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«Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι στην αιωνιότητα, 
πλήρης ημερών  η μάννα μας Δέσποινα Ραγκούση, 
το γένος Μπογδάνου. Γεννήθηκε στο Μαρούσι, όπου 
και έμενε μέχρι το τέλος, αλλά οι δεσμοί με την Πάρο, 
τις  Λεύκες, από τα μικρά της χρόνια ήταν πάντα δυ-
νατοί, αφού το πατρικό σπίτι  ήταν σημείο αναφοράς 
και φιλοξενίας για όσους ερχόμενοι από το νησί είχαν 
ανάγκη. Η μάννα της, η γιαγιά Παρασκευή από την 
οικογένεια των Ζαμπελάδων, πάντα είχε την πόρ-
τα ανοιχτή του φιλόξενου σπιτικού της και αυτή την 
αγάπη για το νησί, το ενδιαφέρον και την καλοσύνη 
πέρασε στη μάννα μας και στα αδέλφια της. Παντρεύ-
τηκε και έκανε οικογένεια με τον Γιάννη Ραγκούση 
-Λαουτάρη, μεγάλωσε τρία παιδιά,  εγγόνια και αξιώ-
θηκε να δεί και δισέγγονα.

Κηδεύτηκε στο Μαρούσι.
Μάννα καλό ταξίδι

Τα παιδιά της 
Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Βούλα Ραγκούση - Μήλη
Ανδρέας  Ραγκούσης - Λαουτάρης

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερεια-
κός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini 
Market Μηνάς Καλακώνας, cafe «Cosa» ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτο-
ποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παράδοση», 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: 
Αρτοποιείο Ραγκούση ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποι-
είο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρι-
νόπουλος, ΑΒ SHOP&GO, φούρνος «Δήμητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» 
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσα-
ντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: Στάσεις 
ΚΤΕΛ ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση
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Όλοι έλεγαν πως είχαν από 100-200 υποψήφι-
ους και δεν ήξεραν πως θα πουν «όχι» σ’ αυτούς 
που περίσσευαν. Τελικά, τώρα που ζύγωσαν οι μέ-
ρες, ο ένας δεν κατεβαίνει, ο άλλος δεν προφταίνει. 
Καλά κρασιά παιδιά και φυλάχτε μας και ένα κανε-
λί με βούλες…

Άσχετο: Φτιάξε με κυρ Αλαφούζε μου, φτιάξε με, 
και εγώ θα σου γράφω τα καλυτερότερα από τού-
τη τη στήλη. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μου την έχουν 
στημένη στους καφενέδες τον τελευταίο καιρό, 
γιατί μετά την τριάρα στους ακατονόμαστους, έχω 
πάρει φόρα και δεν κρατιέμαι.

Άσχετο 2: Έπρεπε να με βλέπατε στην τριάρα με 
τον ΟΦΗ μετά τον ημιτελικό του περασμένου Σαβ-
βάτου. Είχα πάρει γραμμή ούλους τους καφενέδες 
που συχνάζουν οι ακατονόμαστοι. Καφεδίαση έπα-
θα με τόσους καπουτσίνο που ήπια. Έλα όμως που 
η νύχτα τέλειωσε με τον καλύτερο τρόπο. Σντουπ 
οι ακατονόμαστοι 
κάτω και τσουπ 
εμείς, με τα Παόκια, 
στον τελικό. Μα τον 
τρισμέγιστο Αλα-
φούζο σας λέω.

Αυτό το μαρτύριο 
σταγόνα-σταγόνα 
τα ονόματα, που 
βγάζει ο Βλαχοjonh 
τους υποψήφιους, 
δεν έχει ματαγίνει. 
Ξενύχτηδες τους 
έκανες ούλους με 
το να περιμένουν 
τις δεκάδες με τους υποψήφιους κάθε βράδυ.

Εντάξει! Ο Μάρκος (όχι ο Μπεργκ, ο άλλος), δεν 
κατάφερε τελικά να διακτινιστεί σε όλες τις εκκλη-
σίες, για να ευχηθεί στην Ανάσταση. Μέχρι τρεις, 
λένε, πρόλαβε μόνο για το «Χριστός Ανέστη». Ο.κ. 
Το άλλο όμως πως τα κατάφερε; Όπου είχε εσπε-
ρινό για τον Άη Γιώργη, ο Μάρκος έδινε το παρόν. 
Δεν ξέρω αν τα καταφέρει με την πολιτική, αλλά 
είμαι σίγουρος πως αν γράψει ένα βιβλίο με τίτ-
λο: «πως θα προλαβαίνετε να είσαστε παντού και 
να χαιρετάτε σε γάμους, βαφτίσια, γιορτές και κη-
δείες», θα κάνει θραύση! Μπεστ σέλερ θα γίνει το 
βιβλίο του.

Γράφαμε την περασμένη εβδομάδα στη στήλη, 
πως αν δούμε τον Ισιγονώφ να πηγαίνει και να 
προσκυνάει τους Επιτάφιους, το θέμα έχει παρα-
σοβαρέψει στην ΚΕΠΟΣΑ. Τελικά, τα γεγονότα μας 
ξεπέρασαν κυρίες και κύριοι. Ποιον Επιτάφιο και 
ποιες εκκλησιές οι ΚΕΠΟσιανοί; Απευθείας συνά-
ντηση με το Δεσπότη έκαναν!

Ναι, ναι. Τι διαβάζετε και δεν πιστεύετε την πα-
ραπάνω «διαφωνία»; Τώρα, αν δείτε την Κυριακή, 
στον άμβωνα της Εκατονταπυλιανής, τον Ισιγο-
νώφ, να κηρύττει το Ευαγγέλιο και από κάτω το 
Σαρρή να εξηγεί στους εκκλησιαζόμενους τη ση-
μασία της αγιογραφίας, να μη λέτε ότι δεν σας τα 
είχα γράψει και ότι δεν σας είχα προειδοποιήσει. 
Είπαμε, η ΚΕΠΟΣΑ το σοβάρεψε το πράγμα. 

’Νταξει. Και το Βλαχογιαννέικο είχε πάρει τη Με-
γάλη Βδομάδα σβάρνα τις εκκλησιές, αλλά αυτοί 
με το που έβλεπαν κανένα μεζέ στα πιάτα και κα-
μία σούμα παραδίπλα ξεχνούσαν τα πάντα (ψηφα-
λάκια) και έπιαναν τα τραγούδια με τον κόσμο.

Φυσικά, μη νομίζετε πως ο Ρόκο έμεινε όξω από 
αυτό το παιχνίδι. Πήγε κι αυτός να ακούσει τα τρο-
πάρια της Κασσιανής και τα μπάπα-μπούπα στην 
Ανάσταση. Ο Ρόκο πήγε στο Δραγουλά (μάλλον 

έχει «ρεύμα» εκεί 
ο συνδυασμός). Τον 
έπιασε όπως βλέ-
πετε και στο μπού-
ρου-μπούρου ο 
Μανόλο δίπλα του.

Το καθιερωμένο 
εβδομαδιαίο γκά-
λοπ της στήλης: 
Πάγκαλος ψη-
φίζει ΝΔ: 99%. 
Σοβαρότητα απο-
φάσεων στη Δη-
μοτική Κοινότητα 

Νάουσας: 0,1%. Τι μένει πάνω στα τραπέζια 
μετά το ξεκοίλιασμα με το αρνάκι: Σαλάτες 
99,9%. Το Ποτάμι: 1816% (Mega), 1818% (Σκάι). 
Νέο σήριαλ: Στ. Θεοδωράκης για πρωθυπουρ-
γός: 2024% (Mega), 2025% (Σκάι). Μπλούζες 
βαμβακερές, με I Love Paros στο στήθος: Από 
8 ευρώ, στην παραλία Παροικιάς. Πρώτα μπάνια 
στη θάλασσα: 100%. Επόμενη Αργία: Πρωτομα-
γιά 100%, Μεθεπόμενη Αργία: Του Αγίου Πνεύ-
ματος, 9 Ιουνίου: 100%.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Inside Information
Στην πλειοψηφία της Αντιπάρου πιστεύουν ότι 

πίσω απ’ όλες τις νομικές επιθέσεις που δέχεται 
η δημοτική αρχή, για έργα που κατασκευάζονται, 
κρύβεται «δάχτυλος» μέσα από συγκεκριμένο 
πολιτικό χώρο του νησιού. Κάποιοι τους είπαν ότι 
αυτές οι υποθέσεις που κάνουν είναι υπερβολικές. 
Μόνο που τώρα τελευταία έφθασαν στα χέρια της 
πλειοψηφίας κάποιες παλαιές «αμαρτίες» της Αντι-
πάρου και κάποιοι αρχίζουν κα δένουν το παζλ. Αν 
αποδειχθούν οι παραπάνω υποθέσεις, τότε, κά-
ποιοι πλέον δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν 
στην Αντίπαρο.



ΠΡΑΞΕΙΣ & ΕΡΓΑ 2011-2014
...συνεχίζουµε

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Τουρισµός αποτελεί για το νησί µας βασικό πυλώνα 
στήριξης και µοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας.

Η ∆ηµοτική Αρχή, αναγνώρισε από την πρώτη στιγµή 
τη σηµασία του Τουριστικού Τοµέα. ∆ώσαµε έµφαση στην 
προσαρµογή στις δυσβάστακτες συνθήκες της οικονοµι-
κής κρίσης και στα νέα δεδοµένα της διεθνούς αγοράς, 
ώστε να προσελκύσουµε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 
αριθµό τουριστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με την έννοια αυτή, καταστρώσαµε και «ξεδιπλώσαµε» 
συστηµατικά και µεθοδικά τη στρατηγική για την προβολή 
του τόπου.  

H ενέργειες προβολής της Πάρου ως  «ιδανι-
κό τουριστικό προορισµό»  κινήθηκαν σε τρεις 
άξονες:
• Ο πρώτος αφορά στη συµµετοχή σε σηµαντικές εκ-

θέσεις Τουρισµού όπως  η WTM στο Λονδίνο, η  BIT 
στο Μιλάνο, η ΙTB στο Βερολίνο, η  MITT στην Μόσχα, 
η ΕΜΙΤΤ στην Κωνσταντινούπολη και το Greekland 
Panorama στη Στοκχόλµη και η IMTM στο Τελ Αβίβ.

• Ο δεύτερος άξονας   αναφέρεται στην προβολή και 
την προώθηση του προορισµού µε πρωτότυπες 
δράσεις όπως συµµετοχή σε road shows, στοχευ-
µένες παρουσιάσεις του προορισµού σε τουριστι-
κούς πράκτορες και δηµοσιογράφους στο εξωτερι-
κό,  συνέργεια -προβολή  µέσω γνωστών αλυσίδων, 
εκθέσεις φωτογραφίας,  προβολή του νησιού µέσω 
των παραδοσιακών προϊόντων  του, κ.α.

•   Ο τρίτος άξονας είναι η πρόσκληση δηµοσιογρά-
φων και τηλεοπτικών συνεργείων από Ελλάδα, 
Ολλανδία,  Βέλγιο,  Ιταλία,  Γαλλία,  Μεγάλη Βρετα-
νία,  Ρωσία,  Γερµανία,  Ισπανία,  ΗΠΑ,  Αυστραλία,  
Κίνα, Ανατολική Ευρώπη και η πρόκληση  δηµοσι-
ότητας  σε ΜΜΕ (τηλεόραση, έντυπα, social media, 
blogspots,  κλπ)  µέσω της εµπειρίας και όχι µόνο 
µέσω πληρωµένης διαφήµισης που δεν έχει την ίδια 
απήχηση στο κοινό.   Αποτέλεσµα αυτών τα εκατο-
ντάδες δηµοσιεύµατα για την Πάρο όπως:

* Το Εκτενές ντοκιµαντέρ του Γαλλικού τηλεοπτι-
κού δικτύου TV5 που εκθείασε τις οµορφιές του νη-
σιού.

* Ο  διαδικτυακός τόπος της Ιταλικής Vogue που 
κατέταξε την Πάρο στις επικρατέστερες προτάσεις 
για διακοπές. 

* Το CNΝ που κατέταξε το νησί µας ως τον ιδανικό 
προορισµό για θαλάσσια σπορ όπως το kite και το 
wind surf. 

  Επόµενοι Στόχοι: 
* H ανάδειξη των εναλλακτικών µορφών τουρι-

σµού όπως ο Περιπατητικός, ο Πολιτισµικός, ο Πολι-
τιστικός, ο Θρησκευτικός, ο Γαστρονοµικός,  ο του-
ρισµός δραστηριοτήτων όπως το kite surf, το wind 
surf, η κατάδυση, ο ναυταθλητισµός κ.α. 

* Η ανάπτυξη της Κρουαζιέρας που αποτελεί, επί-
σης κύριο στόχο µας για το επόµενο διάστηµα.

* Το άνοιγµα σε νέες αγορές ενδιαφέροντος όπως 
αυτή της Κίνας, των Η.Π.Α, κ.α.

* Η δηµιουργία των προϋποθέσεων σε συνεργασία 
µε τους επαγγελµατίες του νησιού  για τη διεύρυνση 
της τουριστικής περιόδου ενόψει και της ολοκλή-
ρωσης την Κατασκευής του Νέου Αεροδροµίου που 
θα αλλάξει τα δεδοµένα του νησιού.

* Η διασύνδεση αγροτικών προϊόντων µε τις του-
ριστικές επιχειρήσεις του νησιού.

* Η οργάνωση συνεδρίου για την τουριστική ανά-
πτυξη της Πάρου.

Συνεχίζουµε , δεν πειραµατιζόµαστε…

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ



4 Σάββατο 26 Απριλίου 2014Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

Κανονικά
η αφαλάτωση

Με δελτίο τύπου του Δήμου Αντιπάρου, στις 
16/4/2014 κατέστη σαφές ότι συνεχίζονται κανονικά τα 
έργα της αφαλάτωσης στο νησί, έπειτα από την απόρρι-
ψη ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν δύο ιδιώτες.

Η ανακοίνωση, που υπογράφεται από το δήμαρχο κ. Γ. 
Λεβεντάκη, έχει ως εξής:

«Συζητήθηκε και ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ σήμερα από το 
πρωτοδικείο Σύρου, η αίτηση προσωρινής διαταγής 
ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσαν η Μαρία Κορο-
βέση και η Ίρις Κοροβέση, κάτοικοι Αττικής, που έχουν 
εξοχική κατοικία στην Αντίπαρο. 

Οι παραπάνω ζήτησαν να σταματήσει άμεσα το έργο 
αφαλάτωσης Αντιπάρου και κατήγγειλαν ότι δήθεν δεν 
διαθέτει καμία αδειοδότηση, κόβονται αυθαίρετα δένδρα 
και καταστρέφεται το περιβάλλον. Ζήτησαν δε από το δι-
καστήριο να «κλείσει το λάκκο» που άνοιξε ο Δήμος και 
να αποκαταστήσει το περιβάλλον. Προφανώς ως «παρά-
νομο λάκκο» θεωρούν οι συγκεκριμένοι κάτοικοι Αθη-
νών το έργο πνοής, την αφαλάτωση Αντιπάρου το οποίο, 
για ενημέρωση των συμπολιτών μας και για την αποκα-
τάσταση της αλήθειας, είναι πλήρως αδειοδοτημένο από 
τις αρμόδιες αρχές. 

Επίσης, το 2012 και με τροποποιητική του 2014 το 
έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πε-
ριβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη». Ο Δήμαρχος και το 
Δημοτικό Συμβούλιο, προχωρούν στην υλοποίηση των 
νόμιμα σχεδιασμένων και αδειοδοτημένων έργων αφα-
λάτωσης και διάθεσης λυμάτων Αντιπάρου, για να ανα-
βαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού 
μας και να διασφαλίσουν τη δημόσια υγεία και την προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

Όσο για αυτούς που κυκλοφορούν συκοφαντικά και 
ψευδή δημοσιεύματα και καταχωρήσεις ισχυριζόμενοι 
ότι σταμάτησαν οι εργασίες στο βιολογικό καθαρισμό, 
ενημερώνουμε ότι ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΦΑ-
ΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Οι εργασίες του συνεχίζονται κανονικά.

Τέτοιου είδους ενέργειες πλήττουν την  οικονομική 
ζωή του τόπου μας και όταν μάλιστα κυκλοφορούν προ-
εκλογικά, όλοι καταλαβαίνουμε τί κρύβεται πίσω από 
αυτές και πού αποσκοπούν».

Τουριστικά
Καταλύματα 

 Όλοι οι επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων 
(Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα, 
Τουριστικές Κατοικίες, Τουριστικές Επαύλεις) οφείλουν 
15 μέρες προ της έναρξης λειτουργίας τους να υποβάλ-
λουν Δήλωση Τιμών 2014 και να προμηθευτούν και να 
αναρτήσουν στα καταλύματά τους θεωρημένους τιμο-
καταλόγους του τρέχοντος έτους. 

Η διαδικασία θεώρησης των Δηλώσεων Τιμών και δι-
ανομής των Τιμοκαταλόγων στις Κυκλάδες, γίνεται από 
τη Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων 
και τους τοπικούς Συλλόγους – μέλη της. Οι επιχειρημα-
τίες μπορούν να απευθυνθούν στο πλησιέστερο τοπικό 
Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4070/2012, άρθρο 165, παρ.3: 
«Σε όλες τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις των τουριστι-
κών επιχειρήσεων, οι οποίες προβάλλονται στην Ελλά-
δα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς 
σταθµούς, τον ηµερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες 
ή ιστολόγια του διαδικτύου, αναγράφεται υποχρεωτικά 
ο αριθµός µητρώου της επιχείρησης (ΜΗΤ.Ε.) µε τρόπο 
ώστε να καθίσταται µε σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός 
από τον αποδέκτη του διαφηµιστικού µηνύµατος. Στους 
παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται πρόστιµο 
ύψους 1.000 ευρώ.»

Φορολογούν 
τους άνεργους 
σαν «ελεύθερους 
επαγγελματίες»!

Δε φθάνει που το κράτος και η ερ-
γοδοσία καταδικάζουν χιλιάδες στην 
ανεργία και τους αρνούνται ακόμα και 
τα ελάχιστα μέτρα προστασίας, έρχε-
ται από πάνω η εφορία για να τους 
«γδάρει» στην κυριολεξία!

Άνεργοι που έχουν παρακολουθήσει κάποιο σε-
μινάριο επιμόρφωσης και έχουν πάρει γι’ αυτό το 
λόγο μερικές εκατοντάδες ευρώ σε έναν ολόκληρο 
χρόνο, αντιμετωπίζονται σαν να είναι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και φορολογούνται ως τέτοιοι, με 
την Εφορία να τους ζητά ακόμα και προκαταβολή 
φόρου για το επόμενο έτος!

Μια από τις περιπτώσεις που καταγγέλθηκε στον «Ρι-
ζοσπάστη», αφορά άνεργο που παρακολούθησε ένα 
τέτοιο σεμινάριο και πήρε 1.000 ευρώ. Τώρα, η εφορία 
τον αντιμετωπίζει σαν ελεύθερο επαγγελματία (!) και για 
τον υπολογισμό του φόρου που πρέπει να καταβάλει, 
αξιοποιεί το «τεκμήριο διαβίωσης» (δεν ισχύει αν έχεις 
μηδενικό εισόδημα), που στη συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι 3.000 ευρώ.

Πάνω σε αυτό το τεκμήριο, που είναι ψηλότερο από 
το πραγματικό εισόδημα, υπολογίζεται ο φόρος. Για το 
συγκεκριμένο άνεργο, αυτό σημαίνει φορολογία 26% 
από το πρώτο ευρώ, δηλαδή 780 ευρώ φόρος για το 
2014, συν 55% επί των 780 ευρώ προκαταβολή για το 
2015. Σύνολο, 1.209 ευρώ! Η ειρωνεία στη συγκε-
κριμένη περίπτωση είναι ότι ο συγκεκριμένος άνεργος 
έκανε δήλωση στην Εφορία για να πάρει το εκκαθαρι-
στικό, προκειμένου να το καταθέσει, για να ανανεώσει 
την κάρτα ανεργίας!

Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για άνεργους που 
τυγχάνει να έχουν κάποιο σπίτι ή ένα αυτοκίνητο. Τα 
παρακάτω παραδείγματα είναι ενδεικτικά:

- Άνεργος εισπράττει 400 ευρώ από παρακολούθη-
ση σεμιναρίου για το έτος 2013. Θεωρείται ελεύθερος 
επαγγελματίας και φορολογείται επί του τεκμηρίου δι-
αβίωσης που είναι 3.000 ευρώ και επί του τεκμηρίου 
κατοικίας - μένει σε σπίτι που του έχει παραχωρηθεί 
δωρεάν από το γονιό του - το οποίο είναι 2.400 ευρώ. 
Αυτός ο άνεργος θα κληθεί να πληρώσει 2.176 για 
φόρο!

- Αν ο ίδιος άνεργος έχει την ατυχία να έχει και ένα 
αυτοκίνητο 1.000 κυβικών, για το οποίο το τεκμήριο 
είναι 2.800 ευρώ, τότε ο φόρος που θα πρέπει να πλη-
ρώσει είναι 3.304 ευρώ. Κι όλα αυτά ενώ το πραγ-
ματικό του εισόδημα για όλο το 2013 είναι μόλις 
400 ευρώ!

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κοινόχρηστοι
χώροι

Όσοι ενδιαφέρονται 
για ανάπτυξη τραπεζο-
καθισμάτων ή εμπο-
ρευμάτων και κατά συ-
νέπεια παραχώρηση της 
χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου πεζοδρομίου 
μπροστά από το κατά-
στημά τους για το 2014, 
θα πρέπει να υποβάλ-
λουν άμεσα αίτηση προς 
το Δήμο Πάρου, για τον 
περαιτέρω έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή, την κατα-
βολή του ανάλογου τέλους και κατόπιν την έκδοση της 
σχετικής άδειας παραχώρησης του χώρου.

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε 
περιοχές παραλιακών ζωνών ενδέχεται να αφορά 
απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και 
παραλίας, χωρίς δημοπρασία, σε όμορες επιχειρήσεις 
με διαδικασίες μισθωτηρίου συμβολαίου, τονίζεται η 
αναγκαιότητα άμεσης υποβολής των αιτήσεων των εν-
διαφερόμενων. 

Τονίζεται ότι όλες οι διαδικασίες απευθείας μεταβίβα-
σης του δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστων χώ-
ρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί από τους ΟΤΑ έως και την 
31η ΜΑΪΟΥ 2014. Από την 1η Ιουνίου 2014 (και για το 
έτος 2014) οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης, θα 
συνάπτονται μόνο από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία 
και τους ενδιαφερόμενους.

Στην αίτηση αναγράφονται: α) Το ονοματεπώνυμο ή η 
επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της 
ασκούμενης επιχείρησης και β) η θέση, η έκταση και το 
είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρο-
νική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της 
χρήσης αυτού. Με την αίτηση επισυνάπτονται τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο σχε-
τικό έντυπο «Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοι-
νόχρηστου χώρου».

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοι-
νόχρηστου χώρου πεζοδρομίου   από το Δήμο είναι: α) 
Η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαι-
ωμένων κάθε είδους ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και 
του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία( άρθρο 285 Ν.3463/2006) και β) η 
επιχείρηση να διαθέτει την απαραίτητη βάσει νόμου 
«Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος», για τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, χω-
ρίς να έχει χορηγηθεί η σχετική  άδεια χρήσης του χώ-
ρου αυτού, αυτή θα θεωρηθεί αυθαίρετη, με συνέπεια 
να επιβληθούν  σε βάρος της υπόχρεης επιχείρησης τα 
ανάλογα κατά περίπτωση πρόστιμα. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, πέ-
ραν του νόμιμα παραχωρηθέντος.  

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για τη παραχώρηση του 
αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το πλαί-
σιο παραχώρησης, είναι η εκάστοτε οριζόμενη από το 
Δ/Σ αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Σε περίπτωση κα-
ταβολής του τέλους μετρητοίς, τυχόν μερική καταβολή 
του οφειλόμενου τέλους, δε νομιμοποιεί τη χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου και κατά συνέπεια το πρόστιμο 
αυθαίρετης χρήσης επιβάλλεται επί του συνολικού τέ-
λους χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εσόδων, δημο-
τικής περιουσίας και ταμείου 22843-60122 και 60123 
(Ε. Τζανακοπούλου και Π. Περαντινού).

Προτάσεις
επαγγελματιών

Με πρωτοβουλία του συλλόγου καφεζυθεστιατόρων Πά-
ρου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το συνδυασμό «Πά-
ρος τώρα στη Πράξη».

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του συλλόγου, η συζήτηση 
επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα άμεσης τόνωσης της 
επισκεψιμότητας του νησιού με βασικό άξονα τη προώθη-
ση της κρουαζιέρας και την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής συν-
δεσιμότητας της Πάρου με εναλλακτικά λιμάνια, τόσο της 
Αττικής, όσο και της Βόρειας Ελλάδας και των γειτονικών 
νήσων που διαθέτουν διεθνή Αερολιμένα (πχ Μύκονος). 

Προτάθηκαν δε, νέοι εναλλακτικοί τρόποι προβολής του 
νησιού όπως για παράδειγμα η δημιουργία και προώθηση 
διαφημιστικών βίντεο μέσω You Tube και ιστοσελίδων κοι-
νωνικής δικτύωσης. 
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Αγαπητοί συµπολίτες και συµπολίτισσες, 
από το 1980 έως και σήµερα παραµένω ενεργό µέλος της κοινωνίας και του νησιού που 

έζησα και µεγάλωσα. Ξεκίνηµα µου στην ενασχόληση µε τα κοινά, η συµµετοχή µου σε 
συλλόγους ως µέλος και αργότερα ως µέλος στα διοικητικά συµβούλια.  
Την τελευταία 4ετία έχω διατελέσει πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λευκών Πάρου, 

δουλεύοντας καθηµερινά για την υλοποίηση στόχων και έργων, τιµώντας έµπρακτα την 
εµπιστοσύνη σας. Αναπαλαίωση, ανακατασκευή και πλακόστρωση στο θεατράκι των 
Λευκών για πολιτιστικά δρώµενα και άλλα σηµαντικά έργα που βοήθησαν στην αναβάθ-
µιση της Κοινότητας µας, βελτιώνοντας και την καθηµερινότητα µας. Σ’ αυτήν µου την 
προσπάθεια βοήθησαν φορείς και αρχές του νησιού. 
Η αγάπη µου για την κοινότητα µας αλλά και για το νησί µας γενικότερα µε οδήγησαν 

στην απόφαση να θέσω υποψηφιότητα για δηµοτικός σύµβουλος. Η στήριξη σας, µε την 
ψήφο σας, θα αποτελέσει ηθική και έµπρακτη αναγνώριση, ώστε µε µεγαλύτερη δύναµη 
και σθένος να δουλέψω προσφέροντας τις υπηρεσίες µου για την καθηµερινή αναβάθµι-
ση της ζωής όλων µας αλλά και όσων επισκέπτονται το νησί µας.  
Ζητώ την εµπιστοσύνη σας για άλλη µια φορά και όλοι µαζί να κάνουµε το νησί µας 

καλύτερο, χωρίς πειραµατισµούς. 
Η εµπειρία µου και οι γνώσεις που έχω αποκοµίσει από την πολύχρονη ενασχόληση, 

µου δίνουν την δυνατότητα να γνωρίζω εκ των έσω τα προβλήµατα του τόπου µας. Έχω 
θέληση, κουράγιο, πείσµα και νέες ιδέες! 
Εύχοµαι και ελπίζω να µου δώσετε την δυνατότητα να παλέψω για όλους µας, για τον 

τόπο µας, για τα παιδιά µας. 

Με αγάπη και τιµή! 
Απόστολος Παντελαίος

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος Πάρου µε τον συνδυασµό 
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...συνεχίζουµε
δεν πειραµατιζόµαστε

• Ενεργειακά πιστοποιηµένα ξύλινα κουφώµατα 
µε 30 χρόνια εγγύηση

• Τζαµιλίκι 68χιλ. µε διπλή υάλωση ενεργειακή 
απόδοση (Ug value W(m2k) 1,4-2,1)

• Τζαµιλίκι 92χιλ. µε τριπλή υάλωση ενεργειακή 
απόδοση (Ug value W(m2k) 0,6-1,8)

• Ξύλινες ντουλάπες και πέργκολες µε 50 
χρόνια εγγύηση

Εγγύηση:
Χρωµάτων: 15 χρόνια
Σιδηρικών: (µάσκουλα, πατζουρόβεργες,
                    ανεµοστηλώµατα) 30 χρόνια
Μηχανισµών: 10 χρόνια ή 60.000 ανοίγµατα
Υαλοπίνακες: 10 χρόνια

Ν. Κρητικός - Α. Κρητικός Ο.Ε.

Κρητικός
εφαρµογές

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr     

φωτογραφία από την έκθεση στο Ηράκλειο Κρήτης

Ο Π. Ρήγας
για την υγεία

Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον 
Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής  Ομάδας, κ. Πανα-
γιώτη Ρήγα, είχε στις 14/4 συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνη 
Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον κ. Ρήγα, ατά 
τη συνάντηση συζητήθηκαν:

«α) Η πορεία εφαρμογής του Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντί-
δα Υγείας, θέμα στο οποίο το ΠΑΣΟΚ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Ήδη 
μετά την αρχική λειτουργία του ΠΕΔΥ το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι 
προχωρεί η προκήρυξη για την πρόσληψη 900 επικουρικών γιατρών, 
οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες του συστήματος (με μέριμνα και για 
τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές). Παράλληλα προχωρεί η 
πρόσκληση για την πρόσληψη 710 αγροτικών ιατρών στην περιφέρεια.

β) Η ενίσχυση του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσω-
πικού στα Νοσοκομεία, τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προ-
βλήματα από τις σχετικές ελλείψεις. Το Υπουργείο δεσμεύτηκε για την 
άμεση πρόσληψη 350 επικουρικών ιατρών, ενώ ενεργοποιούνται οι 
διαδικασίες για την πρόσληψη 460 μόνιμων από παλαιότερη έγκριση. 
Ζητήθηκε επίσης και συμφωνήθηκε, η επιτάχυνση των διαδικασιών για 
την πλήρωση 1.957 θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπι-
κού, για τις οποίες έχει δοθεί έγκριση.

γ) Με αφορμή τις κινητοποιήσεις σε ορισμένα Νοσοκομεία, τέθηκε 
το ζήτημα της πληρωμής των οφειλόμενων στους εργαζόμενους, από 
εφημερίες, υπηρεσίες κλπ. Το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα πληρω-
θούν μέσα στην εβδομάδα.

δ) Συζητήθηκε το υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας 
και οι διατάξεις που θα περιέχει. Συζητήθηκε επίσης η προετοιμασία του 
Σχεδίου Νόμου για τις ιατρικές ειδικότητες και τη λειτουργία του ΚΕΣΥ.

ε) Η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ έθεσε και το ζήτημα της ενίσχυσης 
της λειτουργίας του ΕΚΑΒ. Το Υπουργείο ενημέρωσε ότι προχωρεί η δι-
αδικασία της αγοράς 167 νέων ασθενοφόρων, της ένταξης των οδηγών 
από τα Νοσοκομεία, ενώ θα προσληφθούν και 200 διασώστες».

Νέα ερώτηση 
Συρμαλένιου 
για το Κ.Υ.

Νέα ερώτηση προς τον υπουργό υγείας, κ. Α. 
Γεωργιάδη, έκανε στις 16/4 ο βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, για τις τραγι-
κές ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Η ερώτηση του κ. Συρμαλένιου, έχει ως εξής:
«Τα τελευταία δύο χρόνια ο λαός της Πάρου 

και της Αντιπάρου βρίσκεται σε διαρκείς κινητο-
ποιήσεις, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα 
του στην πρόσβαση και απολαβή των δημόσιων 
υπηρεσιών υγείας. 

Οι κινητοποιήσεις αυτές που παίρνουν τη μορ-
φή, είτε διαμαρτυριών και διαβημάτων της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων, 
είτε με τη μεγάλη συγκέντρωση και την πορεία 
από το Υπουργείο στη Βουλή το 2013, είτε τελευ-
ταία με το μαζικό δημοψήφισμα στο οποίο πήραν 
μέρος πάνω από 5.500 πολίτες των δύο νησιών, 
δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η 
κατάσταση στο Κέντρο Υγείας, αλλά και στα Πε-
ριφερειακά Ιατρεία των δύο νησιών επιδεινώ-
νεται, τόσο λόγω έλλειψης ειδικευμένων για-
τρών, όπως παιδίατρος, ορθοπεδικός, όσο και 
νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, με 
ιδιαίτερη αιχμή την έλλειψη οδηγών του ΕΚΑΒ. 
Παράλληλα σε εκκρεμότητα παραμένει το υγει-
ονομικό αεροπλάνο του Βελετζείου Ιδρύματος, 
που τα τελευταία χρόνια συνέβαλλε καθοριστικά 
στη μεταφορά των έκτακτων και επειγουσών αε-
ροδιακομιδών.

Όπως είναι γνωστό, η κα-
τάσταση αυτή θα επιδεινω-
θεί λόγω της τουριστικής 
περιόδου, διότι ο πληθυ-
σμός πολλαπλασιάζεται και 
τα περιστατικά που χρήζουν 
ιατρικής, και νοσηλευτικής 
φροντίδας πληθαίνουν. Η 
μέχρι σήμερα ανταπόκριση 
του Υπουργείου, παρέμεινε μόνο στο επίπεδο 
του διορισμού τριών επικουρικών γιατρών. Συ-
γκεκριμένα, στις 4/4/2014, ανέλαβαν υπηρεσία 
ως επικουρικοί γιατροί, με τριετή σύμβαση, γυ-
ναικολόγος και καρδιολόγος. Όμως, επειδή αυτό 
το μέτρο δεν μπορεί να αποτελέσει λύση στις με-
γάλες και επείγουσες ανάγκες των δύο νησιών, 
ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

α) τι μέτρα θα πάρει για να αντιμετωπιστούν οι 
άμεσες και επείγουσες ανάγκες ενόψει μάλιστα 
και της τουριστικής περιόδου;

β) από τις πρόσφατα εξαγγελθείσες θέσεις για 
πρόσληψη μόνιμων γιατρών στις υγειονομι-
κές μονάδες της χώρας, υπάρχει πρόβλεψη για 
κάλυψη θέσεων στο Κέντρο Υγείας της Πάρου, 
λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαίτερων συν-
θηκών της νησιωτικότητας;

γ) θα αντιμετωπιστεί η έλλειψη οδηγών στο 
ΕΚΑΒ, με δεδομένο ότι αυτό αποτελεί κρίσιμο 
πρόβλημα για τη μεταφορά των ασθενών;

δ) τι μέτρα θα πάρει, έτσι ώστε το υγειονομικό 
αεροπλάνο του Βελετζείου Ιδρύματος, να μπο-
ρέσει θεσμικά να ενταχθεί στην εξυπηρέτηση 
των αεροδιακομιδών;

ε) τι μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για να αντιμε-
τωπιστεί η «απροθυμία» των γιατρών - ιδιαίτερα 
παιδιάτρων - να δεχθούν την τοποθέτησή τους 
ως επικουρικοί στο Κέντρο Υγείας Πάρου –Αντι-
πάρου;».
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Γιατί να πάω να ψηφίσω
στις ευρωεκλογές;

Διότι, η αποχή ως στάση έχει δοκιμαστεί. Το 2009 
πολλοί νέοι δεν πήγαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, 
αλλά τα πράγματα δεν άλλαξαν υπέρ του λαού, κανένα 
μήνυμα δεν δόθηκε. 

Ίσα ίσα χειροτέρεψε η κατάσταση.
Το γεγονός είναι ένα: Δεν ιδρώνει το αυτί των κυβερ-

νήσεων, της ΕΕ και των αφεντικών από την αποχή στις εκλογές. Δεν τους 
τρομάζουν η απάθεια και η ανοχή. Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχει και διεθνής 
πείρα. Στις ΗΠΑ, με πολύ μικρή συμμετοχή στις εκλογές, εναλλάσσονται 
κανονικότατα αντιλαϊκοί πρόεδροι και κυβερνήσεις.

Όσοι εργαζόμενοι, νέοι, αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες:
Δίκαια αηδιάζουν με τα αστικά κόμματα. Γιατί είναι σάπια, γιατί υπηρε-

τούν το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, που στηρίζεται στην εκμετάλλευση 
των πολλών για να κερδίζουν οι λίγοι, οι καπιταλιστές. Γι’ αυτό το λόγο 
πρέπει να καταποντιστούν στις εκλογές τα κόμματα της συγκυβέρνησης, 
η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Δίκαια δεν έχουν εμπιστοσύνη στον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουν με επιφύλαξη 
ότι προσαρμόζεται μπροστά στην προοπτική της ανάληψης της κυβέρνη-
σης δίνοντας όρκους πίστης στο κεφάλαιο. Στους παλιότερους άλλωστε 
θυμίζει παλιές και δοκιμασμένες τακτικές του ΠΑΣΟΚ. Γιατί η πολιτική 
του είναι πολιτική στήριξης της καπιταλιστικής ανάκαμψης στο πλαίσιο 
της ΕΕ.

Δίκαια δεν πείθονται από τις μεταμορφώσεις του σάπιου πολιτικού 
συστήματος του κεφαλαίου, τις γερασμένες «ελιές», τα «θολά ποτάμια», 
τους δήθεν νέους και άφθαρτους που βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα 
επιχειρηματικών κέντρων και αναμασούν παλιές και φθαρμένες αντιδρα-
στικές προτάσεις, στηρίζουν μέχρι τα μπούνια την ΕΕ.

Δίκαια απορρίπτουν τη φασιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή που είναι 
τραμπούκοι του συστήματος, μπράβοι του κεφαλαίου ενάντια στο εργα-
τικό - λαϊκό κίνημα.

Έχουν τη δυνατότητα με την ψήφο τους να μη στηρίξουν το αστι-
κό πολιτικό σύστημα και την αναμόρφωσή του ισχυροποιώντας το 
ΚΚΕ στις εκλογές και στους αγώνες. 

Με την ψήφο τους να αλλάξουν τους συσχετισμούς.
Να ενισχύσουν τη μόνη πολιτική δύναμη που αποκάλυψε από 

την πρώτη στιγμή τα επερχόμενα δεινά της ένταξής μας στην ΕΕ.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Πρωτοβουλίες
Ε.Σ. Πάρου

Ο πρόεδρος του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπά-
ρου, κ. Απόστολος Αλιπράντης, εκπροσώπησε τον εμπορικό κόσμο του 
νησιού μας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΟΕΣΑΟΝΝΑ, που 
πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο ΕΒΕΠ.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης και εκπρόσωποι από τους εμπο-
ρικούς συλλόγους, Σίφνου, Σέριφου, Σαντορίνης, Σύρου, Νάξου και Τή-
νου. Τα θέματα που ανέπτυξε ο κ. Α. Αλιπράντης, αφορούσαν:

- Τις ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Πάρου, σε γιατρούς απαραίτητων 
ειδικοτήτων και σε νοσηλευτές του ΕΚΑΒ.

- Προβλήματα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης με το γραφείο του ΟΑΕΕ 
στην Νάξο.

- Τα προβλήματα που δημιουργεί η κατάργηση κάποιων παροχών από 
τη ΔΟΥ Πάρου και η αναγκαστική μετακίνηση των επιχειρηματιών στην 
Σύρο, για την επίλυση τους.

- Το παράρτημα του ΙΚΑ Πάρου, που μετά την μείωση του προσωπικού 
του και την αφαίρεση αρμοδιοτήτων, παύει ουσιαστικά να μπορεί να μας 
εξυπηρετήσει, καθώς οι κάτοικοι των νησιών μας είναι πλέον υποχρεω-
μένοι να μετακινούνται στη Νάξο για κάθε σχετική υπόθεση.

- Η ασφάλεια των πολιτών και η ανασφάλεια των τουριστών που προ-
κύπτει σε περίπτωση απεργίας στον τομέα της ακτοπλοΐας, η επιβεβλη-
μένη αντικατάσταση των πλοίων με πλοίο ασφαλείας εντός της ημέρας.

- Η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που μαστίζει τους «ανα-
σφάλιστους» επαγγελματίες, λόγω οφειλής τους στο ταμείο του ΟΑΕΕ.

Επιπλέον, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους ότι ο εμποροεπαγγελ-
ματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, στηρίζει τα μέλη του στην προσφυ-
γή που καταθέτουν κατά του ΟΑΕΕ για την αναπροσαρμογή των ασφαλι-
στικών εισφορών, σύμφωνα με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, και 
γι τη μη διακοπή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως οφει-
λών του ασφαλισμένου.

Υποβάθμιση
της Πάρου

Αναφορά για τον υπουργό εργασίας, κοινω-
νικής ασφάλισης και πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτση, 
προς το προεδρείο της βουλής, έκανε στις 8/4 
ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμα-
λένιος. Η αναφορά του βουλευτή κατατέθηκε 
ύστερα από έγγραφο του Εμποροεπαγγελ-
ματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, σχετι-
κά με την υποβάθμιση του νησιού μας από τη 
λειτουργία του γραφείου ΟΑΕΕ στη Νάξο, την 
«κακή» λειτουργία του ΙΚΑ Πάρου λόγω των 
ελλείψεων προσωπικού, όπως και άλλων δη-
μόσιων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, στις 2/4 ο εμποροεπαγγελμα-
τικός σύλλογος των νησιών μας δημοσιοποίη-
σε την παρακάτω καταγγελία στον υπουργό κ. 
Βρούτση, καθώς και στο διοικητή του ΙΚΑ, κ. 
Ροβέρτο Σπυρόπουλο:

«Κύριοι, αρμόδιοι για την αύξηση της ταλαι-
πωρίας του Παριανού και Αντιπαριώτη πολίτη.

- Σε ένα τουριστικό νησί όπως είναι η Πάρος, 
τι κάνετε;

- την ώρα που η οικοδομή πλήττεται, το εμπό-
ριο πεθάνει, η ανεργία αυξάνεται στα νησιά, μας 
στέλνετε, για αποκέντρωση, στο διπλανό νησί;

- Αν υπάρχει κάποιος που θέλει να επενδύ-
σει στα νησιά μας, την Πάρο και Αντίπαρο, γιατί 
να το κάνει; Επειδή, εσείς διαλύετε υπηρεσίες 
όπως:

- Τη ΔΟΥ Πάρου -υποθέσεις κληρονομιών, 
δικαστικές και ρυθμίσεων- γίνονται πλέον στην 
Σύρο.

- Το γραφείο ΟΑΕΕ στη Νάξο υποβαθμίστηκε, 
μετά από τρία χρόνια λειτουργίας.

- Το παράρτημα του ΙΚΑ Πάρου μετά τη μεί-
ωση του προσωπικού του και την αφαίρεση αρ-
μοδιοτήτων, παύει ουσιαστικά να μπορεί να μας 
εξυπηρετήσει. Έτσι, οι κάτοικοι των νησιών μας 
είναι πλέον υποχρεωμένοι να μετακινούνται στη 
Νάξο για κάθε σχετική υπόθεση.

Οι υπηρεσίες των γειτονικών νησιών είναι 
όμως αδύνατον να μπορέσουν να εξυπηρετή-
σουν τις υποθέσεις σε εύλογο χρόνο. Επί πλέον 
η αργή εκκαθάριση των πληρωμών μας μέσω 
τραπεζών δημιουργεί τεραστία προβλήματα και 
δυσλειτουργίες στις επιχειρήσεις, διότι οι πλη-
ρωμές μας δεν «φαίνονται» σε βάθος χρόνου 5 
περίπου μηνών.

Από τις αρχές του νέου έτους έχουν παύσει 
οι εργασίες όλων των παραρτημάτων του ΙΚΑ 
ΕΤΑΜ πανελλαδικώς λόγω του, ότι δεν υποστη-
ρίζονται από το λογιστικό σχέδιο σύστημα με 
αποτέλεσμα ΟΛΕΣ οι εργασίες να γίνονται από 
το ΙΚΑ Νάξου, δηλαδή:

- ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ – 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

- ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗΣ – ΚΕΠΑ

- ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

- ΕΚΔΟΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ

- ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΡΥΘΜΙ-
ΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟ-
ΤΗΤΑ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙ-
ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΥΔΑΑΒ, ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ

Όλα τα παραπάνω λοιπόν διαβιβάζονται στο 
ΙΚΑ Νάξου και ΟΤΑΝ διεκπεραιώνονται θα επα-
ναδιαβιβάζονται στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΚΑ Πάρου για 
την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Εδώ κανείς θα πρέπει να λάβει υπόψη τα απα-
γορευτικά, τα δρομολόγια, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑ-
ΚΙΝΗΣΗΣ κλπ».

Στη συ-
νέχεια η δι-
αμαρτυρία 
του εμπο-
ρ ο ε π α γ -
γελματικού 
σ υ λ λ ό γ ο υ 
Π ά ρ ο υ -
Αντιπάρου, 
δίνει στοι-
χεία ασφα-
λιστικών μεγεθών για τα δύο νησιά (Πάρος, 
Νάξος). Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη Νάξο 
–που λειτουργεί το γραφείο- υπάρχουν ως 
ενεργά έργα αυτή την εποχή, 5.900 οικοδομές, 
έναντι 7.029 στην Πάρο. Στη Νάξο εκτελούνται 
1.939 έργα έναντι 1.021 στην Πάρο. Στη Νάξο 
υπάρχουν σε λειτουργία 2.377 επιχειρήσεις, 
έναντι 2.273 στην Πάρο. Στη Νάξο λειτουργούν 
72 ανώνυμες εταιρείες, έναντι 104 στην Πάρο. 
Στη Νάξο λειτουργούν 59 ομόρρυθμες εταιρεί-
ες, έναντι 88 στην Πάρο κλπ. Τα στοιχεία ουσι-
αστικά παραθέτονται ώστε να γίνει αντιληπτή η 
αδικία έναντι της Πάρου, η οποία δεν έχει αυτο-
τελές γραφείο ΟΑΕΕ.

Η καταγγελία των εμπόρων συνεχίζει ως 
εξής: «Ο Δήμος Πάρου λοιπόν, με πληθυσμό 
13.715 πολιτών καθώς και ο Δήμος Αντιπάρου 
με πληθυσμό 1.211 πολιτών, σύνολο 15.000 
πολίτες και ασφαλιστικά μεγέθη εφάμιλλα και σε 
κάποιες περιπτώσεις, όπως προκύπτει από τα 
παραπάνω, μεγαλύτερα από τη Νάξο υποχρε-
ώθηκε να εξυπηρετείται από το Υποκ/μα ΙΚΑ – 
ΕΤΑΜ Νάξου. 

Προφανές αποτέλεσμα, λόγω του ότι οι υπάλ-
ληλοι του ΙΚΑ Νάξου μετά βίας επαρκούν για την 
εξυπηρέτηση των δικών τους ασφαλισμένων – 
εργοδοτών, η απίστευτη ταλαιπωρία, οικονομι-
κή και χρονική επιβάρυνση των Παριανών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΩΣ ΜΟΝΗ ΕΦΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΠΑΡΟΥ:

- ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΣΑΝ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ «209 ΙΚΑ ΝΑΞΟΥ» 
ΑΦΟΥ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ «218 ΙΚΑ ΠΑΡΟΥ» ΘΑ ΚΑ-
ΤΑΡΓΗΘΕΙ,

- καθώς και την επαναλειτουργία του Ταμία 
στην Πάρο σαν υποταμία της Νάξου».

Οι απίστευτες ταλαιπωρίες
Στις 3 Απριλίου 2014 η ιστοσελίδα 

«Fileleutheros.net», δημοσίευσε μία –σχεδόν 
καθημερινή- ιστορία ταλαιπωρίας συμπολίτη 
μας, ο οποίος προσπάθησε να πάει στη Νάξο 
αυθημερόν, προκειμένου να αντιμετωπίσει 
ασφαλιστική του υπόθεση. 

Το δημοσίευμα του «Fileleutheros», έχει ως 
εξής:

«Για μία ακόμα φορά φάνηκε στην ολότητά 
της η πρόχειρη αντιμετώπιση θεμάτων καθημε-
ρινότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για μία απλή συναλλαγή με τον ασφαλιστικό 
του φορέα (ΟΑΕΕ), Παριανός επιχειρηματίας, 
ξεκίνησε την Τρίτη το πρωί, για να πάει στη 
Νάξο, στα γραφεία του παραπάνω φορέα. Ο 
ασφαλιζόμενος έχασε το μεροκάματό του, έδω-
σε και χρήματα για το ταξίδι του και όταν έφθασε 
στα γραφεία του ΟΑΕΕ Νάξου, αντίκρισε μία τα-
μπέλα που έγραφε ότι το γραφείο ήταν κλειστό, 
λόγω αναγκαστικής παρουσίας του υπαλλήλου 
σε δικαστήριο.

Έτσι, ο παριανός επιχειρηματίας αναγκάστηκε 
να περιμένει… την επόμενη ημέρα και να ζημι-
ωθεί οικονομικά πολύ περισσότερο απ’ ότι είχε 
υπολογίσει. Την κατάσταση που επικρατεί στα 
γραφεία του ΟΑΕΕ Νάξου, μπορείτε να τη δείτε 
στη φωτογραφία».

Τέλος, σημειώνουμε πως μέχρι στιγμής δεν 
έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τους εμπλε-
κόμενους φορείς για την ταλαιπωρία εκατοντά-
δων Παριανών και Αντιπαριωτών επιχειρημα-
τιών.
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Μετά από επτά χρόνια προεδρίας στον Εµποροεπαγγελµατικό Σύλλογο Πάρου 
Αντιπάρου και ζώντας τα προβλήµατα του εµπορικού κόσµου και του νησιού µας από 
κοντά, πήρα τη µεγάλη απόφαση να συµµετάσχω στις δηµοτικές εκλογές ως υποψήφι-
ος δηµοτικός σύµβουλος µε επικεφαλής έναν έµπειρο και έντιµο άνθρωπο, τον Χρήστο 
Βλαχογιάννη. Να συµµετέχω σε µια οµάδα που συνδυάζει την εµπειρία µε τη δυναµική 
νέων άφθαρτων ανθρώπων, γιατί σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές δεν υπάρχει περιθώ-
ριο για πειραµατισµούς.
ΘΕΛΩ να προσφέρω, την εµπειρία µου, τις γνώσεις, τις δυνατότητες µου, για βελτίω-

ση υποδοµών του νησιού µου, σε όλους τους τοµείς, µε σκοπό την καλύτερη ποιότητα 
ζωής των κατοίκων.
ΕΧΟΥΜΕ νέες ιδέες και προτάσεις και µαζί µε την εµπειρία µας µπορούµε να 

ανταπεξέλθουµε στις δύσκολες συνθήκες και να δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο 
περιβάλλον διαβίωσης µε κεντρικούς πρωταγωνιστές τους ανθρώπους του νησιού 
µας. 
ΚΑΛΩ λοιπόν, τους πολίτες του νησιού µας να συνταχτούν µαζί µας για να χτίσουµε 

υγιείς και στέρεες βάσεις για το µέλλον των παιδιών µας και του τόπου µας.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΜΑΣ και δώστε µας την ευκαιρία, ώστε µακριά από παλαιοκοµ-

µατικούς µηχανισµούς και συντεχνίες, µακριά από εγωπαθητικούς πειραµατισµούς µε 
ευθύνη και σεβασµό προς τον πολίτη, να πάρουµε την τύχη αυτού του τόπου στα χέρια 
µας και να τον τοποθετήσουµε στην θέση που του αξίζει στο χάρτη της Ελλάδος 

Με τιµή, 
Απόστολος Αλιπράντης 

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος συνδυασµού
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝOΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...συνεχίζουµε
δεν πειραµατιζόµαστε

Πιστεύω ότι το νησί µας θέλει νέους ανθρώπους, ακούραστους, µε 
όρεξη για δουλειά και έτοιµους να χαράξουν µια νέα πορεία αναδει-
κνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Γεννήθηκα το 1982 στη Νάουσα και µεγάλωσα στον Πρόδροµο της 

Πάρου. Τελείωσα το γενικό Λύκειο Νάουσας και έπειτα ολοκλήρωσα 
την ειδικότητα «Τεχνικός Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» 
στο ΙEK Ακµή. Γνωρίζω αρκετά καλά αγγλικά και έχω παρακολουθή-
σει σεµινάρια διαχείρισης συστηµάτων Η/Υ.
Την τελευταία δεκαετία εργάζοµαι ως θερµοϋδραυλικός. Επιπλέον, 

διατηρώ δυο καταστήµατα µε τουριστικά είδη στη Νάουσα και 
ασχολούµαι επαγγελµατικά µε την αµπελουργία και την οινοποιία.
Αγαπώ ιδιαίτερα τη γενέτειρά µου και γι' αυτό δέχτηκα µε µεγάλη 

χαρά να συµµετέχω ως υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε το 
∆ηµοτικό Συνδυασµό «ΠΑΡΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ώστε σε συνερ-
γασία µε τον επικεφαλής και υποψήφιο ∆ήµαρχο κ. Μάρκο Κωβαίο 
να εργαστούµε όλοι µαζί σκληρά για το καλό του τόπου µας.

ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

µε τον συνδυασµό «ΠΑΡΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

Επιστολές
αναγνωστών

Από το συμπολίτη μας κ. Γ. Πατσιώτη, με τίτλο: 
«η ισχύς εν τη ενώσει», λάβαμε λάβαμε την παρα-
κάτω επιστολή:

«Το μόνοιασμα, η ομοψυχία, η αγάπη, η αλλη-
λεγγύη αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά που 
κτίζουν πάνω σε γερά θεμέλια τη συνοχή, την ευ-
ημερία, τη πρόοδο, την ευτυχία των πολιτών της 
κάθε κοινωνίας.

Αγαπητοί συμπολίτες, όλοι οι υποψήφιοι, που 
διεκδικούν το Δήμο Πάρου, περίπου τρεις δεκαε-
τίες, κατέχουν ανελλιπώς θώκους εξουσίας, κομ-
ματικούς, δημοτικούς, επαρχιακούς, πολιτιστικών 
και λοιπών φορέων. Οι υποψήφιοι λοιπόν αυτοί, 
με την σωρευμένη πείρα τριών δεκαετιών περί 
των κοινών, γνωρίζουν πολύ καλά ότι, η απαξί-
ωση και το πετροβόλημα του ενός προς τον άλλο, 
θα επιφέρουν στη τοπική μας κοινωνία το διχασμό 
και κατ’ επέκταση τη μιζέρια, την οπισθοδρόμηση, 
τον μαρασμό. Το πρέπον λοιπόν, αγαπητοί συμπο-
λίτες, θα ήταν, να παραμερίσουν όλοι οι υποψή-
φιοι κόμματα και προσωπικές φιλοδοξίες και να 
προτάξουν πάνω και πέρα από όλα τη συνοχή, τη 
πρόοδο, την ευημερία, την ευτυχία των πολιτών 
της Πάρου, θέτοντας τους εαυτούς τους σε ενωτι-
κό ψηφοδέλτιο και αφήνοντας τη λαϊκή κυριαρχία 
να μοιράσει τα οφίκια.Διότι, αγαπητοί συμπολίτες, 
η δημοτική αρχή που θα προκύψει από ενωτική 
διαδικασία, μπορεί να προτρέψει σε δράση και τον 
πλέον δύσπιστο πολίτη.

Μπορεί να είναι εξόχως διεκδικητική, συγκρου-
σιακή, αποτελεσματική και άκρως απαιτητική 

προς την κεντρική εξουσία. Μπορεί με απλό τρόπο 
χρησιμοποιώντας τα εξαίρετα προσόντα των Πα-
ριανών και το Θεϊκό περιβάλλον να μετατρέψει τη 
Πάρο σε γη επαγγελίας. Μπορεί σε ρόλο καθοδη-
γητικό, με έξυπνες και ανέξοδες κινήσεις, να πε-
τύχει πανεύκολα τη ποθητή διατροφική επάρκεια 
και οικονομική ευμάρεια των Παριανών. Μπορεί 
να σταθεροποιήσει, να προβάλει και να αυγατίσει 
τα θαυμαστά πολιτισμικά στοιχεία της Πάρου και 
των Παριανών. Μπορεί να νουθετήσει τους νέους 
Παριανούς και να τους μπολιάσει δίχως ακρότητες 
και ψεύδη, τα εξαιρετικά συμπτώματα της φυλής 
μας. Μπορεί με άνεση να δείξει σκληρό πρόσωπο, 
σε αυτούς που με διάφορους τρόπους, δυσφη-
μούν τη Πάρο και τους Παριανούς, ιδιαίτερα κατά 
τη τουριστική περίοδο. Μπορεί να δημιουργήσει 
ελκυστικό περιβάλλον σε γιατρούς, νοσηλευτές, 
δασκάλους, καθηγητές εξασφαλίζοντάς τους ανέ-
ξοδη και ευχάριστη διαμονή. Μπορεί να κτυπήσει 
στη ρίζα το ρατσισμό και τη ξενοφοβία.

Αυτά και πολλά άλλα, αγαπητοί συμπολίτες, μπο-
ρεί να πετύχει η δημοτική αρχή που θα προκύψει 
από ενωτική διαδικασία. Η ισχύς εν τη ενώσει.

Με αγάπη,
Γιώργος Πατσιώτης

Υ.Γ Αγαπητοί συμπολίτες, σε όλους ανεξαιρέτως 
τους υποψήφιους δημάρχους, που μέχρι σήμερα 
έχουν εμφανιστεί, δίχως να παραγνωρίζω τη προ-
σφορά τους, έχω ασκήσει σκληρή κριτική, είτε 
κοιτώντας τους κατάματα, είτε σε αράδες μου δη-
μοσιευμένες στις τοπικές εφημερίδες. Το γράφω 
αυτό αγαπητοί συμπολίτες, διότι είμαι σίγουρος ότι 
αν βρεθούν όλοι μαζί οι υποψήφιοι, μονοιασμένοι 
και αγαπημένοι να προσπαθούν για το καλύτερο 
αύριο της Πάρου και των Παριανών, δε θα μου 
δώσουν ποτέ την ευκαιρία να τους κακολογήσω».

Λύθηκε το μυστήριο
Το μυστήριο με το πτώμα γυναίκας, που εντοπίστηκε στις 10 Απρι-

λίου, στον Κριό Παροικιάς, λύθηκε τελικά από το Λιμεναρχείο Πάρου.
Συγκεκριμένα, το πρωί της 10/4 εντοπίστηκε η σορός άγνωστης 

γυναίκας σε βραχώδη ακτή στην περιοχής «Κριός».
Η σορός της άτυχης γυναίκας δεν αναζητήθηκε από κανέναν και 

έτσι το Λιμεναρχείο Πάρου στις 15 Απριλίου –μετά από άδεια της ει-
σαγγελίας Σύρου- έδωσε στοιχεία της στο κοινό, ώστε να συλλέξει 
πληροφορίες. Η γυναίκα είχε ύψος περίπου 1.60μ., βάρος περίπου 
55 κιλά, ανοιχτόχρωμα μάτια και κοντά ξανθά μαλλιά. Όταν βρέθηκε 
στον Κριό, φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, μπλε κοντομάνικη μπλούζα, 
άσπρο στηθόδεσμο, μπλε παπούτσια περιπάτου και έφερε τα εξής 
τιμαλφή: μία χρυσή βέρα, ένα χρυσό δακτυλίδι και ένα κόκκινο ρολόι. 
Το Λιμενικό Σώμα διέθετε σχετικό φωτογραφικό υλικό και οποιοσδή-
ποτε επιθυμούσε να το δει -προκειμένου να αναγνωριστεί η ταυτότη-
τά της θανούσης- μπορούσε να προσέλθει στο Λιμενικό κατάστημα.

Τελικά, στις 22/4 το Λιμεναρχείο Πάρου, έδωσε στη δημοσιότητα 
το παρακάτω δελτίο τύπου: «ΘΕΜΑ: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΓΥ-
ΝΑΙΚΑΣ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

1. Σε συνέχεια προγενέστερης ανακοίνωσής μας σχετικά με ανεύ-
ρεση πτώματος γυναίκας άγνωστης ταυτότητας στην περιοχή «ΚΡΙΟΣ» 
Παροικιάς, το Λιμεναρχείο Πάρου αξιοποιώντας δίκτυο πληροφορι-
ών ταυτοποίησε την εν λόγω θανούσα, η οποία επρόκειτο για Γαλλίδα 
υπήκοο, ετών 72.

2. Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία μας ευχαριστεί όλους τους συμπολί-
τες μας για το ενδιαφέρον τους και την πολύτιμη βοήθεια τους».

Σύμφωνα με εξω-λιμενικές πληροφορίες, η Γαλλίδα είχε έρθει για 
διακοπές στην Πάρο. Διέμενε σε συγκρότημα κατοικιών της Παροι-
κιάς, από τις 4 Απριλίου. Έφυγε από το δωμάτιό της στις 8/4 και στη 
συνέχεια δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής. Στις 10/4 όπως γράψα-
με και πιο πάνω, βρέθηκε το πτώμα της. Ακόμα, σύμφωνα με άλλες 
πληροφορίες, στη τσάντα της άτυχης Γαλλίδας βρέθηκε σημείωμα 
στην Αγγλική γλώσσα, στο οποίο γραφόταν πως δεν είχε κανέναν 
στον κόσμο και επιθυμούσε να ενταφιαστεί στην Πάρο. Έως και τις 
22/4 το άψυχο σώμα της βρισκόταν στο νοσοκομείο της Σύρου για 
τοξικολογική εξέταση.
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Την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές σε Πάρο, 
Αντίπαρο, Νότιο Αιγαίο, όπως φυσικά και σε όλη τη χώρα.

Για το αξίωμα του Δημάρχου έχουν δικαίωμα να εκλεγούν όλοι οι Έλληνες πολίτες 
που είναι δημότες του Δήμου, έχουν την ικανότητα του εκλέγειν και έχουν συμπλη-
ρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή 
έχουν γεννηθεί μέχρι τις 17.5.1993.

Για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, έχουν δικαίωμα να εκλεγούν:
- όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι δημότες του Δήμου, έχουν την ικανότητα του 

εκλέγειν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διε-
νέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 17.5.1996

- οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι 
α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλι-
κίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 
17.5.1996, και γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος 
του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους- μέλους καταγωγής τους.

Στην Πάρο εκλέγονται 27 δημοτικοί σύμβουλοι και στην Αντίπαρο 13 δημοτικοί 
σύμβουλοι. Στις δημοτικές κοινότητες εκλέγονται πενταμελή συμβούλια και στις 
τοπικές κοινότητες τριμελή συμβούλια. Η Αντίπαρος δεν έχει δημοτικές ή τοπικές 
κοινότητες. Κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψή-
φιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από 
κάθε φύλο (άνδρες – γυναίκες), σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή των συμβουλίων της 
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.

Η συμπλήρωση των συνδυασμών και η παράδοσή του στο αρμόδιο δικαστήριο γί-
νεται έως τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής 27 Απριλίου 2014. Η ανακήρυξη των 
συνδυασμών των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 γίνεται 
από το Πρωτοδικείο, στο οποίο υποβλήθηκαν οι δηλώσεις των συνδυασμών, τη δε-

κάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή μέχρι την 12η ώρα βραδινή της 
3ης Μαΐου 2014. Για την ανακήρυξη των συνδυασμών το οικείο Πρωτοδικείο εξετάζει:

- Το εμπρόθεσμο της υποβολής της δήλωσης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων
αντικατάστασης παραιτηθέντων ή αποβιωσάντων υποψηφίων
- Τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθμό υποψηφίων, καθώς 

και το
μέγιστο αριθμό αυτών εντός του ορίου της προσαύξησης
- Το υποχρεωτικό ποσοστό των υποψηφίων συμβούλων που προβλέπεται από 

κάθε φύλο.
- Εάν το έμβλημα που χρησιμοποιεί ο συνδυασμός εμπίπτει στις απαγορεύσεις του 

νόμου167
- Τον ορθό τρόπο αναγραφής (αλφαβητική σειρά) των ονομάτων των υποψηφίων
- Την πληρότητα των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στη δήλωση. 
Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και δύο αναπλη-

ρωτές του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου. 
Επίσης, κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογρα-
φική δήλωση του υποψήφιου Δημάρχου. Ο πληρεξούσιος αυτός ενεργεί για λογαρια-
σμό του συνδυασμού, σύμφωνα με το νόμο, οτιδήποτε μπορεί να ενεργήσει ο υπο-
ψήφιος Δήμαρχος κατά τη διεξαγωγή της εκλογής. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται 
από λευκό χαρτί. Έχουν σχήμα ορθογώνιο και εκτυπώνονται με φροντίδα και ευ-
θύνη των συνδυασμών. Τα τυπογραφικά στοιχεία των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι 
σε μαύρη απόχρωση. Σε όλα τα ψηφοδέλτια υποψηφίων συνδυασμών σημειώνονται 
στο επάνω μέρος το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού, όπως έχουν δηλωθεί 
και αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης. Σε Δήμους (περίπτωση Πάρου), που 
αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, κάθε συνδυασμός εκτυπώ-
νει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα.

Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης, ο οποίος ση-

Στην τελική ευθεία
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μειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Ο σταυρός σημειώνεται με 
στυλό μαύρης ή μπλε απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου 
είτε δεξιά είτε αριστερά. Στον υποψήφιο Δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμη-
σης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό. Κατά 
την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αφού αυτή διεξάγεται 
ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις 
περισσότερες ψήφους. Στους δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο 
εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο ή τρεις υποψήφιους 
δημοτικούς συμβούλους, δηλαδή μπορεί να βάλει μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης. 
Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι από τους προβλεπόμενους σταυροί 
προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς 
να λαμβάνεται όμως υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Επίσης, ο εκλογέας μπο-
ρεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο υποψηφίους του συμβουλίου της 
δημοτικής κοινότητας και σε έναν υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής 
κοινότητας.

Έδρες
Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται στον επιτυχόντα συνδυασμό, σε 

αυτόν, δηλαδή, που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εγκύρων ψη-
φοδελτίων του Δήμου, και στους επιλαχόντες συνδυασμούς. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει τα 3/5 του συνολικού 
αριθμού των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, αν το ποσοστό του είναι μέχρι 60%, 
ενώ τα υπόλοιπα δύο πέμπτα των εδρών κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των επι-
λαχόντων συνδυασμών. Σε περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός λάβει ποσοστό 
ψήφων μεγαλύτερο του 60% των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέμονται 
αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών, μη κωλυομένου του επιτυχόντος να λάβει 
έδρες περισσότερες από τα 3/5 του συνολικού αριθμού των εδρών. 

Αν κανένας συνδυασμός δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμ-
βάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα στους υποψηφίους Δημάρχους των δύο συν-
δυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε αυτή την περίπτωση, οι μισές 
έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών βάσει του αποτελέ-
σματος της πρώτης εκλογής, ενώ οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται μεταξύ των δύο 
μετεχόντων στην επαναληπτική εκλογή συνδυασμών, έτσι ώστε ο επιτυχών συνδυα-
σμός να λάβει, οπωσδήποτε, τα τρία πέμπτα (3/5) του συνολικού αριθμού των εδρών 
του δημοτικού συμβουλίου. Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται. Στις τοπικές 
και δημοτικές κοινότητες ο συνδυασμός που νίκησε στις εκλογές λαμβάνει τα 3/5 
των εδρών.

Τα νεώτερα των υποψηφιοτήτων
Έως την ώρα που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας (ξημερώματα 24/4) μόνο η 

ΚΕΠ-ΟΣΑ είχε εξαγγείλει λίστα υποψηφίων –δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φ. της 
εφημερίδας μας- και η «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον». Επίσης, η 
Φ.τΠ. έχει ανεπίσημα και μία λίστα υποψηφίων από τη Λαϊκή Συσπείρωση.

Ενότητα
Τα έως τα ξημερώματα της 24/4 επίσημα ονόματα που είχε δώσει στη δημοσιότητα 

η «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον» είναι τα εξής:
1. Αλιπράντης Απόστολος του Δημητρίου (επιχειρηματίας, πρόεδρος εμποροεπαγ-

γελματικού συλλόγου)
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος του Ευστρατίου (ηλεκτρολόγος, πρόεδρος ΔΕΥΑΠ).
3. Βελέντζας Φραγκίσκος του Φραγκίσκου (υπάλληλος ΔΟΥ Πάρου, δημοτικός 

σύμβουλος, μέλος ΔΕ Κέντρου Υγείας Πάρου, μέλος ΔΣ Βελεντζείου ιδρύματος, αντι-
πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ, πρώην πρόεδρος ΔΟΝΑ)

4. Κάγκανη-Κορτιάνου Άννα του Νικολάου (επιχειρηματίας, δημοτική σύμβουλος, 
πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ, πρώην αντιδήμαρχος Δ. Πάρου).

5. Καλακώνας Μηνάς του Παντελεήμονος (επιχειρηματίας, πρόεδρος τοπικής κοι-
νότητας Πάρου, μέλος ΔΣ ΕΟΔ)

6. Καταπόδης Θεοφάνης του Ιωάννη (αρχιτέκτων μηχανικός).
7. Μπάλιος Ιάκωβος του Νικολάου (τυπογράφος).
8. Ντούσης Στέφανος του Δημητρίου (διαιτολόγος - διατροφολόγος)
9. Παντελαίος Αποστόλος του Νικολάου (επιχειρηματίας, πρόεδρος τοπικής κοι-

νότητας Λευκών, μέλος ΔΣ προοδευτικού συλλόγου Λευκιανών Αθήνας, μέλος ΔΣ 
συλλόγου ΥΡΙΑ Λευκών).

10. Πούλιου-Χριστοφόρου Δήμητρα του Δομένικου.
11. Σιφναίος Μανόλης του Μιχαήλ (ηλεκτρολόγος, πρόεδρος Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα)
12. Τριπολιτσιώτη Κωνσταντίνα του Νικολάου (επιχειρηματίας, πρώην μέλος συλ-

λόγου γυναικών Νάουσας, ιδρυτικό μέλος θεατρικής ομάδας ΑΜΕΣ Νηρέα).
13. Τρίχα Σταυρούλα του Διονυσίου (επιχειρηματίας, πρόεδρος συλλόγου γυναι-

κών Πάρου Αρηίς, πρόεδρος συλλόγου τουριστικών καταλυμάτων Αλυκής, μέλος ΔΣ 
επιμελητηρίου Κυκλάδων, με αρμοδιότητα τον τουρισμό).

14. Φυσιλάνης Στέφανος του Ευαγγέλου (επιχειρηματίας, πρόεδρος τοπικής κοινό-
τητας Μάρπησσας).

15. Χανιώτη Ιωάννα του Ιακώβου (υπάλληλος ΔΟΥ Πάρου, πρόεδρος συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων παιδικού σταθμού Παροικίας).

16. Άγουρος Άγγελος του Δημητρίου (επιχειρηματίας, τέως πρόεδρος Μαρπησσα-
ϊκού)

17. Αλιφιέρης Χρήστος του Κωνσταντίνου (συνταξιούχος τραπεζικός)
18. Βαβανού Αργυρώ (Ηρώ) του Πέτρου (ζωγράφος, τέως καθηγήτρια εικαστικών 

εργαστηρίων)
19. Γεμελιάρης Γεώργιος του Νικολάου (οικοδόμος)
20. Διβόλη Άννα του Σπυρίδωνα (συνταξιούχος ΕΛΤΑ)
21. Κουταλίδης Ανδρέας του Εμμανουήλ (κατασκευαστής, πρόεδρος τοπικής κοι-

νότητας Αγκαιριάς)
22. Λουκής Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (συνταξιούχος)
23. Μπιζά Ταρασία (Τασούλα) του Γεωργίου
24. Παντελαίος Θωμάς του Ζαχαρία (επιχειρηματίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, 

απόφοιτος διοίκησης επιχειρήσεων πανεπιστημίου Πειραιά, μεταπτυχιακές σπουδές 
TQM)

25. Ρούσσος Γεώργιος του Βατίστα (υπάλληλος ΚΥ Πάρου, πρόεδρος τοπικής κοι-
νότητας Αρχιλόχου)

26. Αλεξανδροπούλου Αρχοντούλα του Χρήστου (συνταξιούχος, πρόεδρος συλλό-
γου παραδοσιακού οικισμού Παροικίας) 

27. Αρμπελιά Αικατερίνη του Τζαννή (επιχειρηματίας, μέλος ΔΣ ΚΔΕΠΑΠ) 
28. Γεμελιάρης Εμμανουήλ του Νικήτα (συνταξιούχος ΟΤΕ)
29. Θεοδωράκης Θεόδωρος του Νικολάου (ψαράς) 
30. Κουτσονικολή Ελένη του Αναστασίου 
31. Μελανίτης Θεόδωρος του Ιωάννη (επιχειρηματίας) 
32. Παρούσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (επιχειρηματίας) 
33. Ρούσσος Παντελής του Μάρκου (δημοτικός σύμβουλος, τέως πρόεδρος κοινό-

τητας Κώστου) 
34. Σκιαδά Αικατερίνη του Ελευθερίου (επιχειρηματίας) 
35. Φραντζή-Τζανακοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου (τέως πρόεδρος πολιτιστι-

κού συλλόγου ΣΚΟΠΑ).
36. Ζηλέλη Αικατερίνη του Χρυσοστόμου (ιδιωτική υπάλληλος)
37. Κεντρωτής Κυριάκος του Ιωάννη (υπάλληλος ΔΟΥ Πάρου, γραμματέας ΔΣ εκ-

πολιτιστικού συλλόγου ΑΤΛΑΝΤΙΣ Άσπρου Χωριού)
38. Κουζούμης Γιάννης του Χρήστου (αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, μέλος - τ. πρό-

εδρος συνδέσμου Ναουσαίων Πάρου σε Αθήνα και Πειραιά, πρόεδρος τοπικής επι-
τροπής Πάρου της Ελλ. Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, εκπρόσωπος ΤΕΕ 
στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Νάξου)

39. Λουκής Γιώργος του Δημητρίου (οικονομολόγος, υπάλληλος ΕΤΕ, πρόεδρος 
ΣΥΔΙΣΑΠΑ, τ. αντιδήμαρχος Δ. Πάρου τ. πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ, τ. πρόεδρος κοινότητας 
Λευκών)

40. Ραγκούση Αναστασία του Αντωνίου (συνταξιούχος υπάλληλος ΕΑΣ Πάρου)
41. Ρούσσου Ειρήνη του Παντελή (πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κώστου)
42. Σκορδούλης Αθανάσιος του Νικήτα (επιχειρηματίας)
43. Τσαντάνης Κώστας του Γεωργίου (συνταξιούχος ΔΕΗ, πρόεδρος ΑΟΠ)
44. Φλώκος Ξενοφών του Κωνσταντίνου (συνταξιούχος ΚΥ Πάρου)
45. Χανιώτη Μαρία του Κωνσταντίνου (επιχειρηματίας, αντιδήμαρχος Δ. Πάρου, 

πρόεδρος τουριστικής επιτροπής, τ. πρόεδρος του εξωραϊστικού συλλόγου Αγκαι-
ριάς)

Λαϊκή Συσπείρωση
Η ανεπίσημη λίστα, των πρώτων υποψηφίων με τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, είναι 

η παρακάτω:
1. Αποστολοπούλου Βασιλική του Κωνσταντίνου
2. Αποστόλου – Λαζαρίδου Ελένη του Κωνσταντίνου
3. Βαβανός Θεόδωρος του Παναγιώτου
4. Βαβανού Φωτεινή του Μιχαήλ
5. Βεντουρής Δημήτρης του Γεωργίου
6. Γκίκας Αναστάσιος του Ιωάννου
7. Γκίκας Νέστωρ του Ιωάννου
8. Δεικτάς Εμμανουήλ του Γεωργίου
9. Δεκάριστος Γιώργος του Ευαγγέλου
10. Ζουμής Μανώλης του Αντωνίου
11. Καλακώνας Εμμανουήλ του Γεωργίου
12. Καλακώνας Μένεγος του Αντωνίου
13. Καλαλές Μιχάλης του Παναγιώτου
14. Καλλέργη Ιωάννα του Μιλτιάδου
15. Καλλέργης Παναγιώτης του Μιλτιάδου
16. Καπούτσου Παρασκευή του Ιακώβου
17. Κατροδαύλη Ελισσάβετ του Δημητρίου
18. Κρητικός Ιωάννης του Δημητρίου
19. Λατσός Ιωάννης του Ανάργυρου  
20. Μαρκοπούλου – Τουμάση Άρτεμις του Σίμου
21. Μαρμαράς  Ιωάννης του Βασιλείου
22. Μητρόγλου Μανώλης του Δημητρίου
23. Μπούρα Δανάη του Γρηγορίου
24. Πάσχος Γεώργιος του Δημητρίου
25. Παυλάκης Γεώργιος του Δαμιανού
26. Πουλοπούλου Αλεξάνδρα του Αντωνίου
27. Πουλοπούλου Ανδριάνα του Παναγιώτου
28. Ροκονίδα Ηλέκτρα του Κωνσταντίνου
29. Ρούσσος Ιωάννης του Χρήστου
30. Τσιγώνιας Νικόλαος του Αλεξάνδρου
31. Φραντζής Νικόλαος του Ανδρέα
32. Φραντζής Χρήστος του Ανδρέα
33. Χουλιάρας Σωτήριος του Βασιλείου
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Ό,τι γουστάρει 
ο καθένας

Έχω την εντύπωση πως πολ-
λοί εμπλεκόμενοι στα κοινά του 
νησιού, προκειμένου να κερδί-
σουν μερικούς ψήφους παρα-
πάνω, κάνουν ό,τι γουστάρουν, 
αδιαφορώντας για τη σκόνη που 
μένει πίσω.

Παράδειγμα 1ο: Ο πρόεδρος 
της τοπικής κοινότητας Νάουσας, κ. Γ. Μπαρμπα-
ρίγος –αφού ανακάλυψε μετά από 4 χρόνια πως 
η δημοτική πλειοψηφία δεν του ταιριάζει και είναι 
πλέον αντιπολίτευση…-, αίφνης θεώρησε σωστό να 
«εξαφανίσει» ένα Πασχαλινό έθιμο. Ένα έθιμο (βα-
ρελότα), που φέρνει κάθε χρόνο εκατοντάδες, αν όχι 
χιλιάδες επισκέπτες στη Νάουσα. Το αποφάσισε μό-
νος του και το έκανε πράξη στη συνέχεια. Έτσι, όπως 
ακριβώς το διαβάζετε.

Κανένα δε ρώτησε, με κανένα δε συζήτησε. Και 
μπορεί βέβαια, τον πολίτη ή τον επιχειρηματία της 
Νάουσας, να μη τους θεωρεί ισότιμους για να συ-
ζητεί μαζί τους ο κ. Γιώργος Μπαρμπαρίγος, αλλά 
τουλάχιστον, μήπως θα έπρεπε να κάνει την τιμή και 
να ενημερώνει το τοπικό συμβούλιο; (Ώρες-ώρες, 
κάνω και εγώ κάτι ερωτήσεις…). Σύμφωνα με τα 
όσα όμως ισχυρίζεται ο συνάδελφός του τοπικός 
σύμβουλος Νάουσας, κ. Χρ. Αλιφιέρης, ούτε εκείνοι 
είχαν ενημερωθεί. Μάλιστα, ο κ. Αλιφιέρης σε επι-
στολή του γράφει: «[…] Δυστυχώς, δεν είναι εύκο-
λο η δημοκρατική γραμμή της κουβέντας ή του δι-
αλόγου όταν ορισμένοι παραμένουν ανεπίδεκτοι της 
μαθήσεως, λόγω γενικά εγωισμού προσόντων. Βλά-
πτει, πάρα πολύ στα κοινά μας πράγματα ο τίτλος του 
(ξερόλα)... Ξέρει, ο λαός τι συμβαίνει όταν κάποιος 
καβαλάει γενικά το καλάμι. Ο Νοών… Νοήτω!».

Ύστερα από τα παραπάνω που έγραψε ο κ. Αλιφιέ-
ρης, εγώ έχω την εντύπωση πως «ξερόλας» και ο 
ιππεύων τον κάλαμο είναι ο πρόεδρος εκ Ναούσης. 
Πρόεδρος, που δεν τοποθετήθηκε λόγω πρωτιάς 
ψήφων με την παράταξη Βλαχογιάννη, αλλά λόγω 
παραίτησης της πρώτης του ψηφοδελτίου, δηλαδή, 
της κ. Άννας Πολυκανδριώτη.

Παράδειγμα 2ο: Ο κ. Γιάννης Μαούνης, που μας 
προέκυψε και αυτός υποψήφιος δήμαρχος (δικαί-
ωμά του), αίφνης είπε την περασμένη εβδομάδα να 
κάνει «παρέμβαση» στα κοινά του τόπου και να μας 
δώσει με «στοιχεία» να κατανοήσουμε ότι το κλειστό 
γυμναστήριο που πρόκειται να κατασκευαστεί στη 
Μάρπησσα, χάθηκε!

Ο κ. Μαούνης στη συνέχεια ανάπτυξε διάφορα 
«ατράνταχτα» στοιχεία για το παραπάνω, όπως ένα 
έγγραφο της Περιφέρειας που ζητάει από το δήμο 
Πάρου, διάφορα συμπληρωματικά έγγραφα… Στη 
συνέχεια εκδόθηκε δελτίο τύπου από το συνδυασμό 
της πλειοψηφίας, που μεταξύ άλλων έγραφε: «[…] 
Πρόκειται για τη συνήθη διαδικασία, που επαναλαμ-
βάνεται σε όλα σχεδόν τα χρηματοδοτούμενα έργα 
και αποσκοπεί στο να διασφαλίζεται κατά το μέγιστο 
η πληρότητα του φακέλου και η ποιότητα του έργου. 
Ο Δήμος Πάρου και η Τεχνική Υπηρεσία, γνωρίζοντας 
ότι υπήρχε περίπτωση να ζητηθούν επί πλέον στοι-
χεία, τα έχει ΗΔΗ συγκεντρώσει».

Ο κ. Μαούνης, αντί να προσέξει ότι ουδέποτε του 
απάντησε ο κ. Βλαχογιάννης ή ούτε καν η τεχνική 
υπηρεσία του δήμου, αλλά απλά και μόνο βγήκε ένα 
δελτίο τύπου του συνδυασμού, συνέχισε το βιολί του 
και έγραφε για το προεκλογικό φυλλάδιο του 2010! 
Η απαξίωση για την αρχική του ανακοίνωση, που 
επεδείχθη από τη δημοτική πλειοψηφία ή ότι κανείς 
άλλος συνδυασμός δεν τον ακολούθησε στα όσα 
ισχυριζόταν δεν τον έκαμψε. Γιατί άλλωστε; Καλύτε-
ρος ήταν ο κ. Μπαρμπαρίγος; Ό,τι γουστάρει λοιπόν 
ο καθένας!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Σάββατο 26 Απριλίου 2014

Θεώρηση τιμών
Με ανακοίνωσή του ο σύλλογος ενοικιαζόμενων 

δωματίων και διαμερισμάτων Νάουσας, «ο φιλόξενος 
Δίας», ενημερώνει για τη θεώρηση τιμών και χορήγηση 
τιμοκαταλόγων 2014.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση κάθε επιχειρηματίας 
οφείλει να υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Ένα φωτοαντίγραφο του ΕΝ ΙΣΧΥ Ειδικού Σήματος 
Λειτουργίας της Επιχείρησης.

2. Ένα φωτοαντίγραφο της περσινής Δήλωσης Τιμών.

3. Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης στο λογαριασμό 
Εθνικής Τραπέζης 469/480275-63 όπου θα αναγράφε-
ται εμφανώς το ονομ/μο σας με ποσό 7€ ανά τιμοκατά-
λογο + το ποσό των 12€ ανά ειδικό σήμα υπέρ ΣΕΕΔΔΕ 
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7 δωμάτια Χ 7€= 49 €+12€ υπέρ ΣΕΕΔ-
ΔΕ =61€).

4. Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης στο λογαριασμό 
του Συλλόγου, ALPHA Τραπέζης 625-002101-028909 
με το ποσό των 4€ ανά δωμάτιο.

5. Αν η επιχείρηση παρέχει πρωινό, αντίγραφο της 
«Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος».

6. Τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Ανάσταση 
της ζωής, 
των ανθρώπων…

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά, «Καλή Ανάσταση». 
Η ευχή που ακούγεται συχνότερα από οποιαδήποτε 
άλλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μια εβδομάδα που έχει 
και κάτι μαγευτικό, αν είσαι έτοιμος ή διατεθειμένος 
να το νιώσεις. Παρότι ο θρήνος και το πένθος ορίζουν 
τη σχέση της ζωής μας με το θάνατο, η έννοια που 
υπερβαίνει το φόβο του θανάτου είναι εκείνη της 
ανάστασης. Η ελπίδα για ανάσταση είναι μια ανάγκη, 
εμπεδωμένη στη συλλογική συνείδηση του ανθρώπου 
που προσφέρει μία φωτεινό διέξοδο. 

Για να μπορεί ο άνθρωπος να ανέχεται την εξουσία 
της μειοψηφίας που επιβάλλει δυσβάστακτους όρους 
και συνθήκες ζωής για τους πολλούς, η εξουσία μιλάει 
για θυσίες. Όχι όμως με την έννοια της αγάπης και της 
αλληλεγγύης. Του ζητάει να θυσιαστεί σήμερα με την 
προσδοκία ενός καλύτερου μέλλοντος αποσκοπώντας 
στην υπακοή του. Είναι η πονηριά της εξουσίας για να 
εξασφαλίζει την υποταγή. 

Σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, που οι καιροί 
γίνονται σκληροί και η ανοχή για θυσία εξαντλείται από 
την πίεση της επιβίωσης, δύσκολα κάποιος αποδέχεται 
τη «θυσία» που επιτάσσει η εξουσία. Παρόλα αυτά, 
ακόμη και στις σημερινές δύσκολες μέρες η ελπίδα και 
η προσδοκία ποτέ δεν θα πάψει να διεκδικεί το μερίδιό 
της. ‘0,τι κατακτήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες 
με αγώνες, δεν μπορεί να ξεχαστεί, να σβηστεί βίαια 

από τη μνήμη των ανθρώπων 
με την προπαγάνδα και το φόβο. 
Υπό αυτήν την έννοια η ευχή 
«Καλή Ανάσταση» δεν αφορά 
μόνο την Ανάσταση του Χριστού, 
αλλά και τη ζωή του ανθρώπου. 
Αν τελειώνουν οι Άγιες μέρες 
του Πάσχα δεν σημαίνει ότι 
τελειώνουν οι ευχές και οι επιθυμίες των ανθρώπων 
για κοινωνική απελευθέρωση.

Πάσχα σημαίνει έξοδος. Σήμερα η έξοδος είναι αι-
τούμενο και επιθυμία της κοινωνίας. Έξοδος από την 
κρίση, από την εξαθλίωση και τη φτωχοποίηση. Ο λαός 
μπορεί να δει αυτό το Πάσχα ως μια άλλη (δι)έξοδο. 
Αρκεί «να το πει η καρδιά του». Η καρδιά θα μας πει 
προς τα πού και με ποιον θα πάμε. Οι δυνάστες έχουν 
ξεκαθαρίσει τι θέλουν. Ξέρουμε για το πού τους λέει 
η καρδιά να πάνε. Το ερώτημα είναι προς τα πού λέει 
η καρδιά των πολλών να πάνε. Ο Χριστός έδειξε με 
ποιους πήγε η καρδιά του. Τώρα είναι η ώρα να δείξουν 
οι άνθρωποι τι λέει η δική τους καρδιά. Η καρδιά των 
ανθρώπων που είδαν τη ζωή τους να διαλύεται και το 
βιος τους να ξεκληρίζεται. 

Οι απαντήσεις που δημιουργούν την ελπίδα δε 
δημιουργούνται αυτόματα. Θέλουν χώρο και χρόνο για 
να «ωριμάσουν» και να διατυπωθούν. Θέλει χώρο και 
χρόνο για να δημιουργήσεις στα ερείπια που αφήνουν 
οι «πρόθυμοι». Όμως υπάρχει ελπίδα. Ελπίδα για την 
Ανάσταση της κοινωνίας.

Πάσχα ιερό και άγιο. Πάσχα της ελπίδας και της 
αξιοπρέπειας. Οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα στείλουν 
το μήνυμά τους και είμαι σίγουρος ότι θα είναι τόσο 
δυνατό και ηχηρό που θα ξαφνιάσει τους «πρόθυμους» 
και τους πραίτορές τους. «Χριστός Ανέστη».

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ
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Ευχαριστίες
Η Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας ευχαριστεί θερμά όσοι 

βοήθησαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Πάσχα 
Αγάπης» και συγκεκριμένα το Σύλλογο Γυναικών Μάρπησ-
σας, τον ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, την Εθελοντική Ομάδα Δρά-

σης Μάρπησσας, 
καθώς και όλους 
τους κατοίκους που 
βοήθησαν εθελο-
ντικά για την πραγ-
ματοποίηση αυτής 
της εκδήλωσης.

Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

αυτή τη φορά
µη χαραµίσεις

την ψήφο σου
δυνάµωσε 

τη δική σου φωνή

Αντιπαριώτες και Αντιπαριώτισσες,

µετά από µια τετραετή θητεία, ως δηµοτικός σύµβουλος στο συνδυασµό του 
∆ηµάρχου µας, Γιάννη Λεβεντάκη, αποφάσισα και πάλι να θέσω υποψηφιότητα 
και να στηρίξω τον συνδυασµό που άνοιξε δρόµο έργων και ανάπτυξης στην 
Αντίπαρο. 
Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα µε αµείωτο ενδιαφέρον και θέληση να εξυπη-

ρετώ, µέσα από όποια αρµοδιότητα µου ανατεθεί, τον συνάνθρωπο, τον πολίτη. 
Οι στόχοι και τα έργα που υποσχεθήκαµε να υλοποιήσουµε την προηγούµενη 

τετραετία στον τοµέα την καθαριότητας, ήταν η καθηµερινή µου έννοια, αφού είχα 
και την ευθύνη. Με το ίδιο µεράκι έδινα το παρόν όπου και όποιος από την δηµο-
τική αρχή ζητούσε να δουλέψουµε για την υλοποίηση έργων. 
Είµαι έτοιµος και αποφασισµένος να είµαι και πάλι δίπλα σε ΟΛΟΥΣ, µαζί µε το 

συνδυασµό του κ. Γιάννη Λεβεντάκη, για να ολοκληρώσουµε το έργο που ξεκινή-
σαµε και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της Αντιπάρου, θα αναβαθµιστεί η ποιότητα 
της ζωής µας µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος των έργων. 

Με εκτίµηση, 
Παρασκευάς Κουβαράς 

Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος  

Αποτελέσματα 
της επίσκεψης 
στη Βουλή

Οι γιορτές του Πάσχα δεν προσφέρονται για συνεδριά-
σεις του Συντονιστικού για την Υγεία. Αναλαμβάνουμε την 
ευθύνη να δώσουμε τις πιο κάτω πληροφορίες για να μη 
δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Τα περισσότερα 
ειπώθηκαν και στη συνεδρίαση του «Συντονιστικού» αμέ-
σως μετά την επιστροφή της Επιτροπής από τη Βουλή και 
τη συνάντησή της με τις αντιπροσωπείες των πολιτικών 
κομμάτων.

1. Η ΔΗΜΑΡ δια του εκπροσώπου της επικοινώνησε μαζί 
μας την επομένη της συνάντησης και σε συνεργασία μαζί 
μας (με βάση τα νεώτερα στοιχεία) διαμόρφωσε την ερώ-
τηση προς τον Υπουργό Υγείας, την οποία υπέβαλε αμέσως.

2. Τη δεύτερη ημέρα, μετά τη συνάντηση στη Βουλή, επι-
κοινωνήσαμε με τον κ. Α. Μπούρα, Γραμματέα της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. και μας ενημέρωσε ότι επι-
κοινώνησε με τον κ. Α. Γεωργιάδη για τα θέματα που του 
θέσαμε. Μας διαβεβαίωσε ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχει 
λυθεί το θέμα του παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Πάρου – 
Αντιπάρου. Ο κ. Μπούρας, μας επέτρεψε να τα ανακοινώ-
σουμε αυτά στο Συντονιστικό κάνοντας χρήση του ονόμα-
τός του, το οποίο πράξαμε.

3. Ο εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ (Ν. Συρμαλέ-
νιος) επικοινώνησε μαζί 
μας για τη διαμόρφωση 
της σχετικής ερώτησης 
προς τον Υπουργό Υγεί-
ας. Με Δελτίο Τύπου ο 
ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε διεξοδικά στο θέμα αυτό κάνοντας 
επιπλέον λόγο και για την επίκαιρη επερώτηση που προτί-
θεται να καταθέσει αργότερα.

4. Ο κ. Π. Μελάς των ΑΝ.ΕΛ. αναφέρθηκε στην επίσκεψη 
της Επιτροπής του Συντονιστικού στη Βουλή και το πρό-
βλημα των ελλείψεων στο Κέντρο Υγείας μας στην εκπο-
μπή των Γ. Οικονομέα και Δ. Καμπουράκη στο ΜΕGA. 

5. Ο κ. Π. Ρήγας του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το Υπουργείo 
Υγείας για τα προβλήματα του Κ. Υγείας (εξέδωσε σχετικό 
Δελτίο Τύπου). 

6. Πιστεύουμε ότι η κ. Δ. Μανωλάκου του ΚΚΕ, σύμφω-
να με όσα μας δήλωσε στη συνάντηση, έχει καταθέσει στη 
Βουλή αναφορά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, 
το ψήφισμα που εγκρίθηκε στη συγκέντρωση της 26ης Φε-
βρουαρίου 2014 και την εξώδικη διαμαρτυρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαπιστώθηκε ότι σε γενικές γραμμές τα 
κόμματα ήταν ενήμερα και για το δημοψήφισμα και για την 
εξώδικη διαμαρτυρία. (Προσωπική Εκτίμηση: η εξώδικη δι-
αμαρτυρία φάνηκε πως, για εκείνους, είναι μια συνηθισμέ-
νη διαδικασία και επομένως χάσαμε, μάλλον, περισσότερο 
χρόνο και ενέργεια από όση της αναλογούσε -συζητώντας 
ώρες ατελείωτες- και ότι οι φόβοι και οι ενδοιασμοί κάθε 
άλλο παρά βάσιμοι ήταν).

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ

Πρώτα ο πολίτης
Οι συνθήκες αλλεπάλληλων μνημονίων με τη 

συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, επέβαλε σκληρά οι-
κονομικά μέτρα συρρικνώνοντας απελπιστικά τα 
εισοδήματα των αγροτών και όσων ασχολούνται 
με τον πρωτογενή τομέα. 

Η δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις 
εκλογές που έρχονται έχει χρέος να ασχοληθεί 
σοβαρά με την τοπική μας οικονομία. 

Εξηγούμαι: με συντονισμένες ενέργειες να 
σταθεί αλληλέγγυα στους αμπελουργούς –οινο-
παραγωγούς, διότι το κρασί ήταν και είναι η πρώ-
τη παραγωγή του νησιού μας και όσους εμπλέ-
κονται με αυτήν να τους ανακηρύξει στυλοβάτες 
της οικονομίας του νησιού. Να σταθεί αλληλέγ-
γυα στους ελαιοπαραγωγούς, μελισσοκόμους, 
στους κτηνοτρόφους και τους μικρούς ψαράδες 
που συνεχώς γίνεται δυσκολότερη η πρόσβασή 
τους στην θάλασσα. Η συνεργασία με τους εστι-
άτορες να γίνει πράξη και να περάσει στην κοι-
νωνία μας το σύνθημα «καταναλώνουμε ότι πα-
ράγουμε στην Πάρο», συνδέοντας γενικότερα τον 
τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα. 

Η δημιουργία συντονιστικής γραμματείας στο 
πλαίσιο του Δήμου με τη συμμετοχή εθελο-
ντών, μπορεί και πρέπει να αναλάβει την σπου-
δαία αυτή προσπάθεια. Η πολιτική σύνθεση του 
απερχόμενου δημοτικού συμβουλίου δεν πήρε 
τέτοιες πρωτοβουλίες. Τώρα φαίνεται ότι υπάρ-
χουν οι προϋποθέσεις για μια άλλη φιλολαϊκή 
πολιτική. 

Να υλοποιηθεί το σύνθημα «πρώτα ο πολίτης 
και οι ανάγκες του» με την συνεργασία όλων των 
προοδευτικών δυνάμεων.

ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού  από 60 
έως 150 τµ σε τιµές κάτω 
του κόστους από 45.000, 
πολύ µικρή προκαταβολή, 
πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. www.paroshomes.
livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής. Τηλ. 
6932285768 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-
λείται κτήµα 4.200 τµ, 
οικοδοµήσιµο, µε πα-
λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 

2284043160, 6945112134

ΑΛΥΚΗ, πωλείται αγρο-
τεµάχιο, 4,6 στρεµµάτων, 
πανοραµική θέα, πρό-
σβαση µε ασφαλτόδροµο,  
περίπου 500 µ. από την πα-
ραλία. Τηλ.: 6976407948, 
6985963626

ΧΟΧΛΑΚΑΣ,  πωλείται α-
γροτεµάχιο 13 στρέµµατα. 
Τηλ.: 6944647005, 2284023633

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  
ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 
επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 
6932285768 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Α-
ναστασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 
τµ. Τηλ.: 6977624072, 
2284042937  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), 
ενοικιάζεται επαγγελµατι-
κός χώρος, 190 τµ, πρώην 
εικαστικό εργαστήρι ∆ή-
µου. Τηλ.: 6972077052   

ΣΩΤΗΡΕΣ (5 λεπτά από 
Παροικία), ενοικιάζεται 
ισόγεια κατοικία, 60 τµ, 
επιπλωµένη,  µε ψυγεί-
ο, πλυντήριο ρούχων, 
air-condition, ηλεκτρική 
κουζίνα, τζάκι, γκαράζ. Με 
κήπο και απεριόριστη θέα. 
Τηλ.: 6974457463 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Α-
σπριές), ενοικιάζεται 
κατοικία 125 τµ, µε δυο 
υπνοδωµάτια, δυο µπά-
νια, τζάκι, αυτόνοµη 
θέρµανση, µεγάλες βερά-
ντες, ελεύθερη πανταχόθεν 
σε κτήµα 6 στρεµµάτων. 
Τηλ.: 6977205591  

ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι, 40 τµ, σαλονοκου-
ζίνα, ένα υπνοδωµάτιο, 
µε αυτονοµία ∆ΕΗ και νε-
ρό. Εύκολο parking. Τηλ.: 
2284022881 

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ, ενοικιάζεται δυάρι, 

50 τµ, για όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6974489697

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, ενοικιάζε-
ται εξοχική κατοικία 50 τµ, 
πλήρως εξοπλισµένη, για 
όλο το χρόνο. ∆ιαθέτει η-
λιακό, air-condition, κήπο. 
Τηλ.: 6978444396

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑΔΙ-
Α), ενοικιάζεται ισόγειο 
2άρι, επιπλωµένο, µε αυ-
τονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ.: 
2109631639, 6977785214

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΖΗΤΗΣΗ  

ΝΑΟΥΣΑ (ευρύτερη πε-
ριοχή), ζητείται σπίτι προς 
ενοικίαση, µε τρία υπνο-
δωµάτια και µε άµεση 
πρόσβαση στη θάλασσα. 
Για ετήσια χρήση. Τηλ.: 
6941664194

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α και 
ΜΠΑΡΜΑΝ ζητούνται, α-
πό το “Thalassamou” στην 
Πίσω Αλυκή. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις, η αντί-
στοιχη προϋπηρεσία και 
η πολύ καλή γνώση του-
λάχιστον Αγγλικών. Τηλ.: 
6972297557 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΠΟ-
ΣΕΙΔΩΝ», στην Χρυσή 
Ακτή, ζητά συντηρητή (η-
λεκτρολογικές γνώσεις 
επιθυµητές), καµαριέρες 
µε προϋπηρεσία, µάγειρα 
Α’ µε προϋπηρεσία, και 
υπάλληλο υποδοχής.  Α-
ποστολή βιογραφικών στο 
info@poseidon-paros.gr ή 
στο fax 2106232082 

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ µε 
εµπειρία ζητείται, για νέο 
ψητοπωλείο στη Νάουσα, 
για µόνιµη εργασία, χει-
µώνα-καλοκαίρι. Αµοιβή 
κατόπιν συµφωνίας. Τηλ.: 
2109606958 (κα Φρατζέ-
σκα)  

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται, µε δί-
πλωµα Γ΄ κατηγορίας, 
για εφοδιασµό ξενοδο-
χείων, έως 35 ετών. Τηλ.: 
6984661484

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ για φούρνο 
µε ξύλα, και ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ, 
ζητούνται από πιτσαρία, 
για 3µηνη απασχόληση. 
Τηλ.: 6936131753 

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ ζη-

τείται, σοβαρή, υγιής και 
µε όρεξη, από Παροικία 
ως Αγκαιριά, µε δικό της 
µεταφορικό, για πρωινή 
καθηµερινή εργασία ως 6 
ωρών, σε οικογένεια. Τηλ.: 
6974104576

ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλεί-
ται, μάρκας Dynamic, 
66.000 btu, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ – ΚΡΕ-
ΒΑΤΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 
δερµάτινη, λευκή, και-
νούρια, πωλείται στη µισή 
τιµή. Τηλ.: 2284024827 (ώ-
ρες καταστηµάτων) 

Μικρές αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Σάββατο 26 Απριλίου 2014

ΠΕΝΘΗ  

Ο Διευθυντής και ο Σύλ-
λογος Διδασκόντων του 
Γενικού Λυκείου Πάρου 
εκφράζουν την απέραντη 
θλίψη τους για τον άδικο 
θάνατο του Νίκου Λιανό-
πουλου και απευθύνουν 
στους γονείς, τα αδέρφια 
και τους λοιπούς οικεί-
ους του θερμά συλλυπη-
τήρια. Για πολλούς από 
εμάς υπήρξε μαθητής, 
ένας νέος άνθρωπος και 
επιστήμονας πολλά υπο-
σχόμενος που έφυγε τόσο 
άδικα. Τα λόγια περισσεύ-
ουν, ο πόνος απερίγρα-
πτος! Να είναι ελαφρύ το 
χώμα που τον σκεπάζει…

Καλό σου ταξίδι Νίκο…. 

Κι αν διψάσεις μην το 
πιεις 

Από τον κάτου κόσμο 
Το νερό της αρνησιάς, 
φτωχό κομμένο δυό-

σμο!

Μην το πιεις κι ολότελα 
Κι αιώνια μας ξεχά-

σεις….  

Στην Αθήνα στις 
23/03/2014, μας εγκα-
τέλειψε ο αξιολάτρευτος 
σύζυγος και πατέρας, Νι-
κόλαος Δήμου Παντα-
ζής, το γένος Κονδύλη. 
Διδάκτορας του πανεπι-
στημίου MONTPELLIER, 
εξαιρετικός επιστήμονας, 
παιδαγωγός-ψυχολόγος 
με άριστες σπουδές, μα-
θητής του μεγάλου Jean 
Piaget, άφησε πίσω του 
αξιόλογο επιστημονι-
κό έργο. Η εντιμότητα, η 
αξιοπρέπεια και το ήθος 
ήταν τα βασικά του γνω-
ρίσματα. Θα σε θυμόμαστε 
πάντα με λατρεία και απέ-
ραντη αγάπη, τεράστιο και 
δυσαναπλήρωτο το κενό 
που μας άφησες. 

Η γυναίκα σου, τα 
παιδιά σου και τα εγγόνια 

σου. 

Μεσσάδα | Μάρπησσα
t +30 22840 42694 | m +30 697 1914063
www.buonvento.gr | buonventoparos@gmail.com 

Σας περιµένουµε
από το Σάββατο 26/4
στο νέο µας εστιατόριο,
να δοκιµάσετε
ιταλικές συνταγές
& τη δική µας τηγανιτή πίτσα!



Εκτελούνται εργασίες για τον σχεδιασµό
της νέας έκδοσης 2014-2015

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αγ. Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 & 53555

e: info@smileweb.gr

www . d o u n a i - l a v e i n . g r
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Πανελλήνιο 
Πρωτάθλη-
μα 420 στην 
Πάρο

Ολοκληρώθηκε στις 16 Απριλίου, στην 
Πάρο, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της 
κλάσης 420 για το 2014.

Ο αριθμός των συμμέτοχων ήταν υψη-
λός και έφτασε τις 31 από 9 ομίλους, 
από όλη την Ελλάδα. Έγιναν και οι 12 
προγραμματισμένες ιστιοδρομίες στις 4 
μέρες, από 13 έως 16 Απριλίου, που δι-
ήρκεσε ο αγώνας. 

Οι καιρικές συνθήκες άλλαζαν κάθε 
μέρα αυξάνοντας το βαθμό δυσκολί-
ας στους συμμετέχοντες αθλητές. Αυτή 
όμως είναι η ομορφιά του θαλάσσιου στί-
βου του νησιού μας. Για άλλη μια φορά τα 
φιλόξενα νερά της Πάρου απέδειξαν πως 
είμαστε ιδανικός τόπος για ναυταθλητι-
κές δραστηριότητες, που παράλληλα με 
την εμπειρία του ΝΟΠ σε παρόμοιες δι-
οργανώσεις εξασφαλίζουν την απόλυτη 
επιτυχία της διοργάνωσης.

Στην απονομή παρέστησαν ο Δήμαρ-
χος Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, η πρό-
εδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Α. Κάγκανη, ο 
περιφερειακός σύμβουλος κ. Π. Τζανα-
κόπουλος, ο πρόεδρος του τοπικού δια-
μερίσματος Παροικίας, κ. Μ. Καλακώνας, 
εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου και ο εκ-
πρόσωπος της ΕΙΟ κ. Π. Νικηφορίδης.

Τέλος, σε ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ ση-
μειώνει: «Ευχαριστούμε την Περιφέρεια 
Κυκλάδων, τον Δήμο Πάρου, την ΚΔΕ-

ΠΑΠ  τους χορηγούς μας, καθώς και όσοι 
εθελοντικά συνεισέφεραν για την υπο-
στήριξη τους».

Τα Παριανόπουλα
Οι αθλητές του ΝΟΠ πέτυχαν τις εξής 

διακρίσεις:
- Πατέλης Νικόλαος – Δαφερέρας Γε-

ώργιος, 1οι στην κατηγορία Παίδων, 2οι 
στην  κατηγορία Ανδρών, 4οι στην γενική 
κατάταξη, δίνοντας τους την δυνατότητα 
να είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας της ιδί-
ας κατηγορίας

- Θεοχαρίδη Βενετία – Γκόκα Αικατε-
ρίνη, 6ες στην κατηγορία των Νεανίδων, 
8ες στην κατηγορία των Γυναικών.

- Μαθιέλλης Φίλιππος – Πιερτζοβάνης 
Νικόλαος, 9οι στην κατηγορία Παίδων, 
13οι στην κατηγορία Εφήβων.

Όλα τα αποτελέσματα
Βαθμολογία Παίδων 
1. Πατέλης – Δαφερέρας (ΝΟΠ)
2. Αρβανίτης – Κανακάρης (ΝΟΤΚ)
3. Γουριώτης – Παπάς (Ν.Ο. Ραφήνας)
4. Κρητικός – Καρδακάρης (ΙΟΠ)
5. Μαστρογιάνης – Σαρίδης (ΝΟΘ)
6. Τάσσος – Γαβριάς (ΝΟΚΒ)
7. Νασιόπουλος – Νασιοπούλου (ΝΟΤΚ)
8. Κατσίνης – Μπάτσης (ΝΟΚΒ)
9. Μαθιέλλης – Πιερτζοβάνης (ΝΟΠ)
10. Μαγουλάς – Κολοκοτρώνης (ΝΟΕ)
11. Ζουγανέλης Στρ. - Ζουγανέλης Γ. (ΝΟΕ).

Βαθμολογία Κορασίδων
1. Γκάρη – Πατεράκη (ΙΟΒ)

Βαθμολογία Εφήβων
1. Αρβανίτης – Κανακάρης (ΝΟΤΚ)
2. Μπριλάκης – Γεωργακόπουλος (ΝΟΤΚ)
3. Γουριώτης – Παπάς (ΝΟ Ραφήνας)

4. Φλωρεντίν – Μιχαήλ (ΙΟΠΟΡ)
5. Χατζημπάλογλου – Κωνσταντινίδης 

(ΟΦΘ)
6. Κρητικός – Καρδακάρης (ΙΟΠ)
7. Μαστρογιάννης – Σαρίδης (ΝΟΘ)
8. Τάσσιος Γαβριάς (ΒΟΚΒ)
9. Νασιόπουλος – Νασιοπούλου (ΝΟΤΚ)
10. Κοτόπουλος – Καλούτσικος (ΝΟΘ)
11. Μαμούνης – Γιωτόπουλος (ΙΟΠ)
12. Κατσίνης – Μπάτσης (ΝΟΚΒ)
13. Μαθιέλλης – Πιερτζοβάνης (ΝΟΠ)
14. Μαγουλάς – Κολοκοτρώνης (ΝΟΕ)
15. Ζουγανέλης Στρ. – Ζουγανέλης Γ. (ΝΟΕ)
16. Θεοδώρου – Φαρσάρης (ΝΟΕ).

 Βαθμολογία Νεανίδων
1. Ταβουλάρη – Κουτσούμπου (ΙΟΠ)
2. Δρούγκα – Βαρδάλη (ΝΟΤΚ)
3. Μπακατσιά – Παπαγεωργίου (ΝΟΤΚ)
4. Μπέη – Δρόσου (ΙΟΠΟΡ)
5. Γκάρη – Πατεράκη (ΙΟΠ)
6. Θεοχάρη – Γκόκα (ΝΟΠ)
7. Ευστρατίου – Κυριακού (ΝΟΠΦ)
8. Πανώριου – Βασιλείου (ΝΟΚΒ)

Βαθμολογία Ανδρών
1. Μουστακαρίας – Καραδήμας (ΝΟΤΚ)
2. Πατέλης – Δαφερέρας (ΝΟΠ)
3. Μπριλάκης – Γεωργακόπουλος (ΝΟΤΚ)
4. Φλωρεντίν – Μιχαήλ (ΙΟΠΟΡ)
5. Χατζημπάλογλου – Κωνσταντινίδης 

(ΟΦΘ)
6. Κοτόπουλος – Καλούτσικος (ΝΟΘ)
7. Μαμούνης – Γιωτόπουλος (ΙΟΠ)
8. Ασβεστάρης - Κίλιας (ΝΟΕΘ)
10. Φαρσάρης Ν. – Φαρσάρης Αλ. (ΝΟΕ)

Βαθμολογία Γυναικών
1. Ταβουλάρη – Κουτσούμπου (ΙΟΠ)
2. Δρούγκα – Βαρδάλη )ΝΟΤΚ)
3. Μπακατσιά – Παπαγεωργίου (ΝΟΤΚ)
4. Γεωργακοπούλου – Πίκιου (ΝΟΕ)
5. Μπέη – Δρόσου (ΙΟΠΟΡ)

6. Κατσιμίχα 
– Γκρήντυ Εδι-
πίδη (ΝΟΕΘ)

7. Φαράκου 
– Μωραΐτου 
(ΟΣΦΠ)

8. Θεοχαρίδη 
– Γκόκα (ΝΟΠ)

9. Ευστρατί-
ου – Κυριακού 
(ΝΟΠΦ)

10. Πανώ-
ριου – Βασιλεί-
ου (ΝΟΚΒ)

11. Καλαματιανού – Μελανίτη (ΝΟΕΘ).

Ένα ακόμα ποδοσφαιρικό ταξίδι, που δημιούργησε ο Α.Μ.Ε.Σ Μαρπησσαϊκός, έφτα-
σε στο τέλος του. Το πρωτάθλημα είχε τίτλο: «Αθλητισμός και Ήθος».

Τα δυο παραπάνω στοιχεία προσπαθεί ο Μαρπησσαϊκός να τα «περάσει» από τις 
ακαδημίες του, έως και το μεγαλύτερο αθλητή της διοργάνωσης πρωταθλήματος πο-
δοσφαίρου 5Χ5 που διοργάνωσε.

Έτσι, με μια όμορφη φιέστα έκλεισε το ταξίδι στον αθλητισμό με νικητές τους 150 
αθλητές που έλαβαν μέρος στις 10 ομάδες που συμμετείχαν. Η μεγαλύτερη έκπληξη 
της βραδιάς ήταν η ομάδα μπάσκετ των κορασίδων του συλλόγου, που έκανε γονείς 
και μέλη του Μαρπησσαϊκού να υποκλιθούν στην μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν 
και διακρίθηκαν στο φετινό πρωτάθλημα στις Κυκλάδες, κατακτώντας την δεύτερη 
θέση. Την εκδήλωση άνοιξαν οι γυναίκες παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο με πάθος, 
φάσεις και γκολ. Πρόσφεραν ένα ωραίο θέαμα. Για την ιστορία, πρωταθλητής στο 

πρωτάθλημα 5Χ5 ήταν η ομάδα «Bit Of Salt» και κυπελλούχος η ομάδα της «Απόσυρ-
σης». Επίσης, το κύπελλο ήθους για δεύτερη χρονιά το κέρδισε η ομάδα του Δρυού. 
Καλύτερος τερματοφύλακας αναδείχθηκε ο Σομπόνης Σπανόπουλος, από την ομά-
δα «Bit Of Salt», MVP ο Μπάλιος Γιώργος, από την ομάδα «Μαύροι Πάνθηρες» και 
πρώτος σκόρερ ο Κορρές Γιώργος, από την ομάδα της «Απόσυρσης». Αναμνηστικά 
απονεμήθηκαν σε όλες τις ομάδες που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση. Αξίζει να ση-
μειώσουμε ότι για την προσφορά τους στο σύλλογο, βραβεύτηκαν και δυο παλαί-
μαχοι της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μαρπησσαϊκού, ο Τσιγώνιας Δημήτριος και ο 
Τζιώτης Γεώργιος.

Η βραδιά έκλεισε με πυροτεχνήματα στον ουρανό της Μάρπησσας, μεζέδες, μου-
σική και όλο τον κόσμο να δίνει συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στους αθλητές 
για την προσπάθεια τους.

Νέο ΔΣ 
στο Νηρέα

Στις 13 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν 
οι αρχαιρεσίες στον ΑΜΕΣ «Νηρέας». 
Μετά τις εκλογές συνεδρίασε το σώμα 
των εκλεγμένων συμβούλων και καταρ-
τίστηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο ως 
εξής:
Πρόεδρος: Σιφναίος Μανώλης
Αντιπρόεδρος: Τριπολιτσιώτης Σταύρος
Γεν. Γραμματέας: Παλούμπη Μυρτώ
Ειδ. Γραμματέας: Ρούσσος Κωνσταντί-
νος
Ταμίας: Γαβαλάς Παντελής
Γεν. Αρχηγός: Κορτιάνος Νίκος
Έφορος Ακαδημιών Ποδοσφαίρου: 
Σπανός Δημήτρης
Έφορος Βόλεϊ: Μπαφίτης Γιώργος
Έφορος Λέσχης: Οικονόμου Βαγγέλης
Έφορος Θεατρικού: Τσιράκης Μπάμπης
Έφορος Υλικού: Σκιαδάς Λουκάς.

Λήξη πρωταθλήματος



15www.fonitisparou.gr Ο φακός της Φωνής

με το φακό
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Πάσχα στον
Πρόδρομο

Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο 
Πάριος», με την υποστήριξη της Τοπικής Κοινότη-
τας Αρχιλόχου και της ΚΔΕΠΑΠ, διοργάνωσαν τις 
Πασχαλινές εκδηλώσεις στο ομώνυμο χωριό.

Συγκεκριμένα, τη Μ. Παρασκευή πρόσφεραν νη-
στίσιμη ρεβιθάδα, ενώ τη Μ. Παρασκευή παρουσί-
ασαν τις αναπαραστάσεις με τα Πάθη Του Κυρίου 
(Είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, Μετάνοια της 
Μαγδαληνής, Μυστικό Δείπνο, Προσευχή στο Όρος 
των ελαιών & την προδοσία, Ανάβαση στο Γολγο-
θά, Σταύρωση, Αποκαθήλωση, κρεμάλα του Ιούδα, 
Ανάσταση και πολλά αγγελάκια στο εκκλησάκια του 
χωριού. Το ΔΣ του Π.Σ. «Σκόπας ο Πάριος», ευχα-
ριστεί θερμά μέσω της Φ.τΠ. όλους και καθένα ξε-
χωριστά που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο 
στη διεξαγωγή των εκδηλώσεων της Μ. Εβδομά-
δας και του Πάσχα.



διάγνωση
Στη Νάουσα της Πάρου δηµιουργήθηκε και ξεκινά τη λειτουργία του ένα πρότυπο πολυιατρείο για τα έως τώρα 

δεδοµένα στο νησί µας, στον τοµέα της πρωτοβάθµιας  φροντίδας υγείας. Ο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισµός µε 

µηχανήµατα υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας και το άριστο επιστηµονικά καταρτισµένο και εξειδικευµένο 

προσωπικό αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που διευρύνουν το επίπεδο των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών σε  

Πάρο, Αντίπαρο αλλά και στα γειτονικά νησιά.

Οι κάτοικοι των νησιών µας αλλά  και οι χιλιάδες  επισκέπτες  µας  µπορούν  πλέον να υπολογίζουν στις νέες 

αυτές υπηρεσίες και να αισθάνονται σίγουροι και ασφαλείς σε ότι αφορά την πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα.

Τα άρτια εξοπλισµένα διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία θα λειτουργούν είναι: 

» Αξονικής τοµογραφίας » Μικροβιολογικό

» Μαστογραφίας » Ανοσολογικό  

» Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας » Βιοχηµικό - Ορµονολογικό 

» Κεφαλοµετρικής » Καρδιολογίας

» Ακτινολογικό » Νευροφυσιολογικό

» Πανοραµικής » Ηλεκτροµυογραφηµάτων

» Υπερήχων - triplex  » Ορθοπαιδικό - Τραυµατιολογίας  

Επιπλέον µε την οργανωµένη και σταθερή συνεργασία µε εξειδικευµένους γιατρούς ειδικοτήτων: γενικής 

παθολογίας, ενδοκρινολογίας, γυναικολογίας, ουρολογίας, παιδιατρικής, αλλεργιολογίας, νευρολογικής 

νευροφυσιολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, µυοσκελετικού πόνου, πνευµονολογίας, ολιστικής.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | fax: 22840 55350 | info@diagnosiparou.gr

πρόληψη | διάγνωση | ιατρική φροντίδα | έκτακτη ανάγκη

Με την ΔΙΑΓΝΩΣΗ παρέχονται υψηλής ποιότητας

υπηρεσίες υγείας στην Πάρο και στα γύρω νησιά


