµα τῆς µεγάλης αὐτῆς ἡµέρας ἡ
ὁποία ἀνέτειλε ξανά περίλαµπρη καί
φωταυγής ἐνώπιόν µας.
Στήν προσπάθειά µου νά συγκεντρώσω τήν σκέψη µου προκειµένου
νά µιλήσω στήν ἀγάπη σας γιά τό ἀνυπέρβλητο αὐτό γεγονός τῆς Σαρκώσεως τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀναλογίζοµαι πώς αὐτό τό ὁποῖο ἐπιχειρῶ νά κάνω εἶναι νά µιλήσω γιά κάτι
τό ὁποῖο τελικά µιλάει ἀπό µόνο του.
Ἀναζητώντας τίς κατάλληλες λέξεις
γιά νά περιγράψω τό νόηµα τῆς ἑορτῆς
διαπιστώνω πώς τό µόνο πού χρειάζεται γιά νά µπορέσουµε νά γίνουµε κοινωνοί τῆς χαράς τῶν Χριστουγέννων
εἶναι νά σταθοῦµε ευλαβικά καί µέ καθαρή
καρδιά
µπροστά στό ταπεινό σπήλαιο
τῆς Βηθλεέµ, νά
θαυµάσουµε τήν
θέα τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ
στήν ἀγκαλιά τῆς
Παρθένου καί νά
ἀφήσουµε τήν εἰκόνα αὐτή νά µιλήσει στήν ψυχή
µας.
Τά φετινά λοιπόν Χριστούγεννα θά
ἤθελα νά µεταφερθοῦµε ὡς Ἐκκλησία,
σύσσωµοι, ὄχι νοερά οὔτε φανταστικά
ἀλλά πραγµατικά καί οὐσιαστικά
µπροστά στήν φάτνη τοῦ Χριστοῦ µας.
Ἐξ ἄλλου δέν βρισκόµαστε µακριά
της ἀφοῦ ὁ Ἱησοῦς Χριστός εἶναι ἐδῶ,
ἀνάµεσά µας, προεξάρχει τῆς Χριστουγεννιάτικης Εὐχαριστιακῆς µας
Συνάξεως καί ἤδη βρίσκεται ἐπάνω
στήν Ἁγία Τράπεζα σέ ἀναµονή τῆς
κοινωνίας Του µαζί µας.
Ἐλᾶτε λοιπόν ψυχή τε καί καρδία νά
ὁδηγηθοῦµε στή Βηθλεέµ τῆς Ἰουδαίας καί νά εἰσέλθουµε στό Σπήλαιο
πού φιλοξένησε τίς πρῶτες στιγµές τῆς
ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐκεῖ, τίποτα δέν χρειάζεται νά
ποῦµε ἐµεῖς γιατί ἐκεῖ ὅλα µιλοῦν ἀπό
µόνα τους. Μιλοῦν οἱ Ἄγγελοι πού
ψάλλοντες τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία!» κηρύττουν τήν χαρά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, ἀντίθετα ἀπό τήν θλίψη
τῆς ἀπουσίας Του πού ἀρκετές φορές
κυριαρχεῖ στή ζωή µας. Μιλοῦν οἱ ποιµένες οἱ ὁποῖοι «ἀγραυλοῦντες» προσφέρουν τόν θαυµασµό τους στό Θεῖο
Βρέφος, δείχνοντας σέ ἐµᾶς τό ἀσφαλές µονοπάτι τῆς πίστεως πού ὁδηγεῖ
στήν συνάντηση µαζί Του. Μιλοῦν
καί οἱ Μάγοι πού ταξιδεύουν ἀπό τά
πέρατα τῆς γῆς µόνο καί µόνο γιά νά
Τόν συναντήσουν, νά Τόν προσκυνήσουν καί νά Τοῦ προσφέρουν τά δῶρα τους ἀναγνωρίζοντας στό πρόσωπό Του τόν µοναδικό Σωτῆρα καί Λυτρωτή, τόν Βασιλέα τῆς Δόξης. Κοντά
σέ αὐτούς µιλάει καί τό ὑπέρλαµπρο

Ἄστρο τῆς Βηθλεέµ πού ἀνέτειλε καί
πάλι γιά νά σταθεῖ «ὅπου ἦν τό παιδίον
µετά Μαρίας τῆς Μητρός Αὐτοῦ…»
θυµίζοντάς µας ὅτι δέν ὑπάρχει κανένας λόγος νά κυριαρχεῖ ἡ ἀπελπισία
καί ἡ ἀπόγνωση στή ζωή µας διότι
«Μεθ’ ἡµῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι µεθ’ ἡµῶν ὁ Θεός»! (Ησ.
Η’,9-10) Ὅπου κι ἄν στρέψουµε τό
βλέµµα µας, ἐντός ἡ ἐκτός τοῦ Σπηλαίου τῆς Γεννήσεως, ὅλα ἔχουν κάτι
νά µᾶς ποῦν. Σύµπασα ἡ κτίσις, λογική τε καί ἄλογος, ἐκστατική µπροστά
στό µέγα τῆς Ἐνανθρωπήσεως µυστήριο προσφέρεται ἁπλόχερα στόν ἴδιο τόν Δηµιουργό πού τῆς ἔκανε τήν
µεγάλη τιµή ὄχι ἁπλῶς νά τήν ἐπισκεφθεῖ ἀλλά ὡς ἄνθρωπος νά γίνει κοµµάτι της. «Ἕκαστον γάρ τῶν ὑπό σοῦ γενοµένων κτισµάτων, τήν εὐχαριστίαν
σόι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τόν ὕµνον, οἱ
οὐρανοί τόν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τά δῶρα,
οἱ Ποιµένες τό θαῦµα, ἡ γῆ τό σπήλαιον,
ἡ ἔρηµος τήν φάτνην· ἡµεῖς δέ Μητέρα
Παρθένον…», ὅπως τόσο θεολογικά
ἀλλά καί ἀριστοτεχνικά ἀποδίδει µέ τό
ὑπέροχο στιχηρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς
ἑορτῆς ὁ ὑµνογράφος Μοναχός Ἀνατόλιος ὁ Στουδίτης. Ἀκόµα λοιπόν καί αὐτή ἡ
κτίσις συµµετέχουσα
στή
Γέννηση τοῦ Κυρίου µιλάει στήν
ψυχή µας καί µᾶς
καλεῖ νά προσφέρουµε κι ἐµεῖς στόν Χριστό
ὅ,τι καλύτερο
µποροῦµε µέ κορυφαία προσφορά τήν ἴδια τήν ὕπαρξη µας.
Ἀδελφοί µου,
Σήµερα πού ἑορτάζουµε τήν κατά
Σάρκα Γέννηση τοῦ Σωτῆρος µας Ἰησοῦ Χριστοῦ θέλησα νά «διέλθωµεν
ἕως Βηθλεέµ» ὅπου συνετελέσθη ἡ
ἐν τῷ χρόνῳ εἴσοδος τοῦ Κυρίου στήν
ἱστορία τῶν ἀνθρώπων. Προτίµησα, ἀντί νά σᾶς πῶ αὐτό πού ἐγώ σκέφτοµαι, νά ἀφήσουµε τό ἴδιο τό γεγονός νά
µᾶς µιλήσει. Τώρα λοιπόν πού ἀκούσαµε τήν γῆ καί τόν οὐρανό νά ὁµιλοῦν
ἦρθε ἡ ὥρα νά µιλήσει καί ἡ καρδιά
µας. Ἅς τήν ἐλευθερώσουµε ἀπό ὅλα
ὅσα τήν κρατοῦν αἰχµάλωτη σέ µία ζοφερή καί µακράν τοῦ Θεοῦ πραγµατικότητα ὥστε ἀληθινά ἐλεύθερη νά
προσφέρει τήν δική της δοξολογία καί
εὐχαριστία στόν Τεχθέντα Κύριο, τόν
Σωτῆρα καί Λυτρωτή µας.
Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς νησιωτικῆς µας
Μητροπόλεως Παροναξίας, εὔχοµαι σέ
ὅλους, ἰδιαιτέρως δέ στούς ἀδελφούς
µας πού δοκιµάζονται ἀπό ἀσθένειες,
πένθος ἤ ἀνέχεια, στούς ἀποδήµους ἤ
τούς ταξιδεύοντες στίς θάλασσες,
στούς ἐγγύς καί τούς µακράν, στούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ναξίους, Παρίους
καί Αντιπαρίους, ὁ Ἐνανθρωπήσας
Κύριος Ἰησοῦς νά φωτίζει τήν ζωή καί
τά ἔργα σας καί νά σᾶς χαρίζει ὑγεία
καί µακροηµέρευση.
Χρόνια πολλά, εὐλογηµένα
καί ἁγιασµένα!
Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον,
Ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ὁ Παροναξίας ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

NEOΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ
•Συνάντηση µε Περιφερειάρχη κ. Χατζηµάρκο
και Αντιπερ/ρχη κ. Λεονταρίτη

Σύρος 19 ∆εκεµβρίου 2017
Τον νέο ∆ήµαρχο Τήνου Ιωάννη
Σιώτο επισκέφθηκαν σήµερα το µεσηµέρι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζηµάρκος και ο
Αντιπεριφερειάρχης
Κυκλάδων
Γιώργος Λεονταρίτης, συνοδευόµενοι από τον Έπαρχο Τήνου κ. Ιωάννη
Γιαγιά.
Κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους
συνάντησης, επαναδιατυπώθηκε εκ
του σύνεγγυς η στήριξη από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής προς
τον νέο ∆ήμαρχο και το ∆ήμο Τήνου
και η συνέχιση της αγαστής μέχρι σήμερα συνεργασίας των δύο βαθμών
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κατά τη συνάντηση από πλευράς
Περιφερειακής Αρχής εξαγγέλθηκαν
τα κάτωθι:
η νέα χρηματοδότηση (Β’ φάση) για
τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων της Τήνου με το ποσό
των 250.000,00 ευρώ, η χρηματοδότηση για τη συντήρηση του επαρχιακού
οδικού δικτύου με το ποσό των
600.000,00 ευρώ, η επιχορήγηση

70.000,00 ευρώ
για την ολοκλήρωση του κλειστού
γηπέδου και η ανάληψη της δαπάνης για την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου,
έργα τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός
του 2018.
Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, τα
οποία συζητήθηκαν και εκκρεμούν, θα υπάρξει
νέα συνάντηση με
τον ∆ήμαρχο και τα μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου στις αρχές του νέου
έτους.
“Είναι πραγματικά δύσκολο να επισκέπτομαι την Τήνο γνωρίζοντας ότι
δε θα συναντήσω τον φίλο μου Σίμο
Ορφανό που χάθηκε τόσο πρόωρα από κοντά μας, βυθίζοντας στη θλίψη
την τοπική κοινωνία της Τήνου και των
Κυκλάδων και κάνοντας φτωχότερη
την “οικογένεια” της αυτοδιοίκησης.
Με ανάμεικτα συναισθήματα, ως Περιφερειακή Αρχή, θεωρήσαμε χρέος
μας να επισφραγίσουμε και από κοντά
την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε με
την ίδια δυναμική τη στήριξή μας προς
τον ∆ήμο Τήνου και τον νεοεκλεγέντα
∆ήμαρχο. Είμαι βέβαιος ότι ο Γιάννης
Σιώτος θα ολοκληρώσει το όραμα του
εκλιπόντος για το νησί, θα επιδείξει το
ίδιο πάθος και θα ανταπεξέλθει με την
ίδια επιτυχία στα καθήκοντά του με
στόχο την ανάπτυξη της Τήνου” τόνισε σε σχετική δήλωσή του αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Λεονταρίτης.
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ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
Του Νίκου Κουτρουµπή
Το ναυάγιο συνδέεται πάντοτε µε την
αποτυχία, ενίοτε και τον κακό χειρισµό
ή την λανθασµένη εκτίµηση και πορεία
.Ταυτόχρονα, όµως , στιγµατίζει τον τόπο και τον χώρο, όπου συνέβη. Φέτος,
τέλη Αυγούστου 2017, η Ίος είχε την ατυχία να συνδέσει το όνομά της με το
ναυάγιο, «στα καλά καθούμενα», του
καυχήματος της ελληνικής ακτοπλοϊας
, του φέρρυ- μπόουτ «Πάτμος» που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι οποίες, όποιες κι αν είναι , δεν δικαιολογούν αυτή την προσάραξη. Αντιθέτως,
προσβάλλουν την ελληνική ναυτοσύνη
και την παράδοσή της. Κι αυτό γιατί η συγκεκριμένη προσάραξη έγινε στην «προς
Σαντορίνη μεριά» του λιμανιού της Ίου,

Oι δύτες έπεσαν αρκετές φορές στο
νερό, προκειµένου να υπάρχει τελική εικόνα για τη ζηµιά που έχει υποστεί το
υπερσύγχρονο πλοίο. Το αισιόδοξο είναι
ότι µέχρι στιγµής δεν έχει παρατηρηθεί
θαλάσσια ρύπανση. Επίσης σηµειώνεται
ότι δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της
προσάραξης και πληροφορίες µιλούν για
ανθρώπινο λάθος.

ενώ το βαπόρι έπρεπε να είχε μπει στο
λιμάνι της, σύμφωνα με το δρομολόγιό
του και δεν είχε κανέναν λόγο να την παρακάμψει, όπως άλλωστε το σημείο
της προσάραξης υποδηλώνει. Ευτυχώς, χάρις στη μεγάλη κινητοποίηση κάθε είδους και μορφής σωστικών μέσων,
όλοι οι επιβάτες του βαποριού έφθασαν
σώοι και αβλαβείς στο λιμάνι της Νιός
και από εκεί προωθήθηκαν στον τελικό
προορισμό τους, τη Σαντορίνη. Παράλληλα, με την βοήθεια κάθε λογής και μέσου εξειδικευμένων σκαφών και ρυμουλκών, το βαπόρι ύστερα από μερικές
ημέρες αποκολλήθηκε από το σημείο
που προσάραξε και τελικά με τα δικά του
μέσα και μηχανές επανέπλευσε. Έτσι, απετράπη και μία μεγάλη οικολογική καταστροφή που θα δημιουργούσε ανυπολόγιστη ζημιά στο περιβάλλον, αλλά και
στον τουρισμό της Ίου. Βέβαια όλ’αυτά αφήνουν πολλές κακές ενδείξεις και
ερωτηματικά για το τι ακριβώς έφταιξε
, πολύ περισσότερο που οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κακές ή αντίξοες, ώστε
να δικαιολογήσουν αυτό που συνέβη.
Πάντως οι Νιώτες είδαν με ιδιαίτερη
χαρά , ύστερ’από πολλές ημέρες μετά
την προσάραξή του, το πλοίο να επαναπλέει και με τα δικά του μέσα και μηχανές να απομακρύνεται υπό την, για κάθε ενδεχόμενο, παράπλευρη και διακριτική επιτήρηση των ρυμουλκών.
Όμως γενικότερα το συγκεκριμένο ατύχημα πολλαπλώς προβληματίζει. Κι αυτό γιατί μπορεί να συνδέεται με την κόπωση που η καλοκαιρινή εξουθενωτική
φόρτιση δημιουργεί στα σκάφη και στα
πληρώματα της ελληνικής ακτοπλοϊας ,
αλλ’ενδεχομένως και στην επιπολαιότητα και την ραστώνη που ως επακόλουθο επέρχεται στους ναυτικούς μας. Η
Ελλάδα µε τον µεγάλο της στόλο και
την µεγάλη ναυτική παράδοσή της, δεν
δικαιολογεί παρόµοια ατυχήµατα.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
«Οι δικαστικοί λειτουργοί όλων των
βαθµίδων επιτελούν το καθήκον τους
µε αίσθηµα ευθύνης, θα τους συµπαρασταθούµε και θα ενισχύσουµε κάθε προσπάθειά τους» σηµείωσε ο κ.
Πέππας στις πρώτες του δηλώσεις.
O μέχρι σήμερα αρεοπαγίτης Βασίλειος Πέππας, επελέγη νέος Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου από το υπουργικό
συμβούλιο και θα αναλάβει τα ηνία διοίκησης της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ύστερα από τη επιλογή του ως νέος Πρόεδρος του ΑΠ, ο Βασίλειος Πέππας δήλωσε σχετικά: «∆ιαχρονικό, επιτακτικό αίτημα των συμπολιτών μας και
της Πολιτείας είναι η αποτελεσματική
λειτουργία της δικαιοσύνης με όσα
πολλά μπορούν να εννοηθούν με τις λίγες αυτές λέξεις. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό. Οι δικαστικοί λειτουργοί όλων των βαθμίδων επιτελούν το καθήκον τους με αίσθημα ευθύνης,θα τους συμπαρασταθούμε και
θα ενισχύσουμε κάθε προσπάθειά
τους, προκειμένου να ανταποκριθούν
στην προσδοκία για αποτελεσματική δικαιοσύνη».
Ο Βασίλειος Πέππας γεννήθηκε το
1952 στο Μεγάλο Λειβάδι Σερίφου.
Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και ασχολήθηκε με όλους
τους κλάδους δικαίου.
Στο δικαστικό σώμα εισήχθη το
1979 ως Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο
Πειραιά. Στη συνέχεια, το 1981 προήχθη σε Πρωτοδίκη στις 16/01/1981
(Κοζάνη) και ακολούθως σε πρόεδρο
πρωτοδικών στις 25/10/1996, σε εφετη στις 13/08/1999, σε Προεδρο εφετών στις 6/8/09 και σε αρεοπαγίτη
στις 6/08/2013.
Ο νέος Πρόεδρος θεωρείται έμπειρος δικαστικός, νηφάλιος και με καλές
Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΒΕΡΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ
Την ώρα
που συζητάμε έντονα για την
ανάγκη ανάκαμψης
της οικονομίας και
της ανταγωνιστικότητας στην
Ελλάδα, το
εργασιακό
τοπίο της
χώρας μας
εξακολουθεί να είναι
δυστυχώς
αποκαρδιωτικό: σε απόλυτα μεγέθη
οι άνεργοι εξακολουθούν να ξεπερνούν
κατά πολύ το ένα εκατομμύριο, με επτά
στους δέκα να εντάσσονται στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων. Σύμφωνα δε με έρευνα του ΙΟΒΕ, για τις επιπτώσεις της κρίσης στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 36% των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ από το 2011 και
μετά δεν μπορεί καν να βρει εργασία.
Παράλληλα, και στη λογική μείωσης του
εργασιακού κόστους, παρατηρείται
σημαντική επέκταση των ευέλικτων
μορφών απασχόλησης, με τις προσλήψεις πλήρους απασχόλησης να υποχωρούν σημαντικά από το 2009 έως σήμερα, ενώ οι προσλήψεις ελαστικών μορφών εργασίας ξεπερνούν το 50% των
νέων προσλήψεων. Η προαναφερθείσα
έλλειψη θέσεων απασχόλησης, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς, οδηγούν μεγάλο μέρος του εργατικού
δυναμικού, κυρίως νέους υψηλής ειδίκευσης, να αναζητεί εργασία στο εξωτερικό. Αυτή η εργασιακή μετανάστευση στερεί την ελληνική αγορά εργασίας
από ιδιαίτερα παραγωγικό δυναμικό, τη
στιγμή που οι διεθνείς συγκυρίες την
καθιστούν υποδοχέα μεγάλου κύματος
μεταναστών, κατά κανόνα ανειδίκευτων.
Η εκ βάθρων όμως διαφοροποίηση
του εργασιακού τοπίου στην χώρα,
συντελείται από την ενσωμάτωση στην
ελληνική εργατική νομοθεσία των μνημονιακών υποχρεώσεων, καθώς για
πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή εμπειρία
υιοθετούνται τόσες πολλές αλλαγές
στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων σε
τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Σημαντικές είναι και οι περαιτέρω αλλαγές στις
οποίες δεσμεύθηκε η χώρα με την
συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα
με τους θεσμούς. Μεταξύ άλλων, αναστέλλονται ως το τέλος του προγράμματος η επεκτασιμότητα των κλαδικών
συμβάσεων και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και τίθεται ζήτημα αντιπροσωπευτικότητας των κοινωνικών
εταίρων που υπογράφουν τις κλαδικές
συμβάσεις. Επίσης, στο πεδίο του συνδικαλιστικού νόμου οι θεσμοί έθεσαν ως
προαπαιτούμενο την δημιουργία νομοθεσίας σχετικά με την νομιμότητα των
απεργιών. Τέλος, δεν αλλάζει το όριο
των ομαδικών απολύσεων αλλά καταργείται το υπουργικό βέτο.
Στον έντονο παρεμβατισμό που συναντάται στο σύνολο των πρόσφατων
και των νέων ρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και στην όποια προσπάθεια υπονόμευσης της αντιπροσωπευτικότητάς τους, οι κοινωνικοί εταίροι μόνο
μ’ έναν τρόπο μπορούν να αντιδράσουν.
Με τη στήριξη και τη διεύρυνση ενός ανοικτού, υπεύθυνου και ειλικρινούς

Συνέχεια εις την 2α σελ.

ΕΥΧΕΣ
ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΜΑΣ
Με πολύ κόπο και αγωνία έρχεται
στα χέρια σας η παρούσα έκδοσή
µας, λόγω πολλών αντιξοοτήτων (οικονοµικών και άλλων) και προς
τούτο θέλω να διπλασιάσω τις ευχαριστίες µου προς όλους όσους µε
υποµονή την ανέµεναν. Παρά την
καθυστέρηση πολλοί συνδροµητές
έδειξαν κατανόηση και µας συµπαραστάθηκαν, συνδράµοντας οικονοµικά, στο 68ετές έργο της εφηµερίδος µας.
TO “KYKΛΑ∆ΙΚΟΝ ΦΩΣ» ΕΥΧΕΤΑΙ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ XΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
και ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙ∆Α,
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ∆ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΓΚΑΡ∆ΙΕΣ ΕΥΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ 2018
κι ένα ακόµη ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,
προς όλους τους Αγαπητούς φίλους Αναγνώστες και χρήστες της
ιστοσελίδας και του facebook του.
Iδιαιτέρως δε, προς όλους τους
Αγαπητούς Συνεργάτες νέους και
παλαιούς, και προς όλους τους
εκλεκτούς Συµπαραστάτες του, ∆ωρητές ή Χορηγούς που το στηρίζουν
παντοιοτρόπως.
terzopoulou@kykladikonfos.gr
website: www.kykladikonfos.gr
www.facebook.com/KykladikonFos
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ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ή ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ!!!
Γράφει
ο ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΟΥ∆ΑΚΗΣ
Αποτελούν απόλυτην τροχοπέδην
στην καταβολήν των οφειλομένων,
οι ραγδαίες προσαυξήσεις αυτών ένεκα καθυστερήσεως, αλλά και των πάσης μορφής αδικαιολογήτων προστίμων, για τον αυτόν λόγον.
Αυτά καθ’ εαυτά τα πρόστιμα, είναι
πληγή χαίνουσα για τον φορολογούμενον, η δε προσαύξησή τους λόγω
καθυστερήσεως πληρωμής, αποτελεί λαιμητόμον, τόσον για τον φορολογούμενον, όσον και για τα ∆ημοσιονομικά του Κράτους.
Ο καταιγισμός επιβολής προστίμων σε κάθε κίνηση ή αρνητικήν στάση του φορολογουμένου, είναι εξουθενωτική αλλά και άκρως ταπεινωτική.
∆εν αγόρασες μηχάνημα για το
άϋλον χρήμα, πρόστιμον 5.000 Ευρώ!!
∆εν πλήρωσες την πρώτην του νέου έτους τα τέλη κυκλοφορίας, διπλα-

σιάζονται αμέσως!
∆εν έκοψες απόδειξη για ένα κουτί οδοντογλυφίδες, πρόστιμον 1.000
Ευρώ!! Μαρουλόφυλλα είναι τα Ευρώ;;;
Σε κάθε βήμα μας αντιμετωπίζομεν
το οδυνηρόν φάσμα της επιβολής
προστίμων. Περισσότερα και συχνότερα τα πρόστιµα που επιβάλλονται
στους φτωχούς και πένητες, από τις
ρινικές αναπνοές µας προς επιβίωση!!! Πρόκειται για δραματικήν κατάσταση εκ μέρους του ∆ημοσίου, το οποίον νομίζει ότι με τα πρόστιμα θα καλύψει τις τεράστιες ελλείψεις του, οι
οποίες οφείλονται στις αλόγιστες
σπατάλες του, αλλά και στην αδυναμίαν των φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω
ανεργίας. Αν ο Ελληνικός πληθυσμός
εργαζόταν κανονικώς, θα εξοφλούσε
όλες τις υποχρεώσεις του και δεν θα
υπήρχεν περίπτωση επιβολής προστίμων, πολλώ δε μάλλον της αισχράς
προσαυξήσεως αυτών. Οι προσαυξήσεις μεγενθύνουν ραγδαίως τα οφειλόμενα. Οι υπόχρεοι λόγω ανεργίας
και περικοπών στους γλίσχρους μισθούς και τις συντάξεις, δυσκολεύονται να πληρώσουν πρόστιμα, ενώ
προσπαθούν με κάθε θυσίαν να καταβάλλουν επί πάση στερήσει, φόρους
και ΕΝΦΙΑ. Τυχόν πρόστιμα τα αφήνουν για αργότερα, αλλά στο αργότερα δεν εξευρίσκονται χρήματα. Και έτσι αυτά συμφώνως με τις ρητές οδηγίες των αφρόνων, βαίνων καλπαζόντως αυξανόμενα!!!
Μεσήλικας όφειλε 10.000 Ευρώ. Περιέπεσε στην ανεργίαν και αδιαφόρησε για τα οφειλόμενα αφού πρωτίστως
έπρεπε να επιβιώσει. Σήμερα το ποσόν
με τις προσαυξήσεις έχει φτάσει τις
50.000 Ευρώ!!

-Τι θα γίνει του λέω;;
- ∆εν έχω να το πληρώσω. Αν βρω
εργασίαν θα προσπαθήσω να εξοφλήσω τις 10.000 και όχι τις προσαυξήσεις. Αν το δεχθούν έχει καλώς.
∆ιαφορετικώς θα πεθάνω και δεν θα
πάρουν τίποτα.
Η παρατήρηση είναι άκρως σημαντική και πρέπει να την λάβουν σοβαρώς υπ’ όψιν, όσοι θέλουν να περιορίσουν τις οφειλές των φορολογουμένων και να αυξήσουν τα ∆ημόσια έσοδα. Αυτήν την στιγμήν βαυκαλίζονται
ότι το ∆ημόσιον έχει λαμβάνειν 50 ∆ις
Ευρώ από βεβαιωμένες οφειλές. Κάνουν μεγάλον λάθος στους υπολογισμούς τους, γιατί σ’ αυτά είναι και
πρόστιμα και προσαυξήσεις, αλλά και
μεγάλα ποσά, από ανύπαρκτες σήμερα εταιρείες και αποθανόντες προ
πολλών δεκαετιών οφειλέτες, οπότε
κατά τους μετριοτέρους υπολογισμούς το ποσόν αυτό καταβαίνει
στα 20 ∆ις Ευρώ!! Γιατί το ∆ημόσιον
διατηρεί στα
αρχεία του
χρέη που δεν
θα εισπραχθούν ποτέ;;;
Αν
συνεχισθούν δε και
προσαυξήσεις, οι εισπράξεις θα είναι ελάχιστες,
έστω και αν
στραφούν
στους εκπλειστηριασμούς
ακινήτων. ∆ιαγραφές πρέπει να κάμει
και στις αυξήσεις των προστίμων, τώρα αμέσως. ∆εν είναι δυνατόν 600 Ευρώ που ανήλθαν στις
2.500 από τις προσαυξήσεις να πληρωθούν, ούτε οι 10.000 που έγιναν
50.000 θα πληρωθούν ποτέ.
Αν διαγράφουν αμέσως τα πρόσθετα, υπάρχει περίπτωση διαπραγματεύσεως των αρχικών χρεών. Οι προσαυξήσεις τρομάζουν και αδικούν ενταυτώ ανέργους και φτωχούς φορολογουμένους. ∆εν προσβλέπουν στην εξόφληση αυτού του παραλόγου ποσού, ούτε σε 120 ούτε σε 1.120 δόσεις!! Οι υπεύθυνοι για τα ∆ημόσια έσοδα, πρέπει να λάβουν σοβαρώς υπ΄όψιν την απογοήτευση αλλά και άμεσην αδυναμίαν των φορολογουμένων. Προέχει η επιβίωση και όχι η εξόφληση των προσθέτων προστίμων
ή συναφών!
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισµένος ο Νέος Χρόνος 2018,
είναι η ευχή που αβιάστως εξέρχεται από τα χείλη όλων προς τους συνανθρώπους μας. Η ευτυχία κατά κύριον λόγον αφορά την υγείαν. Χωρίς
αυτήν τα πάντα είναι ανύπαρκτα. Οι
λοιπές χαρές και ευχάριστες στιγμές
εξικνούνται στα υλικά αγαθά. Καλά,
αλλά όχι τα μοναδικά στις προτεραιότητες. ∆ίπλα σ’ αυτά η πνευματική τροφή είναι το αθάνατον μέρος των επιλογών μας. Και πρώτα απ’ όλα ένα βιβλίον.
Τα βιβλία
1) Τα Φραγκόσυκα 2) Ελληνική
Οικονοµία 3) Λαογραφικόν Λεξικόν
4) Νυφοβία 5) Το Σταθουράκι µου
Είναι
στην
διάθεσή
σας
(6944710937) και σας υπόσχονται καλές, ευχάριστες και επωφελείς ώρες.
Ούλε τε και χαίρετε πάντες.
Μιχαήλ Στρατουδάκης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/SOCIETY
FOR CYCLADIC STUDIES
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Με μαζική προσέλευση παλαιών
και νέων μελών διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή για
την περίοδο 2018-2020. Η Εταιρεία
Κυκλαδικών Μελετών με την πείρα
των εξήντα ετών συνεχούς δράσης
και προσφοράς στην πνευματική ζωή
των Κυκλάδων προχωρεί σταθερά και
με συνεχώς πιο γοργά βήματα για την
επίτευξή των σκοπών της. Ευχαριστούμε όλους όσοι παρευρέθηκαν
την Τετάρτη 20 ∆εκεμβρίου 2017
στις αρχαιρεσίες της στα γραφεία
της στην οδό Φερών 7στην Αθήνα και
γενικά όλους όσοι στήριξαν εμπράκτως το έργο που συντελέστηκε τα
τελευταία τρία χρόνια και κατά την όλη χρονική πορεία της Εταιρείας.
Κατά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν
χώρα την Τετάρτη 20 ∆εκεμβρίου
2017 ψήφισαν 85 μέλη. 84 ψηφοδέλτια βρέθηκαν έγκυρα και 1 άκυρο.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγησαν οι:
Αλιπράντης Νικόλαος (Πάρος),
Γαβαλάς Γεώργιος (Αµοργός), Κασιµάτη Ευαγγελία (Θήρα), Κορρές
∆ηµήτριος (Νάξος), Κουτρουµπής
Νικόλαος (Ίος), Λογαράς Ιωάννης
(Νάξος), Μαγκανιώτης Γεράσιµος –

Θεόδωρος (Κίµωλος), Μαρινάκη
Αικατερίνη (Φολέγανδρος), Ξυπνητός Φραγκίσκος (Κέα), Πάλλης
Γεώργιος (Πάρος), Πετρόχειλος Νικόλαος (Άνδρος), Προβελέγγιος
Στέφανος (Σύρος), Ρήγος Ιάκωβος
(Τήνος), Χατζηανδρέου Λεονάρδος, (Νάξος), Χρυσού – Καρατζά Κυριακή (Θήρα).
Αναπληρωµατικά µέλη: Γρυπάρη
Μαρία (Τήνος), Αναστασόπουλος Νικόλαος (Σέριφος), Μουζάκης Στυλιανός (Κέα-Μήλος).
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι:
Κανακάρη Αικατερίνη (Σίφνος),
∆ανούσης Κωνσταντίνος (Τήνος),
Λέκκα Άννα (Σύρος).
Πρώτος σε ψήφους ήρθε ο ∆ηµήτριος Στυλιανού Κορρές µε 76 ψήφους.
Το Νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα
συγκροτηθεί σε σώμα την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2018
Ευχαριστούμε πολύ για την μαζική
συμμετοχή των μελών και την στήριξή τους για την επίτευξη των σκοπών
της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας: www.kykladikonfos.gr και
το Facebook της εφηµερίδας µας: www.facebook.com/KykladikonFos
για έγκυρη και άµεση ενηµέρωση σε πληθώρα επιπλέον θεµάτων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ 27/12/2017

