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Εκτός ΑΜΚΕ
ο εμπορικός 

» σελ. 3

Αύξηση τελών
Την αύξηση κατά 10 ευρώ τον χρόνο αποφάσισε 

κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, στη 

συνεδρίασή του το βράδυ της 29ης Σεπτεμβρίου, που 

πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Πάρου.

» σελ. 7

Συγκίνησε
ο Ζακ

Ο Saoute Mohamed, πιο γνωστός σε όλη την Πάρο 

ως Ζακ, κατάφερε για άλλη μία φορά να μας συγκινή-

σει όλους μας, καθώς τερμάτισε στο φετινό «Σπάρτα-

θλον» με χρόνο 32:06:12 στην 52η θέση.  

» σελ. 14

» σελ. 7-10

Σας καλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τα εγκαίνια του Κέντρου Τέχνης 
και Πολιτισµού «Τεχνηντάρι» που θα γίνουν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015 και 

ώρα 7 το απόγευµα στην αίθουσα του κέντρου (Λιβάδια, Παροικίας Πάρου – 
περιοχή Καλελέ). Σας περιµένουµε να περάσουµε ένα όµορφο απόγευµα και να 

γνωρίσετε από κοντά το χώρο και τις δραστηριότητες µας.

Με τιµή το ∆.Σ.

Τηλ.: 698 8161218 | texnintari@gmail.com | fb : Τεχνηντάρι – Κέντρο Τέχνης και Πολιτισµού

Πρόσκληση

Με ελαφρά πηδηματάκια… εκτός ΤΟΠΣΑ ο 
Δήμος!

Στην Πάρο «τρέχει» το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ, που είναι ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την προώθηση της απασχόλησης. Η δαπάνη της 
παραπάνω πράξης ανέρχεται στα 219.000 ευρώ.
Τα τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας και συγχρηματοδοτού-

νται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

το θέµα
της εβδοµάδας

» σελ. 11
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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 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), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑ∆Ι: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ∆ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 354
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-∆ιευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εµπορικό τµήµα-∆ιαφήµιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασµός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ ΦΠΑ
Και άλλο κακό να μη μας βρει με αυτήν την 

πρώτη φορά αριστερά. Τα έχω δει όλα λέμε και 

δε μιλάω μόνο για την παρέμβαση υπέρ του λαού 

στην υπόθεση του ΦΠΑ. Άσε που τώρα νιώθω 

και πρωτευουσιάνος, αφού ξέρω πως πίνω τον 

καφέ μου στο «Ρόδι», με τον ίδιο ακριβώς ΦΠΑ 

που τον πίνουν και στην πλατεία Συντάγματος. Δε 

το λες και λίγο αυτό. Ο (Τ)ΣΥΡΙΖΑΣ θέλει όλος ο 

λαός της χώρας μας να είναι ίδιος, ίσος και όμοι-

ος! Έτσι είναι. Επιτέλους κάποιος σ’ αυτή τη χώρα 

που νοιάζεται για το προλεταριάτο. Μπορεί να μην 

έχουμε γιατρούς, μπορεί για να πάμε από το ένα 

νησί στο άλλο να χρειαζόμαστε τάμα στην Εκατο-

νταπυλιανή, μπορεί να μην έχουν δασκάλους τα 

παιδιά, αλλά το μπρόκολο το πληρώνουμε με το 

ίδιο ΦΠΑ, όπως στην Αθήνα.

■ Ποντάριζες;
Αμ το άλλο, που το βάζεις; Τρίτη βράδυ πηγαίνω 

στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και τι 

λέτε πως έγινε εκεί; Ούτε μία διαμαρτυρία κατά 

του κ. Σαραντινού, δεν ακούστηκε, ούτε μία ένστα-

ση δεν έγινε. Και αφού φεύγω και σταυροκοπιέμαι 

από το δημαρχείο με το παραπάνω γεγονός, μα-

θαίνω ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε μέσα στην Αγ-

γλία, την Άρσεναλ. Όχι πείτε μου τώρα. Ποιος θα 

ποντάριζε έστω και ένα ευρώ για τα δύο παραπά-

νω συμβάντα της περασμένης Τρίτης.

■ Πρόεδρας!
Αυτή την εποχή -ως γνωστόν- όλοι δηλώνουν 

υποψήφιοι πρόεδροι της ΝΔ. Όπως έγραψα και 

στο «Fileleutheros.net», η ΝΔ «πασοκίζει». Μιλάμε 

ότι όποιος περνάει έξω από την πόρτα του πάλαι ποτέ 

κραταιού κόμματος, δηλώνει και υποψήφιος πρόε-

δρας. Και εγώ θέλω να γίνω πρόεδρας, αλλά για την 

ώρα ξέρω ότι δεν με παίρνει και δεν κάνω δήλωση. 

Εννοείται ότι δε θέλω να γίνω πρόεδρος στη ΝΔ. Τη 

θέση του Αλαφούζα στην τριφυλλάρα εποφθαλμιώ.

■ Αντιαμερικανισμός
Προς κ. Τσίπρα ενταύθα: Μήπως το έχουμε παρακά-

νει με τον αντιαμερικανισμό σ’ αυτή τη χώρα;

■ Τζιτζικώστας
Μεταξύ μας τώρα και πιάνοντας σφυγμό από νεο-

δημοκρατικά φόρουμ στο ιντερνέτι, τον Απ. Τζιτζικώ-

στα γουστάρουν πολλοί, και το ακούω λογικό αυτό. Ο 

Τζιτζικώστας τώρα. πρέπει να σας πω, είχε τις καλύ-

τερες σχέσεις με τους Ανεξάρτητους Έλληνες και οι 

«καμμένοι» ήταν αυτοί που τον στήριξαν ως υποψήφιο 

περιφερειάρχη στη Μακεδονία, όταν η ΝΔ κατά την 

προσφιλή της μέθοδο… στην ήττα… στήριζε επίση-

μα Γ. Ιωαννίδη. 

■
Καταρχήν δεν είναι φωτομοντάζ. Είναι αποκλει-

στικότητα. Είναι κινέζικο. Δε διαβάζετε. Δε σχολιά-

ζετε. Πρώτη φορά αριστερά.

■ Γυναίκες
Η ομοσπονδία γυναικών Κυκλάδων εξέδωσε 

ένα δελτίο τύπου για να ενημερώσει ότι δε θα γί-

νει τελικά το συνέδριό της στην Πάρο. Από εδώ και 

πέρα αρχίζουν όμως τα ωραία. Ως δικαιολογία για 

τη μη πραγματοποίηση του συνεδρίου στην Πάρο, 

είπαν ότι είναι η κακή ακτοπλοϊκή σύνδεση του νη-

σιού μας. Αυτό το κατανοώ κατά κάποιον τρόπο, 

αλλά αμέσως μετά προβληματίστηκα όταν διάβα-

σα ότι το συνέδριο θα γίνει τελικά στην Κέα! Δηλα-

δή, η Τζια έχει καλύτερη σύνδεση με τα υπόλοιπα 

Κυκλαδονήσια απ’ ότι η Πάρος; Μην τρελαθούμε 

κιόλας. Αφήνω στην άκρη τις άλλες «ομορφιές» 

του δελτίου τύπου όταν ως δικαιολογία ακόμα, για 

τη μη πραγματοποίηση του συνεδρίου στην Πάρο, 

ήταν «η πολιτική και οικονομική αστάθεια που επι-

κρατούν στη χώρα». Κάποιος μάλλον θα πρέπει να 

μιλήσει στις κυρίες για την έννοια των παραπάνω 

φράσεων και τι εννοούμε επακριβώς με την κάθε 

λέξη. Ήμαρτον πια! 

■ The winner is…
Εντάξει το δούλεμα των βουλευτάδων του ΣΥ-

ΡΙΖΑ και τις κολοτούμπες τους, όλοι τις έχουμε 

καταλάβει. Ο κάθε ένας μας λέει μία ιστορία και 

η άλλη για τα πετυχημένα γεμιστά της Ελληνίδας 

νοικοκυράς. Αλλά ο Γιώργος Βαρεμένος τους ξεπέρα-

σε όλους. Όπως είπε: «δεν υπάρχουν άνεργοι στην 

Ελλάδα, αλλά μη οικονομικά ενεργοί!».

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Εκτός ΑΜΚΕ
ο εμπορικός

Η γνώμη μας

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, 
με ανακοίνωσή του στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, έκανε 
γνωστό ότι αποχωρεί από την ΑΜΚΕ που έχει συσταθεί 
για τη δημιουργία προσωρινών εγκαταστάσεων εδάφους 
στο νέο αερολιμένα Πάρου.

Η ανακοίνωση του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου 
έχει ως εξής:

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος «Αντικατάσταση μέλους του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου στην ΑΜΚΕ», στη συνεδρί-
αση του διοικητικού συμβουλίου του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-
Αντιπάρου που πραγματοποιήθηκε στις 21/09/2015, ο πρόεδρος του συλλόγου 
ανακοίνωσε την παραίτηση του από την ΑΜΚΕ, για τους πιο κάτω λόγους:

Α) Σε κανένα από τα πολυάριθμα πολιτιστικά δρώμενα, που διοργάνωσε ο Δήμος 
Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ, δεν έγινε αναφορά, ενημέρωση ή προβολή της συγκεκριμέ-
νης προσπάθειας του δήμου μας.

Β) Σε πολλές άλλες ευκαιρίες που παρουσιαστήκαν για προβολή και ορθά τις 
εκμεταλλεύτηκε ο δήμος, πάλι δεν τέθηκε το ζήτημα, ώστε να τύχει της δημοσιό-
τητας που απαιτείται.

Γ) Επιπλέον ο δήμος, εμφάνισε πάρα πολλές αδυναμίες τόσο στη λειτουργία των 
υπηρεσιών του, όσο και στις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου με παλινωδί-
ες και παράτυπες αποφάσεις, ώστε κλονίστηκε η εμπιστοσύνη μας.

Για τους ίδιους πιο πάνω λόγους κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, δε δέχτηκε να αντικαταστή-
σει τον πρόεδρο του ΕΣΠΑ στην ΑΜΚΕ.  

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου συνεχίζει να στηρίζει 
αταλάντευτα και με κάθε τρόπο την προσπάθεια για την ολοκλήρωση και λειτουρ-
γία του νέου αεροδρόμιου, με συντονισμένες και αποτελεσματικές διαδικασίες».

Επί της ουσίας
Η αποχώρηση του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου από την 

ΑΜΚΕ είναι μία αρνητική εξέλιξη, καθώς το συγκεκριμένο συνδικαλιστικό όργανο 
εκπροσωπεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας και τους συμπολίτες μας 
που είναι σε δράση καθημερινά, 12 μήνες το χρόνο.

Η ΑΜΚΕ με τη σειρά της και η δημοτική πλειοψηφία είχαν ανακοινώσει ότι κατά τη 
διάρκεια της τουριστικής σεζόν θα γίνονταν διάφορες εκδηλώσεις ώστε να γνωστο-
ποιηθεί το πρόβλημα του νέου αεροδρομίου, καθώς και ότι θα γίνονταν μουσικές 
εκδηλώσεις για συγκέντρωση χρημάτων για την κατασκευή των απαραίτητων υπο-
δομών. Τίποτα από τα παραπάνω δεν έγινε και το θέμα το καλοκαίρι κυριολεκτικά 
ξεχάστηκε. Το θέμα ήρθε και πάλι στην επιφάνεια –όπως και πολλά άλλα- αμέσως 
μετά από το τέλος της τουριστικής σεζόν. Θυμίζει έντονα την ιστορία του Συντονι-
στικού για τα θέματα του τομέα υγείας στην Πάρο, όπου το θέμα έρχεται στην επι-
καιρότητα μόνο από τέλος Σεπτεμβρίου, έως την εποχή που ξεκινάει η θερινή σεζόν 
για το νησί μας, λίγες μέρες πριν το Πάσχα. Λες και τα θέματα καθημερινότητας και 
ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών μας, έχουν θερινή και χειμερινή σεζόν. 
Μόνο που στην περίπτωση της ΑΜΚΕ και ο στόχος της να συγκεντρώσει χρήματα, 
είναι πράξη «θερινής σεζόν…».

Οι λόγοι αποχώρησης που προβάλλει ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου, στο δελτίο τύπου που δημοσιεύουμε παραπάνω, δείχνουν αληθοφανείς. 
Όμως ουδείς ξεχνάει την κόντρα που υπήρξε με το πανηγύρι του 15Αύγουστου 
και όσα αντηλλάγησαν μεταξύ εμποροεπαγγελματικού συλλόγου και πλειοψηφίας 
δήμου Πάρου. Τότε, στην εφημερίδα μας, είχαμε γράψει πως εκείνο το επεισόδιο 
ήταν η αρχή μίας γενικευμένης αντιπαράθεσης που θα εντείνονταν τους επόμενους 
μήνες. Αντιπαράθεση που έχουμε και πάλι την εντύπωση πως θα γενικευτεί τους 
χειμερινούς μήνες με τις εκδηλώσεις -που λόγω οικονομικής στενότητας- οι περισ-
σότερες γίνονταν χάρη την «ενίσχυση» σε εμπορεύματα και αγαθά του εμπορικού 
συλλόγου. Οι έμποροι θεωρούν ότι δεν στηρίχθηκαν από τη δημοτική πλειοψηφία 

για το πανηγύρι του 15Αύγουστου, ενώ ο Δήμος θεωρεί ότι «κρεμάστηκε» από τους 
εμπόρους. Η αλήθεια μάλλον είναι κάπου στη μέση.

Ατυχώς αυτό φάνηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 29 Σε-
πτεμβρίου (δες θέμα σελ. 11), όταν ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με αφορμή το 
πόρισμα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τα προγράμματα ΤΟΠΣΑ, προσπάθησαν 
να «τσιτώσουν» την κοινή γνώμη κατά του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου. Έτσι, 
την αμέσως επόμενη ημέρα (30/9/2015) ήρθε η ανακοίνωση παραίτησης από την 
ΑΜΚΕ. Μόνο τυχαίο γεγονός δεν μπορεί να ήταν.
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί.
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές
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Φίλε Χάρη...
και τώρα αποχή;

Προ ημερών σε μια συνάντηση με το φίλο μου, τον Χάρη, συζητήσαμε τη «ΓΝΩ-
ΜΗ» του προηγούμενου φύλλου για την αποχή στις εκλογές. Ο φίλος μου, γνωστός 
για τις δημοκρατικές του απόψεις, εμφανίστηκε υπέρμαχος της αποχής. Δε με ξάφ-
νιασε η άποψή του, αλλά αξίζει νομίζω να μοιραστώ μαζί σας τον συνειρμό σκέψε-
ων από αυτήν τη συζήτηση. 

Ο Χάρης στο παρελθόν ήταν με το «κίνημα» των αγανακτισμένων στις πλατείες. 
Στη συνέχεια «πάλεψε» γιατί ερχόταν η «ελπίδα». Με την ελπίδα υπό μάλης ψήφισε 
το περήφανο ΟΧΙ. Σήμερα λοιπόν απογοητευμένος μετά από αυτή τη διαδρομή και 
επειδή, πιστεύει ότι τίποτα δε γίνετε, όλα είναι «στημένα» επέλεξε την αποχή. 

 Το σοβαρό θέμα στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι ότι οι επιλογές του στο 

παρελθόν ήταν  αυθόρμητες, πολιτικά αποπροσανατολισμένες και αδιέξοδες, αλλά 
αν και σήμερα που άρχισαν να έρχονται τα «αριστερά» μνημονιακά μέτρα θα επιμεί-
νει στη λογική της αποχής.

Η στάση του φίλου μου Χάρη αλλά και όλων εμάς, ανεξάρτητα με το τι ψηφίσαμε, 
θα είναι στη λογική «σφάξε με Αγά μου για να αγιάσω»; Θα αποδεχθούμε μοιρολα-
τρικά τον αργό οικονομικό θάνατο μας; Θα επιτρέψουμε την εξαθλίωση της καθη-
μερινότητας μας; Ή θα αντιδράσουμε για να αποτρέψουμε και να περισώσουμε ότι 
μπορούμε σήμερα μέχρι την ανατροπή αυτής της πολιτικής;

• Από χτες ισχύει το αυξημένο ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Αυτό 
θα το πληρώσουμε εμείς.

• Τα σχολεία ακόμα δε λειτουργούν όλα. Το πρόβλημα αυτό στα παιδιά μας θα 
έχει δυσάρεστες συνέπειες.

• Το Δημοτικό Συμβούλιο προ ολίγων ημερών συζήτησε τεχνικό πρόγραμμα 
300.000 ευρώ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια το πρόγραμμα ήταν 1.500.000 
ευρώ. Τις συνέπειες στην καθημερινότητά μας από την έλλειψη, ακόμα για 
απλά έργα συντήρησης, θα την πληρώσουμε πάλι εμείς.

• Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για το συνταξιοδοτικό 
που θα προβλέπουν κατώτερη σύνταξη στα 300 ευρώ και θα θα αυξάνονται 
τα όρια ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής, και η σταδιακή κατάργηση του 
ΕΚΑΣ. Την εξαθλίωση των «περήφανων» γηρατειών εμείς θα τη γευτούμε. 

• Οι ηλεκτρονικές εξπρές κατασχέσεις για μας προορίζονται.
Αυτά  είναι τα πρώτα μέτρα που θα πάρει τον Οκτώβρη η «αριστερή» κυβέρνηση 

για να προλάβει τη δόση των 3δις ευρώ, από τους εταίρους. Έπεται όμως πολύ 
σκληρή συνέχεια.

Φίλε Χάρη σ’ αυτή την κατάσταση όπως καταλαβαίνεις δε χωράει η 
λογική της αποχής. Πρέπει να σπάσουμε τη μοιρολατρική στάση. Πρέ-
πει να παλέψουμε γιατί δεν πάει άλλο πιο κάτω. Να ανατρέψουμε την 
εφαρμογή της κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά μας.

Ν. Ραγκούσης-Λαουτάρης

Δρομολόγια 
Φέρρυ
Μπόουτ

Η κοινοπραξία των φέρρυ μπόουτ που εκτελεί 
τη γραμμή Αντίπαρος – Πούντα και αντίστρο-
φα, ανακοίνωσε τα δρομολόγιά της έως τις 15 
Οκτωβρίου 2015. Τα δρομολόγια έχουν ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟ
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 

09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 - 11:45 – 12:15 
– 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 15:15 – 

16:15 – 17:15 - 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15 
– 22:15 – 23:15 – 00:15 

ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 

10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 - 12:00 – 12:30 
– 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:30 – 
16:30 – 17:30 - 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 
– 22:30 – 23:30 – 00:30

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 
ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟ
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 

11:15 – 12:15 – 13:15 - 14:15 – 15:15 – 16:15 
– 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15 - 
22:15 – 23:15 – 00:15

ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 

11:30 – 12:30 – 13:30 - 14:30 – 15:30 – 16:30 
– 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 - 
22:30 – 23:30 – 00:30.

Ευχαριστίες ΝΔ
Με δελτίο τύπου της τοπικής ΝΔ 

προς τα μέλη της στις 24/9/2015, 
γίνεται αναφορά στο εκλογικό 
αποτέλεσμα της 20ης Σεπτεμβρίου 
2015. 

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Αγαπητές και Αγαπητοί Συνά-

δελφοι, 
Πέρασαν λίγες ημέρες από  την 

ημέρα των Εθνικών Εκλογών της 
20ης Σεπτεμβρίου 2015. Οι λίγες 
αυτές ημέρες, μας έδωσαν την 
ευκαιρία να καταλάβουμε τι πήγε 
στραβά σε πανελλαδικό, και  επίπεδο νομού (Κυκλάδων).

Ευτυχώς σε τοπικό επίπεδο και στα δύο νησιά μας με την βο-
ήθειά σας ήρθαμε πρώτοι δείχνοντας ότι Πάρος και Αντίπαρος 
δουλέψατε όσο μπορούσατε. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος και γι’ 
αυτό απαιτείται συνεχής εγρήγορση όλων των Στελεχών της Πα-
ράταξής μας. Θέλουμε όλοι να έρχεστε σε επαφή μαζί μας για 
ενημέρωση για τις επικείμενες  εκλογές για τον πρόεδρο του κόμ-
ματος 

Φίλες και Φίλοι, 
Αντιμετωπίζουμε με σιγουριά, με αισιοδοξία και με αίσθημα ευ-

θύνης το μέλλον. Έχουμε όλες και όλοι πολλή δουλειά μέχρι την 
ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες για την προεδρία  της Παράταξής 
μας. Δίνουμε τη μάχη όλοι μαζί για τη νίκη με μπροστάρη τον Νέο 
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.

Καλή δύναμη σε όλους».

Γιατροί
του Κόσμου

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, σε συνεργασία με τη δημοτι-
κή κοινότητα Μάρπησσας, στις 3-4/10/2015 θα φέρουν κλιμάκιο 
γιατρών από τους «Γιατρούς του Κόσμου», αποτελούμενο από κι-
νητή οφθαλμολογική μονάδα, παιδίατρο και ωτορινολαρυγγολόγο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επισκεφθούν το κλιμάκιο των 
γιατρών στο περιφερειακό ιατρείο Μάρπησσας και στην αίθουσα 
της αγροτολέσχης. Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής:

Σάββατο 3/10/2015: 9:00 πμ - 1:30 μμ & 5:00 μμ - 9:00 μμ
Παιδίατρος: 9:00 πμ - 5:00 μμ
Κυριακή: 9:00 πμ - 2:00 μμ
Για περισσότερες πληροφορίες: Λουρίδου Ειρήνη 6945 186978 

και Βιτζηλαίου Κατερίνα 6936 642475.

Επίσκεψη
Κωβαίου
στην Κινέζικη
πρεσβεία

Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, την 
Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, μετέβη στην Αθήνα, 
προσκεκλημένος του πρέσβη της Κίνας στην Ελ-
λάδα, κ. Zou Xiao, για να παραστεί στη δεξίωση 
για την 66η επέτειο της ίδρυσης της Λαϊκής Δη-
μοκρατίας της Κίνας. 

Τη δεξίωση τίμησαν με την παρουσία τους 
πρέσβεις, διπλωματικοί και στρατιωτικοί ακό-
λουθοι, κυβερνητικοί παράγοντες, επιχειρηματίες 
και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι του πολιτικού και 
επιχειρηματικού κόσμου. 

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς  ο δήμαρχος 
Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος, συζήτησε με τον 
πρέσβη της Κίνας θέματα που αφορούν τη του-
ριστική ανάπτυξη και επιχειρηματική δραστηρι-

ότητα στη Πάρο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
του ΤΑΙΠΕΔ κ. Στέργιο Πιτσιόρλα και ήρθε σε 
επαφή με επιφανείς Έλληνες και Κινέζους επι-
χειρηματίες. 
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5.000 δωρεάν φύλλα
2.000 µοναδικοί αναγνώστες

                            από 72 χώρες κάθε εβδοµάδα
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κάθε εβδοµάδα, η «φωνή» µας φτάνει
...σε ολόκληρο τον κόσµο!
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Ευχαριστήριο
Η Σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς και μα-

θητές) του Γυμνασίου Πάρου ευχαριστεί θερμότατα 
τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού  Προσκυνήματος 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής για την προσφορά του 
χρηματικού ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500€), με 
το οποίο καλύφθηκαν επείγουσες και σημαντικότατες 
ανάγκες του Σχολείου μας σε υλικοτεχνική υποδομή. 

Ο Δ/ΝΤΗΣ
Δρόσος Ιωάννης

Φίλοι παραδο-
σιακού οικισμού 
Παροικιάς

Το ΔΣ του συλλόγου: «Φίλοι του παραδοσιακού οικι-
σμού παλιάς αγοράς Παροικιάς Πάρου», καλεί τα μέλη 
του στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί 
στο κτίριο τεχνών (πρ. Δημητρακοπούλου), την Κυρια-
κή 11 Οκτωβρίου 2015 στις 11 το πρωί, με θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων
2. Εκλογή νέου ΔΣ
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση και οι εκλο-

γές θα επαναληφθούν στις 18 Οκτωβρίου, ημέρα Κυ-
ριακή και ώρα 11 π.μ.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων βάσει του κα-
ταστατικού έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που είναι τα-
μειακώς εντάξει. Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να 
καταθέσουν στο σύλλογο τρεις μέρες πριν τις αρχαι-
ρεσίες (έως 8/10/2015) στους: Καραγκούνη Ερμιόνη, 
τηλ.: 22840-21657, Αλεξανδροπούλου Αρχοντούλα, 
τηλ.: 22840-27225 και 6970-015889 και Γράβαρη 
Κωνσταντίνο, τηλ.: 2240-91554 και 6948-781841.

Μόνιμη έδρα 
στις Βρυξέλλες

Μόνιμη έδρα στις Βρυξέλλες αποκτά πολύ σύντομα 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με τη διαδικασία οργά-
νωσης του γραφείου, που δρομολογήθηκε κατά την 
πρόσφατη επίσκεψη του περιφερειάρχη κ. Γιώργου 
Χατζημάρκου, στην έδρα της Κομισιόν.

Ο κ. Χατζημάρκος σε συνέντευξη τύπου ενημέρωσε 
τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τα αποτελέσματα 
της πρόσφατης συνάντησης που είχε στις Βρυξέλλες 
με τον επίτροπο περιβάλλοντος, θαλασσίων υποθέσε-
ων και αλιείας, Karmenu Vella και είπε:

«Η παρουσία της Περιφέρειας από εδώ και στο 
εξής στις Βρυξέλλες είναι αδήριτη ανάγκη, καθώς 
διανύουμε μια νέα περίοδο για την χώρα μας, για 
την Ευρώπη και πολύ περισσότερο για τα νησιά. Από 
την στιγμή που για το κεντρικό κράτος οι αποφάσεις 
που αφορούν την νησιωτικότητα είναι κάτι εντελώς 
άγνωστο, είμαστε ηθικά και πολιτικά δεσμευμένοι, 
απέναντι στους νησιώτες, να μεταφέρουμε το θέμα 
εκεί που βρίσκεται πλέον το κέντρο λήψης των απο-
φάσεων. Στο εξής, θα δίνουμε τον «πόλεμο» για τα 
νησιά μας σε Αθήνα και Βρυξέλλες».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο κ. Γ. Χατζημάρκος, 
οι ήδη μειωμένοι πόροι που έχει στην διάθεσή της η 
περιφέρεια, λόγω στόχου ΙΙ, απομειώνονται ακόμη πε-
ρισσότερο μετά την απόφαση που ελήφθη, σε συνεν-
νόηση της Ελληνικής κυβέρνησης και της Κομισιόν, για 
το κλείσιμο του τρέχοντος ΕΣΠΑ στο τέλος του έτους, 
μόνο με τους κοινοτικούς πόρους και χωρίς την ελ-
ληνική συμμετοχή. Αυτό πρακτικά σημαίνει σημαντική 
απώλεια πόρων για το Νότιο Αιγαίο, αφού είναι η μια 
από τις δύο Περιφέρειες της χώρας, όπου η εθνική 
συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στο 50% του 
συνόλου της χρηματοδότησης. Για την αναπλήρωση 
του χρηματοδοτικού κενού, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 
από κοινού με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κατέ-
θεσε συγκεκριμένη πρόταση για την δημιουργία ενός 
ειδικού προγράμματος επιπλέον στήριξης των νησιών. 

ΕΣΠΑ
Όσον αφορά το χρηματοδοτικό κενό του τρέχοντος 

ΕΣΠΑ, το οποίο εκτιμάται στα 52 εκατ. ευρώ, ο κ. περι-
φερειάρχης βρίσκεται ήδη σε συνεχή επικοινωνία τόσο 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν, όσο και με τα 
υπουργεία οικονομικών και οικονομίας, με σκοπό την 
αναζήτηση πόρων για την κάλυψή του. 

Ερωτηθείς για τα έργα του προγράμματος και εν-
δεχόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, ο κ. περι-
φερειάρχης δήλωσε: «Δεν θα υπάρξει ποτέ δική μου 
υπογραφή σε ζήτημα που να «σκοτώνει» δράσεις ανά-
πτυξης σε νησιά. Το τρέχον πρόγραμμα που αφορά τα 
νησιά, δε θα επιτρέψουμε να διακινδυνεύσει, θα συνε-
χιστεί και θα ολοκληρωθεί».

Νησιωτικότητα
Στην νησιωτικότητα, ως κρίσιμο ζήτημα που πρέπει 

να αναδειχθεί στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε ο κ. Χα-
τζημάρκος, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
στα νησιά, που τίθεται σταδιακά σε ισχύ.

«Είναι μια εξαιρετικά θλιβερή περίοδος αυτή που 
διανύουμε, σε ό,τι αφορά την νησιωτικότητα στην 
Ελλάδα. Τις επόμενες μέρες, το τελευταίο μέτρο νη-
σιωτικότητας αρχίζει να καταρρέει, στην μοναδική 
χώρα της Ευρώπης που θα έπρεπε να έχει θέσει την 
νησιωτικότητα πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα της και 
στις πολιτικές της. Η ανάδειξη του ζητήματος αυτού 
στην Ευρώπη, πέφτει στους δικούς μας ώμους και θα 
το χειριστούμε ανεξάρτητα από την ελληνική κυβέρ-
νηση» ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος.

Ευχαριστίες 
Εκατονταπυ-
λιανής

Το ιερό προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 
έδωσε στη δημοσιότητα ευχαριστήρια ανακοίνωση 
για την άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών του τμή-
ματος Πάρου και τη σύλληψη του ιερόσυλου ληστή, 
που επιχείρησε να ληστέψει τα τάματα της εικόνας της 
Παναγίας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήμα-

τος Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, αισθάνεται 
επιτακτική την ανάγκη, να ευχαριστήσει τον Διοικητή 
κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο και όλο το προσωπικό του 
Αστυνομικού Τμήματος Πάρου για τις άμεσες και 
αποτελεσματικές ενέργειες τους στην σύλληψη του 
δράστη της κλοπής  του Ιερού Προσκυνήματος της 
Παναγίας μας.

Στις 3 παρά 10 περίπου τη νύκτα της 23ης Σεπτεμ-
βρίου, ένας αλλοδαπός εισήλθε στον Ναό της Πανα-
γίας και αφού έσπασε το τζάμι του τέμπλου, αφαίρεσε 
όλα τα αφιερώματα των πιστών που υπήρχαν στην 
εικόνα. Η όλη επιχείρηση κράτησε 3 λεπτά περίπου. Ο 
συναγερμός σήμανε αμέσως και όλα τα μέτρα ασφα-
λείας του Ναού μας λειτούργησαν κανονικά δίνοντας 
πολύτιμα στοιχεία στους άνδρες της Αστυνομίας, οι 
οποίοι αμέσως ήλθαν στο Ναό της Παναγίας, όπου 
παρευρίσκετο ο αρμόδιος υπάλληλος του Ιερού Προ-
σκυνήματος και  κινητοποιήθηκαν αμέσως για τον 
εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Ας σημειωθεί 
ότι ο δράστης είναι το ίδιο πρόσωπο που διέρρηξε 
το παγκάρι της Ιεράς Μονής Αγίων Αναργύρων, την 
προηγούμενη ημέρα το μεσημέρι.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος, 
σας ευχαριστεί και εύχεται η Παναγία ή Εκατονταπυ-
λιανή να σας σκεπάζει, να είναι αρωγός στο δύσκολο 
έργο σας και να έχει καλά εσάς και τις οικογένειες 
σας».

Τέλος, για το ίδιο θέμα δημόσιο ευχαριστήριο εξέ-
δωσε και η αντιδήμαρχος Πάρου, κ. Δ. Σαρρή-Παπα-
κυρίλου. Η κ. Σαρρή στο μήνυμά της σημειώνει: «[…] 
Τέτοιες ενέργειες αξίζει να προβάλλονται για να γί-
νουν παράδειγμα προς αποφυγή στους μελλοντικούς 
επίδοξους ληστές αλλά και για να ενθαρρυνθεί ακόμα 
περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας, που ήδη έχουν, 
οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού μας».

Παράνομα 
καταλύματα

Τα παράνομα τουριστικά καταλύματα ήταν ένα από 
τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνάντηση (16/9) της 
γενικής γραμματέας δημοσίων εσόδων, κ. Κατερίνας 
Σαββαΐδου με το σύνδεσμο Ελληνικών τουριστικών 
επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). 

Ειδικότερα στη συνάντηση που μετείχαν οι: Ανδρέ-
ας Ανδρεάδης, πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, 
πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας ξενοδόχων 
και αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ και Αλέξανδρος Λαμνίδης, 
γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ, σκοπός ήταν η ενημέρωση 
της κ. Σαββαΐδου για ορισμένα προβλήματα του κλά-
δου, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων επί αυτών.

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν: 
- Η δραστηριότητα των παράνομων καταλυμάτων, 

τα οποία συστηματικά φοροδιαφεύγουν και πλήττουν 
όχι μόνο τα δημόσια έσοδα αλλά και την ποιότητα του 
τουριστικού προϊόντος. 

- Η υποχρεωτική χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρ-
τας για την εξόφληση αγορών άνω των 150 ευρώ σε 
τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές. 

- Ο καθορισμός των κριτηρίων κατάργησης σταδια-
κά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ των νησιών. 

- Η επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού ΦΠΑ στο 
τουριστικό πακέτο. 

- Η δυνατότητα παροχής παράτασης για το ζήτημα 
της έκπτωσης των επισφαλών απαιτήσεων ξενοδο-
χειακών επιχειρήσεων, το οποίο ήδη έχει ρυθμιστεί με 
σχετική εγκύκλιο (ΠΟΛ 1170/2015). 

- Ο σχεδιασμός αντισταθμιστικών μέτρων ενίσχυσης 
των προορισμών που δέχονται το τελευταίο διάστημα 
κύματα προσφύγων και μεταναστών.
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Δράσεις Ε.Ο.Δ.

Η ΕΟΔ (παράρτημα Κυκλάδων), όπως κάθε χρόνο, 
μέλη της βρέθηκαν στις εκδηλώσεις για τη θλιβερή 
επέτειο της βύθισης του πλοίου «ΣΑΜΙΝΑ».

Τα μέλη της ΕΟΔ κατέθεσαν στεφάνι στην περιοχή 
του ναυαγίου, καθώς και στην προτομή του αξιωματι-
κού του λιμενικού σώματος Πάρου, Δημήτρη Μάλαμα, 
ο οποίος έχασε τη ζωή του εκείνο το βράδυ, κατά την 
προσπάθεια διάσωσης των ναυαγών.

Ακόμα, η ΕΟΔ έδωσε το παρόν στο 1ο Mini Park 
Aquathlon και το 6ο Τρίαθλον Πάρου, φροντίζοντας 
για την ασφάλεια μικρών και μεγάλων αθλητών. Λίγο 
πριν την ολοκλήρωση των αγώνων χρειάστηκε να 
προσφέρουν πρώτες βοήθειες σε δύο νεαρούς αθλη-
τές και να μεταφέρουν τον έναν απ’ αυτούς στο Κέ-
ντρο Υγείας Πάρου, με το ασθενοφόρο της ομάδας.

Αύξηση τελών
Την αύξηση κατά 10 ευρώ τον χρόνο αποφάσισε 

κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, στη 
συνεδρίασή του το βράδυ της 29ης Σεπτεμβρίου, που 
πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Πάρου.

Η αύξηση αφορά το πολιτιστικό τέλος και όπως είπε 
ο δήμαρχος κ. Μ. Κωβαίος, τα χρήματα που θα συ-
γκεντρωθούν δε θα δοθούν στην ΚΔΕΠΑΠ, αλλά θα 
χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη των αρχαίων λατο-
μείων στο Μαράθι, για τον καθαρισμό αρχαιολογικών 
χώρων, για ψηφιακό μουσείο και άλλες παρόμοιες 
εργασίες. Ο κ. Κωβαίος είπε πως δεν αναπροσαρμό-
ζονται προς τα πάνω άλλα τέλη, λόγω της οικονομικής 
κρίσης. 

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Κ. Ρο-
κονίδας, του απάντησε ότι όταν έχει μειωθεί περί-
που 30-40% το εισόδημα των πολιτών, δεν μπορεί να 
ισχυρίζεται ο δήμαρχος ότι δεν κάνει αυξήσεις, αλλά 
θα έπρεπε να είχε κάνει ανάλογες μειώσεις, όπως 
έχουν γίνει σε άλλους δήμους της χώρας.

Ο κ. Αλ. Γκόκας, της ΚΕΠ-ΟΣΑ, είπε πως δεν μπο-
ρεί να κατανοήσει την αύξηση του τέλους για την ανά-
δειξη των αρχαιολογικών χώρων, καθώς υπάρχουν 
χρήματα, περίπου 75.000 ευρώ, στο αποθεματικό της 
ΚΔΕΠΑΠ. «Σας είχαμε προτείνει αυτά τα χρήματα να 
πάνε για άλλες δράσεις του Δήμου, αλλά εσείς αρνη-
θήκατε», συμπλήρωσε ο κ. Γκόκας.

Ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθ. Μαρινόπουλος, 
απάντησε πως αυτά τα χρήματα του αποθεματικού 
υπάρχουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Ακόμα, έγινε αναπροσαρμογή των τελών για την 
εναπόθεση οικοδομικών υλικών. Η αναπροσαρμογή 
είναι στα 6,5 ευρώ το δεκαπενθήμερο, μετά από πρό-
ταση του κ. Χρ. Βλαχογιάννη.

Τεχνικό πρόγραμμα
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 

29/9/2015 αποφασίστηκε ακόμα, κατά πλειοψηφία, 
το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Πάρου για το 2016. 

Τα χρήματα που είναι για τεχνικά έργα είναι πάρα 
πολύ λίγα, μόλις 334.220 ευρώ. Όπως είπε ο δήμαρ-

χος κ. Μ. Κωβαίος, για το θέμα: «Δεν καλούμαστε να 
διαχειριστούμε τη φτώχια μας, αλλά το τίποτα. Πρό-
θεση μας με τα χρήματα αυτά είναι να αντιμετωπι-
στούν μόνο οι άμεσες ανάγκες του δήμου μας και 
κυρίως οι εργασίες σε σχολεία».

Σημειώνουμε ακόμα, για να δούμε τη διαφορά, ότι 
η ΣΑΤΑ που παίρνουν οι δήμοι, από 1.526.862 ευρώ 
που ήταν μόλις το 2009, φέτος ανέρχεται μετά βίας 
στα 109.000 ευρώ. Τόσο ο επικεφαλής της αντιπο-
λίτευσης, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, όσο και ο επικε-
φαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Κ. Ροκονίδας, 
κατηγόρησαν τον κ. Κωβαίο ότι στις εκλογές έλεγε: 
«Πάρος, τώρα στην πράξη, θα κάνουμε έργα» και 
τώρα «κλαίγεται» που δεν υπάρχουν χρήματα γι’ αυτά. 

«Παραπλανούσατε τον κόσμο και λέγατε ότι εμείς 
είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε την καθημερινό-
τητα» του είπε ο κ. Βλαχογιάννης και συμπλήρωσε: 
«τώρα τι θα πείτε στον κόσμο;».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Κ. Ροκονίδας που 
είπε στον κ. Μ. Κωβαίο, ότι τους κατηγορούσε προε-
κλογικά ότι έμπλεκε η Λαϊκή Συσπείρωση την κεντρική 
πολιτική με την αυτοδιοίκηση, και σήμερα ο δήμαρχος 
κατηγορεί την κεντρική πολιτική σκηνή που δε δίνει 
χρήματα. «Ποιος έλεγε λοιπόν προεκλογικά την αλή-
θεια κε Κωβαίε», του είπε ο κ. Κ. Ροκονίδας.

Φεστιβάλ 
κινηματογράφου

Ξεκίνησε την 
Πέμπτη 1η Οκτω-
βρίου, το πρώτο 
διεθνές φεστιβάλ 
κινηματογράφου 
με την επωνυμία: 
«Paris – Paros», 
στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλ-
λόγου «Αρχίλο-
χος». Το φεστιβάλ 
θα ολοκληρωθεί 
την Κυριακή 4 
Οκτωβρίου 2015.

Στόχος του φε-
στιβάλ, σύμφωνα 
με τους διοργανω-
τές είναι, αφενός  η 
Πάρος να γίνει διεθνής προορισμός για τον κινηματο-
γράφο και τις τέχνες, και αφετέρου, το Παρίσι να απο-
τελέσει πόλο έλξης και έμπνευσης για τους Παριανούς 
καλλιτέχνες.

Το πρόγραμμα «residency» θα φιλοξενήσει μια επί-
λεκτη ομάδα διεθνών καλλιτεχνών που εργάζονται σε 
φιλμ / βίντεο, για ένα εντατικό project συνεργασίας 
μεταξύ του Παρισιού και της Πάρου, και έπειτα με όλα 
τα λιμάνια της Ευρώπης που έχουν Ελληνική καταγω-
γή. Η φετινή έκδοση του «Paris-Paros» θα τιμήσει τα 
έργα του Νίκου Ζάππα (Video Art, Mixed Media και 
ζωγραφική) και θα περιλαμβάνει: α) θεματικές προβο-
λές ταινιών μεγάλου μήκους - το φετινό θέμα είναι 
«Έρως και φιλία», β) προβολές ταινιών με θέμα το 
κρασί, στο οινοποιείο Μωραΐτη και γ ) ειδικό αφιέρω-
μα στους Παριανούς καλλιτέχνες

Τέλος, σημειώνουμε ότι επειδή δεν ήταν δυνατόν να 
γίνουν Ελληνικοί υπότιτλοι στις ταινίες, όλες είναι είτε 
στα Γαλλικά με Αγγλικούς υπότιτλους, είτε στα Αγγλικά 
με Γαλλικούς υπότιτλους.

Ονοματοδοσίες
Ο δήμος Πάρου τίμησε δύο άτομα που κατά τη δι-

άρκεια της θλιβερής νύχτας του ναυαγίου του πλοίου 
«Σαμίνα», έδωσαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο τη 
ζωή τους προκειμένου να συνεισφέρουν στη διάσωση 
των ναυαγών.

Έτσι, ο δήμος Πάρου ονοματοδότησε δύο οδούς της 
Παροικιάς, τιμώντας τον 19χρονο στρατιώτη, Βασί-
λειο Ραχούτη, που έδωσε τη ζωή για να σώσει συναν-
θρώπους μας και 

του υπολιμενάρχη Πάρου, ανθυποπλοίαρχο Δημήτρη 

Μάλαμα, που προδόθηκε από την καρδιά του κατά τη 
διάρκεια συντονισμού της επιχείρησης για τη διάσωση 
των ναυαγών.

Παγκόσμια 
ημέρα 
τουρισμού

Στις 27 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε η παγκόσμια ημέ-
ρα τουρισμού, που ήταν μια ευκαιρία ανάδειξης της οι-
κονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής συμβολής του 
τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους 
παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς. Ο τουρι-
σμός αποτελεί πολύτιμο πυλώνα της οικονομικής μας 
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Συμβάλει 
περίπου 20% στο ΑΕΠ της χώρας μας και δη-
μιουργεί 1.000.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις 
εργασίας. Προσφέρει σημαντική στήριξη και ευκαιρί-
ες στις προσπάθειες εξόδου της χώρας μας από την 

οικονομική κρίση.
Με το ιστορικό ρεκόρ αφίξεων 26 εκατομμύρια του-

ρίστες και τα 15.5 δις ευρώ έσοδα υπολογίζεται να 
κλείσει η τουριστική χρονιά για το 2015. Μια μεγάλη 
επιτυχία που προήλθε από τη συλλογική προσπάθεια.

Σε δηλώσεις της η υπουργός τουρισμού, κ. Έλενα 
Κουντουρά, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«[…] Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε το έργο μας 
για την ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού. Είμαστε 
αισιόδοξοι και ταυτόχρονα σε εγρήγορση ώστε να 
προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερα βήματα και να 
φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Αποτελεί χρέος και ευθύνη μας να αναβαθμίσου-
με περαιτέρω το τουριστικό μας προϊόν σε ποιότητα, 
σε υποδομές, σε εκπαίδευση, σε παροχή υπηρεσιών. 
Όλοι όσοι έχουν ρόλο και λόγο στον Ελληνικό τουρι-
σμό μπορούν και οφείλουν να συστρατευθούν μαζί 
μας, ώστε να καταφέρουμε μέσα από μια διαρκή συλ-
λογική προσπάθεια να αποδώσουμε τα οφέλη, που 
προέρχονται από τον τουριστικό τομέα, στο κοινωνικό 
σύνολο και την οικονομία της χώρας μας».
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Εκλογές τέλος…
Μέτρο 1ο: Αύξηση ΦΠΑ!

Δίχως καμία, μα καμία αναφορά στα κριτήρια επιλογής, οι υπουργοί εσωτερικών, 
κ. Π. Κουρουμπλής και οικονομικών, κ. Ευκλ. Τσακαλώτος, υπέγραψαν το βράδυ της 
30ης Σεπτεμβρίου, την απόφαση αύξησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 
νησιά: Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο και Σκιάθο. Έτσι, από 1ης Οκτωβρίου 2015 
ισχύουν οι συντελεστές 6%, 13% και 23%, όπως και στην υπόλοιπη χώρα.

Η επιλογή των προαναφερόμενων νησιών, έγινε με μετρήσιμα, ενιαία και διαφανή 
κριτήρια (σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου οικοπνομικών), όπως θα γί-
νει και για τις άλλες δύο ομάδες νησιών (από 1.6.2016 και 1.1.2017). Υπενθυμίζεται 
ότι τα απομακρυσμένα νησιά θα μπουν στην τελευταία ομάδα. Εξαίρεση αποτέλεσε 
η Ρόδος με βάση κριτήρια όπως ο πληθυσμός (115.490) και οι αφίξεις τουριστών 
το 2014 που ξεπέρασαν τα 2 εκατ.

Σε αυτή τη φάση, τα νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους πρόσφυγες, 
όπως η Κως, η Σάμος, η Λέσβος και η Χίος, εξαιρούνται των αυξήσεων.

Πως διαμορφώνεται ο ΦΠΑ
Από την 1η Οκτωβρίου στα έξι ανωτέρω νησιά της χώρας οι συντελεστές ΦΠΑ 

διαμορφώθηκαν ως εξής:
- Στο 23%, υπάγονται η εστίαση - catering και τα περισσότερα τρόφιμα, εισι-

τήρια μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία κ.ά.) και κόμιστρα 
ταξί.

- Στο 13%, τα για ξενοδοχεία, ενέργεια, ύδρευση και ορισμένα τρόφιμα.
- Στο 6%, τα φάρμακα, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και εισιτήρια θεάτρου.

Επί της ουσίας

Όσο και αν ακούγεται περίεργο τα νησιά μας θα είναι η μόνη νησιωτική περιοχή 
της Ευρώπης, όπου δεν θα ισχύει μειωμένος ΦΠΑ. 

Το κόστος ζωής θα επιβαρυνθεί κατά πολύ και τα εμπορεύματα ενδέχεται να είναι 
ακριβότερα κατά μεγάλο ποσοστό από άλλες περιοχές της χώρας, αν συνυπολογί-
σουμε και την πανάκριβη πλέον μεταφορά τους. Οι τοπικές κοινωνίες, που δεν έχουν 
εναλλακτική αναζήτηση φθηνότερων προϊόντων, θα βρεθούν με την πλάτη στον τοί-
χο. Οι ανακοινώσεις που έβγαλαν για να «χρυσώσουν» το χάπι νησιώτες βουλευτές 
που ανήκουν σε εκείνους που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, δε γίνονται αποδεκτές 
από την κοινωνία των νησιών μας. Το να έρχονται να κάνουν εκ των υστέρων κρι-
τική και να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, δεν μπορεί να εκληφθεί ούτε ως αστείο. 

Η ακρίβεια θα πάρει την ανηφόρα, ειδικά με τα βασικά προϊόντα διατροφής στο 
23%. Αυτό θα συμβάλει στην φοροεξόντωση των μικρομεσαίων αγροτών και επαγ-
γελματοβιοτεχνών, σε συνδυασμό με την δραστική αύξηση της φορολογίας του ει-
σοδήματός τους που προβλέπεται για το 2015-16. Θα έχει αρνητικές συνέπειες 
στους μικρούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην εστί-
αση, γιατί θα πλήξει τον εσωτερικό τουρισμό και θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο 
τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία.
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Ανακοινώσεις

Για το θέμα είχαμε ανακοινώσεις σε τοπικό επί-
πεδο. Άλλες προέρχονται από φορείς που είχαν πει 
την άποψή του εδώ και πολύ καιρό για το θέμα 
και άλλες προέρχονται από εκείνους που με τον ένα 
ή άλλο τρόπο στήριξαν την υπογραφή του τρίτου 
μνημονίου. Τα συμπεράσματα στους αναγνώστες 
μας.

Μ. Κωβαίος
«Θεωρούμε απαράδεκτη την επικείμενη κατάρ-

γηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά 
του Αιγαίου, η οποία πρόκειται ουσιαστικά για κα-
τάργηση της ίδιας της νησιωτικότητας που αποτε-
λεί όχι μόνο κεκτημένο δικαίωμα αλλά και τρόπο 
επιβίωσης.

Στα νησιά μας υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες Συγκοινωνιών, Με-
ταφορών, Παιδείας, Υγείας και Πολιτισμού. Η ανα-
πλήρωση αυτών των υπηρεσιών με ίδιους πόρους 
είναι πρακτικώς αδύνατη. Επίσης, ο διαχωρισμός 
των νησιών σε «πλούσια» και «φτωχά» με μονα-
δικό κριτήριο την τουριστική κίνηση είναι εντελώς 
παράλογος και ανεπίτρεπτος, διότι ο τουρισμός είναι εποχικός και αφορά ένα μέ-
ρος του κοινωνικού συνόλου, ενώ παράλληλα άλλοι παραγωγικοί τομείς, όπως 
ο πρωτογενής τομέας, πλήττονται ανεπανόρθωτα λόγω της απόστασης και της 
απουσίας δημοσίων υπηρεσιών. Το νέο αυτό μέτρο θα επιβαρύνει υπερβολικά το 
κόστος ζωής και θα ζημιώσει σοβαρά την τουριστική ανάπτυξη. Στην ουσία δίνουμε 
μια σκληρή μάχη για να υπερασπιστούμε την νησιωτικότητα και το «δικαίωμα» να 
ζούμε στον τόπο μας, στο νησί μας, αφού η εξοντωτική φορολόγηση θα καταστή-
σει τη διαβίωση στα νησιά δυσβάσταχτη οδηγώντας τελικά στην ερήμωσή τους. 

Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο εφόσον υπάρχει 
σαφής διάκριση σε σχέση με άλλα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία απο-
λαμβάνουν ειδικά προνόμια για ευνόητους λόγους. 

Αυτό που η Κυβέρνηση αποκαλεί πολιτική αναγκαιότητα εμείς το αποκαλούμε 
κατάφορη αδικία και οικονομική εξόντωση και θα υπερασπιστούμε μέχρις εσχάτων 
ότι δικαιωματικά μας ανήκει!».

Γ. Χατζημάρκος
«Η ζωή στα νησιά του Αιγαίου υπονομεύεται σήμερα, ακόμη περισσότερο, με ένα 

επιπλέον μέτρο, μέσα σε όλα τα άλλα προβλήματα που πλήττουν τις νησιωτικές 
κοινωνίες.

Η ελληνική κυβέρνηση έφτασε, μέσα από μια τελείως λανθασμένη  διοικητική και 
πολιτική διαδρομή, να «ξηλώσει» το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
στα νησιά. Ευελπιστώ ότι, γρήγορα, οι ίδιοι οι εμπνευστές αυτής της επαίσχυντης 
ρύθμισης θα καταλάβουν πως είναι μια λάθος απόφαση, αφού πιστεύω ακράδαντα 
πως τα αποτελέσματα που θα φέρει, όσον αφορά το προσδοκώμενο δημοσιονομι-
κό όφελος, θα είναι από μηδαμινά έως αρνητικά. Η ανάδειξη του ζητήματος αυτού 
στην Ευρώπη, πέφτει τώρα στους δικούς μας ώμους. Τον πόλεμο για το δικαίωμα 
να ζούμε στα νησιά μας τον μεταφέρουμε στις Βρυξέλλες, αφού στην πατρίδα μας 
ηττηθήκαμε από τον λαϊκισμό και  το ψέμα, από την στοχευμένη κατασυκοφάντηση 
και λοιδορία, από  τις εντυπώσεις και την μιζέρια». 

Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου
«Δεν πέρασαν ούτε δέκα μέρες από τις εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη και η λαϊκή 

οικογένεια καλείται να πληρώνει το δυσβάστακτο λογαριασμό των μέτρων του 3ου 
μνημονίου που έρχεται να προστεθεί στα δύο προηγούμενα.

Η προειλημμένη απόφαση της κατάργησης της έκπτωσης του 30% των συντελε-
στών του ΦΠΑ σε νησιά της περιφέρειας του Νότιου Αιγαίου έρχεται να προστεθεί 
στις αυξήσεις των συντελεστών του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, 
επιβαρύνει το κουτσουρεμένο εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων. Η νέα φοροει-
σπρακτική καταιγίδα είναι μονόπλευρα προσανατολισμένη στους εργαζόμενους, 
αυτοαπασχολούμενους, μικρούς αγρότες, γενικά τις λαϊκές οικογένειες. Δεν θίγει 
το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, αφού με τις δυνατότητες νόμιμων φοροαπαλλα-
γών μέσα από αναπτυξιακά πακέτα, αφορολόγητα αποθεματικά και τριγωνικές 
πωλήσεις του τουριστικού εμπορεύματος, όχι απλά δεν θα επιβαρυνθεί, αλλά θα 
συγκεντρώσει ακόμα μεγαλύτερο τμήμα της τουριστικής αγοράς. Η κοροϊδία της 
«δεύτερης φορά αριστερά» των κυβερνητικών εκπροσώπων της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, των πρόσφατων επανεκλεγέντων βουλευτάδων, αλλά και γενικότερα 
των υποστηρικτών του ευρωμονόδρομου πάει σύννεφο. Το θράσος ξεχειλίζει με 
τις νέες υποσχέσεις για… «ισοδύναμα» και άλλα γλαφυρά.

Στην ίδια ρότα και οι εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης που από τη μια υποστη-

ρίζουν και εφαρμόζουν την πολιτική της Ε.Ε. και 
των Ελληνικών κυβερνήσεων, πολιτική υπεράσπι-
σης των συμφερόντων του κεφαλαίου και από την 
άλλη σηκώνουν δήθεν τη σημαία της αντίθεσης. Η 
λαϊκή οικογένεια έχει ανάγκη σήμερα την κατάργη-
ση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλω-
σης, το γάλα, τις παιδικές τροφές, τα φάρμακα, την 
υγεία, την παιδεία, στη ΔΕΗ, το νερό, το τηλέφωνο, 
στο πετρέλαιο κλπ.   

Η Λαϊκή συσπείρωση καλεί τους εργαζόμενους, 
τους αυτοαπασχολούμενους, τους ανέργους, τους 
αγρότες, τις νέες και τους νέους να μην δώσουν  
ούτε μια μέρα ανοχή στην λαίλαπα που έρχεται. Να 
αντιδράσουν στην κατεύθυνση της μη εφαρμογής 
των μέτρων, που δεν σηκώνει πια ο λαός. Να βρε-
θούν στους δρόμους του αγώνα με τις συνεπείς 
αγωνιστικές δυνάμεις υπεράσπισης των λαϊκών 
συμφερόντων, στο δρόμο για τη ριζική ανατροπή».

Επιμελητήριο Κυκλάδων
«Από την 1η Οκτωβρίου 2015, ανοίγει μια μαύρη 

σελίδα στην ιστορία των νησιών, με την κατάργη-
ση του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών 

ΦΠΑ, αρχής γενομένης από έξη νησιά, εκ των οποίων τα τέσσερα ανήκουν στις 
Κυκλάδες (Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη), κάτι το οποίο έχει καταφέρει ένα 
καίριο οικονομικό και ψυχολογικό πλήγμα στους πολίτες και τους επιχειρηματίες, 

Μέσα στο διάστημα των τελευταίων ετών, κατά το οποίο είχαν ήδη ξεκινήσει φη-
μολογίες και δημοσιεύματα για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα 
νησιά, το Επιμελητήριο Κυκλάδων μέσα από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, υπομνή-
ματα, συναντήσεις και επαφές, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, προσπάθησε 
να πείσει και να αποτρέψει την επερχόμενη και καταστρεπτική για τα νησιά, αύξηση 
του ΦΠΑ. Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν έγινε 
κατανοητό από τους αρμοδίους εντός και εκτός χώρας, ότι τα νησιά και οι καθη-
μερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δεν έχουν καμία σχέση με την καλοκαιρινή 
όψη και την ευχάριστη εμπειρία που αποκομίζουν οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια 
της ολιγοήμερης παραμονής τους. Αντίθετα, η καθημερινή πραγματικότητα για 
τους νησιώτες, χαρακτηρίζεται - ενδεικτικά- από δυσκολίες στη μετακίνηση και την 
επικοινωνία, ανεπαρκείς έως ανύπαρκτες υπηρεσίες υγείας και προνοιακές δομές, 
ανυπέρβλητα εμπόδια της γραφειοκρατίας, ελλείψεις των δημοσίων υπηρεσιών, 
αυξημένο κόστος μετακίνησης και διαβίωσης και πολλές άλλες παραμέτρους που 
επηρεάζουν και επιβαρύνουν την καθημερινότητα μας. Για το Επιμελητήριο Κυ-
κλάδων, το θέμα δεν έχει κλείσει. Ήδη υλοποιεί τις επόμενες ενέργειες που έχει 
προγραμματίσει, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, με στόχο να ανατρέψει αυτή 
τη δυσάρεστη εξέλιξη, όχι μόνο για τα αρχικά τέσσερα νησιά, αλλά και για τα υπό-
λοιπα που θα ακολουθήσουν (...).» 

Ε.Σ. Πάρου-Αντιπάρου
«Ανισορροπίες δημιουργεί στην αγορά από την 1η του Οκτώβρη η μετάταξη της   

Πάρου μαζί με τη Μύκονο, Σαντορίνη, Νάξο και Σκιάθο σε «κανονικό» καθεστώς 
ΦΠΑ.

Η παραμονή γειτονικών μικρών ή μεγάλων νησιών στους παλαιούς συντελεστές 
θα φέρει προβλήματα και ανισότητες.

Μακάρι η κυβέρνηση να μπορούσε να καταργήσει όμως και πολλά προβλήματα 
της καθημερινότητας των απομονωμένων κατοίκων των νησιών μας, με την ίδια 
ευκολία.

Όπως την έλλειψη γιατρών, δασκάλων και καθηγητών την ελλιπή συγκοινωνία, 
το ήδη υψηλό κόστος ζωής.

Οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά σε περίοδο ύφεσης, με την 
αύξηση των τιμών ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται και βαρύτατη φορολογία θα είναι 
ανυπέρβλητες.

Θεωρούμε πολύ άδικο ότι τόσο καιρό κανείς δεν κατάλαβε το μέγεθος του προ-
βλήματος και οι υπεύθυνοι εύκολα «ξέχασαν» τις κόκκινες γραμμές τους.

Τα όσα λέγονται για μέτρα που θα αντισταθμίσουν τις συνέπειες δεν γίνονται 
εύκολα πιστευτά.

Επειδή με ευχές δεν προκύπτει αποτέλεσμα, εμείς σαν σύλλογος, δεν πρόκειται 
να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια και με την βοήθεια των συνδικαλιστικών μας 
οργάνων θα προχωρήσουμε σε κάθε ενέργεια που κρίνουμε ωφέλιμη για την άρση 
των άδικων επιβαρύνσεων, όπου και αν χρειαστεί να προσφύγουμε.

Χαρίζοντας τη Νησιωτικότητα, που όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα διατήρη-
σαν ως κενό γράμμα, φανερώνεται και η  αδυναμία τους να κατανοήσουν, πολύ 
περισσότερο δε να λύσουν τα προβλήματα της ευαίσθητης περιοχής του Αιγαίου».
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Μάθημα 
Ιταλικών

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου προτίθεται να διοργανώσει σεμινάρια εκμάθησης 
Ιταλικών, για τους εργαζόμενους των επαγγελματιών 

- μελών του.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σεμιναρίου, ο σύλ-

λογος εκδηλώνει ενδιαφέρον για καθηγητή / καθηγή-
τρια Ιταλικών. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με το 
γραφείο του συλλόγου (τηλ.: 22840-22262), από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11.00-15.00. Τε-
λευταία μέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 .

Συνάντηση 
συνδυασμού

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση των μελών του δημοτικού συν-
δυασμού: «Πάρος, τώρα στην πράξη», στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου, «Αρχίλοχος», στην Παροι-
κιά.

Ο Παριανός δημοτικός συνδυασμός, για τον παρα-
πάνω λόγο, δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο τύ-
που: «Στις 25/09/2015 πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
Γενική Συνέλευση της Παράταξης «Πάρος Τώρα στην 
Πράξη», με σκοπό την ενημέρωση των μελών για τα 

πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, ανταλλαγή από-
ψεων σχετικά με την λειτουργία του Δήμου και της 
Παράταξης και τον προγραμματισμό υλοποίησης του 
προγράμματος της Παράταξης για τον Δήμο. 

Ο επικεφαλής της Παράταξης 
«Πάρος Τώρα στην Πράξη» και Δήμαρχος Πάρου 

Μάρκος Κωβαίος».

Δραστηριότη-
τες ΧΟΝ

Τα μαθήματα παραδοσιακών χορών, αλλά και οι άλ-
λες δραστηριότητες ξεκινούν και πάλι στο Χορευτικό 
Όμιλο Νάουσας. 

Μικροί και μεγάλοι μπορούν να γνωρίσουν καλύτε-
ρα την πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση του τό-
που μας και να ψυχαγωγηθούν μέσα από το χορό και 
το θέατρο, αλλά και να γυμναστούν, συμμετέχοντας 
στα αντίστοιχα τμήματα. 

Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα του συλλόγου, 
εκτός του θεατρικού, τα οποία θα γίνονται στην αί-
θουσα του Νηρέα, και είναι δωρεάν για όλα τα μέλη 
του. Το κόστος της ετήσιας συνδρομής είναι 25 ευρώ 
(από 30, που ήταν τα προηγούμενα χρόνια). Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση xon.
paros@gmail.com και στο τηλέφωνο 6980 55 91 30.

Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής:
Προσχολική ηλικία 
«Οι Αουσιανοί» (4-5 ετών): Εισαγωγή στον παραδο-

σιακό χορό μέσα από λαϊκά παραμύθια και παιχνίδια 
δραστηριοτήτων. Κάθε Πέμπτη 17.00-18.00 μ.μ.

Παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου 
- 1ο τμήμα παραδοσιακού χορού (6-10 ετών) - Κάθε 

Τετάρτη 17.00 - 18.00 μ.μ.
- 2ο τμήμα παραδοσιακού χορού (11-14 ετών) - 

Κάθε Τετάρτη 18.00 - 19.00 μ.μ.
Διδασκαλία παραδοσιακών χορών, δρώμε-

νων και τραγουδιών απ’ όλη την Ελλάδα.
- Τμήμα Αρχαρίων: Τμήμα για ενήλικες που θέλουν 

να αρχίσουν τον παραδοσιακό χορό. Διδάσκονται χο-
ροί από όλη την Ελλάδα. Κάθε Τετάρτη 19.00 - 20.00 
μ.μ.

-  Τμήμα Γυναικών: Το τμήμα λειτουργεί εδώ και 12 
χρόνια. Διδάσκονται χοροί από όλη την Ελλάδα. Κάθε 
Τετάρτη 20.00 - 21.00 μ.μ.

- Τμήμα Προχωρημένων: Τμήμα για προχωρημένους 
χορευτές. Διδασκαλία χορών από όλη την Ελλάδα. 
Κάθε Τετάρτη 21.00 - 22.00 μ.μ.

Διδάσκουν οι κυρίες: Ελένη Τριώδα (τμήματα ενηλί-
κων), Βούλα Κρητικού και Σταματίνα Τσουνάκη.

Θεατρική παιδική συντροφιά Νάουσας 
- Εναλλακτική-πειραματική ομάδα θεατρικής δημι-

ουργίας για παιδιά. Η ομάδα έχει ανεβάσει 12 έργα 
έως σήμερα. 

- Παιδική ομάδα (7-12 ετών): Υπεύθυνος τμήματος: 
Γεμελιάρης Γιώργος.

- Εφηβική ομάδα (12-18 ετών): Υπεύθυνοι τμήμα-
τος: Τσιράκης Μπάμπης και Κονταράτου Γαρυφαλλιά.

Γυμναστική - δραστηριότητες
- Τμήμα γυμναστικής: Αεροβική και πιλάτες για κάθε 

ηλικία. Υπεύθυνη τμήματος: Σαρρή Ελένη.
- Τμήμα Zumba: Γυμναστική εμπνευσμένη από χο-

ρούς latin, για ηλικίες από 16 ετών και άνω. Υπεύθυνη 
τμήματος: Μοστράτου Ζαμπέτα.

Τμήμα Πεζοπορίας: Μια Κυριακή του μήνα οργα-
νώνεται πεζοπορία σε μονοπάτια του νησιού. Δηλώ-
σεις συμμετοχής & ενημέρωση για τις διαδρομές στο 
e-mail 268anthe@gmail.com και στο γκρουπ του 
συλλόγου στο Facebook. Με τη συμμετοχή έμπειρου 
οδηγού - αρχηγού.

- Τμήμα «ποδηλατάδας»: Μια Κυριακή του μήνα ορ-
γανώνεται «ποδηλατοβόλτα» σε διάφορες περιοχές 
του νησιού. Δηλώσεις συμμετοχής και ενημέρωση για 
τις διαδρομές στο e-mail s_tsounaki@yahoo.gr και 
στο γκρουπ του συλλόγου στο Facebook. Υπεύθυνοι 
τμήματος: Φραντζής Χρήστος & Χαμηλοθώρη Γιάννα.

Αναβολή 
συνεδρίου

Το 7ο πανκυκλαδικό συνέδριο της ομοσπονδίας γυ-
ναικών Κυκλάδων, που ήταν να πραγματοποιηθεί στην 
Πάρο από 9 έως 11 Οκτωβρίου αναβάλλεται. 

Το συνέδριο όπως αποφασίστηκε ια γίνει την Άνοι-
ξη του 2016 στην Κέα, καθώς όπως υποστηρίζει ο 

σύλλογος: «[…] Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλό-
γων Γυναικών Κυκλάδων, αφού υπήρξε επικοινωνία 
με όλα τα νησιά-μέλη και συζητήθηκαν οι δυσκολίες 
ακτοπλοϊκής διασύνδεσης των περισσοτέρων νησιών 
με την Πάρο, καθώς και η πολιτική και οικονομική 
αστάθεια που επικρατούν στη χώρα. 

Σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για συνάντηση 
στην Αθήνα, προς το τέλος της χρονιάς, όπου θα γίνει 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομο-
σπονδίας και η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών 
για το 2015».

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Κάθε πέρσι και 
καλύτερα

Καθήμενος με φίλους μου προ ημερών, μου έλε-
γαν για τη χαμένη ευκαιρία της ανάπλασης του 
παραλιακού μετώπου της Παροικιάς. Τους ρώτη-
σα αν πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και αν πρέ-
πει να δούμε τι μπορεί να γίνει αύριο. Απάντηση 
δεν πήρα και συμπέρανα ότι κανείς δεν είχε.

Τον Αύγουστο που είχα πάει διακοπές συνάντη-
σα σ’ ένα δρόμο της Αθήνας, ένα γνωστό συμπο-
λίτη μας. Ο συμπολίτης μας είχε πάει στην Αθήνα 
προκειμένου να γράψει το γιο του σ’ ένα σύλλογο 
και να αγωνιστεί εκεί, καθώς απ’ ότι έχουμε δει 
όλοι μας είναι ταλέντο στο μπάσκετ. Του απάντη-
σα ότι άργησε να το κάνει, καθώς αν περίμενε 
κανείς να αναπτυχθεί το ταλέντο του παιδιού στα 
τσιμέντα των ανοιχτών γηπέδων της Πάρου, μάλ-
λον είναι εκτός πραγματικότητας.

Ο ίδιος ο φίλος, μου είπε ότι και ένας άλλος συ-
μπολίτης μας έγραψε τις κόρες του φέτος σε ένα 
σύλλογο των Αθηνών, που και αυτές ασχολούνται 
με επιτυχία στο μπάσκετ. Προ ολίγων ημερών 
έμαθα ακόμα, πως ένας πετυχημένος προπονητής 
του μπάσκετ στο νησί μας, πήρε μεταγραφή για 
τον Πανναξιακό. Και η ιστορία συνεχίζεται με δε-
κάδες παρόμοιες ιστορίες τα τελευταία χρόνια σε 
πολλούς τομείς, επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς, 
κλπ. Αυτός τελικά είναι ο κανόνας. Λόγω δε της 
μούρλας μου με τα αθλητικά και τη μουσική, έχω 
τη χαρά να συναναστρέφομαι με πολλούς πιτσιρι-
κάδες. Σας πληροφορώ ότι σχεδόν όλοι ως όνει-
ρο και στόχο έχουν επαγγελματικό μέλλον εκτός 
νησιού. Τις πταίει άραγε;

Η απάντηση για το παραπάνω ερώτημα κρύ-
βεται στον πρόλογο του άρθρου μου. Όλο μπλα-
μπλα είμαστε και από τηγανίτα τίποτα! Ξέρετε π.χ. 
πόσα ταλέντα έχει βγάλει ο ΝΟΠ την τελευταία 
δεκαετία στις κατηγορίες που μαθαίνει κάποιος 
ιστιοπλοΐα; Πρόχειρα θα μπορούσα να σας αρα-
διάσω καμιά δεκαριά ονόματα. Κανείς απ’ αυτά 
τα παιδιά δεν κάνει πρωταθλητισμό σήμερα σε 
Ολυμπιακή κατηγορία. Γιατί άραγε; Κάτι λοιπόν 
λείπει στην Πάρο από εγκαταστάσεις. Το ίδιο θα 
μπορούσα να πω για Παριανόπουλα που έχουν γί-
νει γιατροί και όλοι συμφωνούν ότι προοδεύουν 
στην επιστήμη τους, Κανείς όμως από αυτούς δεν 
έρχεται να εργαστεί στο αποστελεχωμένο Κέντρο 
Υγείας. Δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για 
να αναπτύξουν οι νέοι γιατροί την επιστήμη τους. 
Το ίδιο ισχύει σχεδόν για όλα τα επαγγέλματα.

Το νησί μας μένει πίσω όχι γιατί δεν έχει το στε-
λεχιακό δυναμικό, αλλά γιατί δεν έχει τις κατάλλη-
λες υποδομές γι’ αυτούς. Η Πάρος πάει μέρα με τη 
μέρα πίσω και εμείς λέμε για το τι δεν έγινε και όχι 
για το τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια. Κάτι μου 
λέει ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας και σε μας 
πάει γάντι το «κάθε πέρσι και καλύτερα».
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Με ελαφρά πηδηματάκια… 
εκτός ΤΟΠΣΑ ο Δήμος!

Στην Πάρο «τρέχει» το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ, που είναι ένα τοπικό σχέδιο δράσης 
για την προώθηση της απασχόλησης. Η δαπάνη της παραπάνω πράξης ανέρχεται 
στα 219.000 ευρώ.

Τα τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
των τοπικών αγορών εργασίας και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το παραπάνω πρόγραμμα εγκρίθηκε από το δήμο μας το Φεβρουάριο του 2014, 
ώστε να συμμετέχει ως εταίρος, μαζί με την ΚΔΕΠΑΠ, το 
ΝΠΔΔ Δήμου Πάρου Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης, την Asset Τεχνολογική, το ΚΕΚ «Εκπαιδευτική 
Ν. Αιγαίου» για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και 
Συντονιστή τον Εμπορικό Σύλλογο Πάρου.

Το πόρισμα
Στις 28 Ιουλίου 2014 με απόφαση της Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου, εκταμιεύτηκε το ποσό των 54.750 ευρώ, προς το 
Συντονιστή του προγράμματος, εμπορικό σύλλογο Πάρου, 
που αντιστοιχεί στην πρώτη φάση

Στις 21/5/2015 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου όρισε Ομάδα Επιτόπιας Επαλήθευσης 
του Προγράμματος. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 ο δήμος Πά-
ρου κλήθηκε σε συμβούλιο ως εταίρος της αναπτυξιακής 
σύμπραξης ΤΟΠΣΑ Πάρου και εκεί ενημερώθηκε για την 
ύπαρξη πορίσματος της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης της 
Περ. Ν. Αιγαίου. Το πόρισμα, που κοινοποιήθηκε στο υπ. οι-
κονομικών και στο υπ. οικονομίας, υποδομών, ναυτιλίας και 
τουρισμού, περιείχε στοιχεία, τα οποία ξάφνιασαν το δήμο μας. Στο αναλυτικότατο 
πόρισμα κατά τη διοικητική επαλήθευση για το 1ο δελτίο δήλωσης δαπανών (ΔΔΔ) 
διαπιστώθηκε ότι ορισμένες εκ των δαπανών που υπέβαλε ο δικαιούχος, 
συνολικού ύψους 18.973,83 ευρώ, δεν μπόρεσαν να καταχωρηθούν ως 
επιλέξιμες δαπάνες. Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν οι εξής:

- Δαπάνη ύψους 1.991,44 ευρώ. Αφορά αμοιβές μελετητών που δεν είχαν δηλω-
θεί στη συγκεκριμένη ΑΥΙΜ (Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα).

- Δαπάνη ύψους 6.502, 30 ευρώ. Αφορά αμοιβές συμβούλων που δεν είχαν δη-
λωθεί στην ΑΥΙΜ.

- Δαπάνη ύψους 10.480.09 ευρώ. Αφορά αμοιβές εκπαιδευτικών θεωρητικής κα-
τάρτισης, επιστημονικού υπευθύνου και επιστημονικού συνεργάτη, για τις οποίες 
σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία, δεν είχε αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η 
προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου (20% ΦΕΕ +3,6% χαρτόσημο), ενώ για τις εν 
λόγω αμοιβές δεν είχαν επίσης υποβληθεί και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. 
θεωρημένες από την εφορία συμβάσεις κλπ).

Γενικά αποτελέσματα ελέγχου
Στο έγγραφο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σημειώνονται ακόμα ευρήματα μη ορ-

θής υλοποίησης κατάρτισης. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε σειρά παραβιάσεων των 
όρων υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της δράσης, και παρατυπίες ως προς 
τις υποβληθείσες άμεσες δαπάνες της δράσης. Ακόμα, μη συμμόρφωση των όρων 
της νομικής δέσμευσης.

Σύμφωνα με το πόρισμα υπήρξε και παραβίαση των όρων υλοποίησης κατάρτι-
σης. Και όπως χαρακτηριστικά τονίζεται: «Διαπιστώθηκε ότι έχει παραβιαστεί 
σχεδόν το σύνολο των προβλεπόμενων όρων υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου της δράσης». Πιο αναλυτικά:

- Δεν πραγματοποιήθηκε αναγγελία έναρξης των προγραμμάτων κατάρτισης στον 
ΟΑΕΔ και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να ανιχνευτεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος 
διπλής επιδότησης των ωφελουμένων ανέργων του ΤΟΠΣΑ.

- Η θεωρητική κατάρτιση υλοποιήθηκε στο χώρο του συντονιστή εταί-
ρου (εμπορικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου), και όχι σε πιστοποιημένη 
δομή του εταίρου ή σε συνεργαζόμενη πιστοποιημένη δομή ή σε παραχωρημένη 
σχολική αίθουσα, όπως προβλεπόταν.

- Δεν υλοποιήθηκε η προβλεπόμενη πρακτική εξάσκηση.
- Τουλάχιστον τέσσερις εκ των εκπαιδευτών θεωρητικής κατάρτισης 

δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και δεν είχε δοθεί 
έγκριση για την χρησιμοποίησή τους.

- Αρκετά από τα παρουσιολόγια των ωφελουμένων δεν είναι πλήρως υπογε-
γραμμένα. 

- Δεν παραδόθηκε εκπαιδευτικό υλικό στους ωφελούμενους για κανένα 
από τα τρία υλοποιηθέντα προγράμματα και δεν υλοποιήθηκε η προβλεπόμενη δια-
δικασία ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης των προγραμμάτων.

Παρατυπίες
- Εις εκ των εκπαιδευτών έχει υπογράψει σύμβαση για διάρκεια 52 εκπαιδευτικών 

ωρών, ενώ βάσει των σχετικών παραστατικών πληρωμής, ο εκπαιδευτής έχει λάβει 

αμοιβή διάρκειας 40 ωρών!
- Δεν επαληθεύεται μέρος των υποβληθεισών δαπανών, ύψους 325 ευρώ, για 

δύο ακόμη εκ των εκπαιδευτικών. 
- Παρά το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε πρακτική άσκηση για κανένα από τα τρία 

προγράμματα, καταβλήθηκε δαπάνη ύψους 2.100 ευρώ για αμοιβή επιστημονικού 
συνεργάτη. Η εν λόγω δαπάνη κρίνεται ως αχρεωστήτως καταβλήθείσα.

- Καταβλήθηκε δαπάνη ύψους 3.347,62 ευρώ, για αμοιβή επιστημονικού υπευ-
θύνου των προγραμμάτων, ενώ δεν υλοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ενδιάμεσες 
και τελικές αξιολογήσεις των προγραμμάτων κατάρτισης. Η εν λόγω δαπάνη 
κρίνεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

- Δε βρέθηκε έντυπο ή άλλο σχετικό υλικό. Παρά ταύτα καταβλήθηκε δαπάνη 
ύψους 1.200,60 ευρώ, για εκτυπώσεις εκπαιδευτικού υλικού. Η εν λόγω δαπάνη 
κρίνεται ως αχρεωστήτως καταβλήθείσα.

- Αρκετές από τις συμβάσεις εκπαιδευτών και επιστημο-
νικού προσωπικού διαπιστώθηκε ότι ήταν ελλιπώς συμπλη-
ρωμένες και μονομερώς υπογεγραμμένες. 

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες άμεσες δαπάνες για τη 
δράση κατάρτισης ανέρχονται σε 6.973,23 ευρώ, οι οποί-
ες προσαυξανόμενες με τις αντίστοιχες έμμεσες δαπάνες 
σε ποσοστό 20% επί των άμεσων, ανέρχονται τελικά σε 
8.367,85 ευρώ.

Ακόμα, για το Συντονιστή Εταίρο (εμπορικό σύλλογο), ελ-
λείπουν οι προβλεπόμενες πιστοποιήσεις οικονομικού αντι-
κειμένου για την αρχική περίοδο υλοποίησης του υποέργου 
της πράξης (περίοδος Φεβρ. - Οκτ. 2014), η οποία συνιστά 
και το επίμαχο χρονικό διάστημα πληρωμής και απόδοσης 
της δόσης της προκαταβολής στους εταίρους. Όλοι οι τίτλοι 
κτίσης εκπαιδευτών, επιστημονικού προσωπικού και καταρ-
τιζόμενων της δράσης δεν φέρουν ένδειξη «γνήσιο φωτο-
αντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρωτοτύπου». Επιπλέον, 
οι τίτλοι κτήσης των καταρτιζόμενων στα δύο από τα τρία 
προγράμματα φέρουν ημερομηνίες προηγούμενες του χρό-
νου λήξης των προγραμμάτων.

Στη συνέχεια του πορίσματος γίνονται επιπλέον διαπιστώσεις και επίσης επισημαί-
νεται ότι ενώ λειτουργεί και σχετική ιστοσελίδα (topsaparou.gr), το περιεχόμενό της 
είναι ιδιαιτέρως περιορισμένο και παρωχημένο σε σχέση με την εξέλιξη του έργου.

Η συνεδρίαση
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, το βράδυ της 29ης Σεπτεμβρί-

ου 2015, αφιερώθηκε πολύ χρόνος για τη συζήτηση του θέματος.
Καταρχήν έγινε γνωστό ότι η ΚΔΕΠΑΠ με ομόφωνη απόφασή της αποφάσισε 

ομόφωνα να αποχωρήσει από την αναπτυξιακή σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ», έπειτα 
από το πόρισμα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης της Περιφέρειας, δεδομένου ότι 
η ΚΔΕΠΑΠ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε οικονομικές ή διαδικαστικές πρά-
ξεις.

Την ίδια απόφαση (αποχώρηση) είχε αποφασίσει ομόφωνα και το ΝΠΠΔΔ Κοι-
νωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου, με το αιτιολογικό: 
«Λόγω μη ορθής διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σχετικά με 
την υλοποίηση της Πράξης». Στη απόφαση ακόμα τονιζόταν: «Με την επιφύλαξη 
παντός νομίμου δικαιώματός μας».

Ο κ. Αλ. Γκόκας, ρώτησε γιατί δεν παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση ο Συντο-
νιστής φορέας (εμπορικός σύλλογος), για να του απαντήσουν ότι έχει γνώση του 
θέματος, αλλά δεν είχε έρθει κανείς από το σύλλογο στη συνεδρίαση. Ακόμα, ο κ. 
Γκόκας, είπε ότι έχουμε αναλυτική έκθεση της Περιφέρειας για το θέμα, όπου περι-
γράφεται μία οργανωτική ανεπάρκεια και ένα διαχειριστικό σκάνδαλο. 

Η υπάλληλος του δήμου, κ. Β. Σκαραμαγκά, η οποία είχε βρεθεί στη συνεδρία-
ση της σύμπραξης για τον ΤΟΠΣΑ είπε ότι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που 
είχε συστηθεί, είχε ως συντονιστή τον εμπορικό σύλλογο, ο οποίος είχε αναλάβει και 
την οικονομική διαχείριση και ευθύνη.

Στη ερώτηση του κ. Β. Ρούσσου, αν ήλεγχε ο δήμος, η ΚΔΕΠΑΠ και το ΝΠΔΔ 
τις διαδικασίες που γίνονταν, ο κ. Αθ. Μαρινόπουλος απάντησε: «Δεν ξέρω τι 
έκαναν οι προηγούμενοι. Εμείς μόνο σε ένα συμβούλιο πήγαμε».

Από την πλευρά της η κ. Α. Κάγκανη είπε ότι: «εμείς υπογράψαμε μόνο να γίνει 
το πρόγραμμα. Τίποτα άλλο».

Σε νέα τοποθέτησή της η κ. Βάσω Σκαραμαγκά υποστήριξε ότι το μπέρδεμα (έτσι 
το ονόμασε) έχει προέλθει από το ΚΕΚ της Κω που δεν έχει κρατήσει τα παραστα-
τικά, αλλά στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι η οικονομική ευθύνη είναι του διαχειριστή.

Η συζήτηση στη συνέχεια άρχισε να θυμίζει δικαστική αίθουσα, με αρκετούς δη-
μοτικούς συμβούλους να αφήνουν αιχμές για την εξέλιξη, στον εμπορικό σύλλογο 
Πάρου-Αντιπάρου. Ο κ. Αγ. Πατέλης, που έλαβε το λόγο είπε ότι και εκείνος συμ-
φωνεί να μην γίνει το δημοτικό συμβούλιο αίθουσα δικαστηρίου, αλλά δεν μπορεί 
διαβάζοντας το πόρισμα να μη βγάλει συμπέρασμα και συμπλήρωσε: «εδώ υπάρ-
χει ανεπάρκεια του συντονιστή» (εμπορικός σύλλογος).

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κ. Χρ. Σαραντινός, κατέβαλε φιλότιμες 
προσπάθειες για να μην υπάρχουν αναφορές και χαρακτηρισμοί και έδωσε το λόγο 
για να κλείσει η συζήτηση στο δήμαρχο κ. Μ. Κωβαίο, που είπε: «Εμείς εκτιθέμεθα 
τελικά απ’ ότι έγινε και είμαστε οι μοναδικοί που δεν είχαμε καμία ανάμιξη. Δε θα 
είμαστε όμως μαζί με μία παρέα μη φερέγγυων. Προτείνω την αποχώρησή μας». 
Έτσι, μετά από ψηφοφορία των συμβούλων αποφασίστηκε η αποχώρησε του δήμου 
Πάρου από τη σύμπραξη για τον ΤΟΠΣΑ Πάρου.



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 3 Οκτωβρίου 201512 | Αγγελίες
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τµ το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 
δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. ∆ίνονται και 
για ενοικίαση. Τηλ.: 6940 622 456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ από τη θάλασσα. Μεσολάβη-
ση για λήψη τραπεζικού δανείου. 
∆ίνονται και για ενοικίαση. Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και 
εντός οικισµού,  από 60 έως 
150τµ σε τιµές κάτω του κόστους 
από 45.000€, πολύ µικρή προ-
καταβολή, πολλές δόσεις έναντι 
ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΛΟΥ-
ΚΑΣ, ανταλλάσσεται γκαρσονιέρα 
22 τ.µ ,υπερυψωµένη ισόγεια, 
ανακαίνιση ‹13, µε ακίνητο κατοι-
κήσιµο στην Πάρο ανεξαρτήτου 
έτους κατασκευής. Τηλ:6938 971 
809 – 210 80 52 842

ΠΑΤΡΑ, ανταλλάσσεται µε 
κατοικία στην Πάρο ή πωλείται 
γκαρσονιέρα, 28 τ.µ., 1ου ορόφου, 
κατασκευής 2005, µε κεντρική 
θέρµανση και πόρτα ασφαλείας. 

Πλησίον Τ.Ε.Ι. Ιδανική για φοιτη-
τές. Τηλ. 6940 811 438

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται 4 
κατοικίες, οι 2 επιφάνειας 40 και 
46 τ.µ., αποτελούµενες από 1 Υ/∆, 
µία µε επιφάνεια 66 τ.µ. µε 2 Υ/∆ 
και µία µε επιφάνεια 150 τ.µ. µε 
3 Υ/∆. Όλες οι κατοικίες έχουν  
σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο, τζάκι 
και αυτόνοµη κεντρική θέρµανση. 
Βρίσκονται 100 µέτρα από την 
κεντρική παραλία. Τηλ: 22840 
91302/6932 901 931

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥ-
ΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό δρόµο, 
ενοικιάζεται χώρος για κατάστηµα 
ή γραφείο, 100 τ.µ. ισόγειο και 
100 τ.µ. υπόγειο. Ενοικιάζονται 
µαζί ή και ξεχωριστά. Με πάρ-
κινγκ. Τηλ: 6977 618 527

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΠΗΓΑ∆Ι, 
ενοικιάζεται χώρος µε άδεια για 
Μίνι – Μάρκετ, σε ευνοϊκή θέση.  
Τηλ. επικοινωνίας: 6987 358 469

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ενοικιάζεται τριάρι 80 
τ.µ., Καραΐσκου 165, 4Ος όροφος. 
Τηλ. 6977 388 828, 22840 51274 

ΓΗΠΕ∆Ο 8Χ8, ενοικιάζεται, εξο-
πλισµένο µε τεχνητό χλοοτάπητα, 
8 προβολείς και υψηλή περίφρα-
ξη, στην παραλία Ψαραλυκής 
στην Αντίπαρο. Κατάλληλο για 
γήπεδο τένις ή για ποδοσφαιρική 
ακαδηµία. Τηλ. επικοινωνίας: 6986 
643 535

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΟΥΝΤΑ-ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ), ενοικιάζεται τριάρι 80 
τ.µ., όχι επιπλωµένο, µε 2 Υ/∆, 
σαλόνι, κουζίνα και µπάνιο, µε 
βεράντα και κτήµα 4 στρέµµατα.
Τηλ. 22840 51149, 6972 058 655

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, 
ενοικιάζεται τριάρι 70 τ.µ.,2 Υ/∆, 
κουζίνα, σαλόνι και µπάνιο, µε 
αυτόνοµη θέρµανση, βεράντες  και 
πάρκινγκ. Τηλ. 6974 489 697
ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι για όλο το χρόνο, επιπλω-
µένο, µε θέρµανση και internet. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6932 331 812

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται STUDIOS, 
από 25 – 48 τ.µ., επιπλωµένα, σε 
άριστη κατάσταση, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και Internet. Ενοικιάζο-
νται για όλο το χρόνο ή τη σεζόν. 
Τηλ. 6976 433 642

ΑΘΗΝΑ, ΑΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ., 2ος 
όροφος, 1 υ/δ, σαλόνι, ανεξάρτητη 
κουζίνα και µπάνιο, µπαλκόνι µε 
θέα πράσινο. Πόρτα ασφαλείας, 
καινούρια κουφώµατα- ντου-
λάπες- παρκέ, τέντα. Σε ήσυχη 
γειτονιά, κοντά σε στάση µετρό 
και λεωφορείου. ΤΙΜΗ:280€. Τηλ. 
6974 365 805

ΚΑΜΠΟΣ, πάνω στον κεντρικό 
δρόµο, κοντά στο Μίνι Μάρκετ 
«Κάµπος», ενοικιάζονται 2 δια-
µερίσµατα επιφάνειας 25 τ.µ. και 
30 τ.µ. αντίστοιχα, επιπλωµένα, 
µε ηλεκτρικές συσκευές, για όλο 
το χρόνο ή για σεζόν. Τηλ. 22840 
92293, 6973 221 907

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ, ενοικιάζε-
ται χώρος 63 τ.µ. κατάλληλος για 
γραφείο ή επιχείρηση, για όλο το 
χρόνο. Τιµή ενοικίου, 300 ευρώ. 
Τηλ. 6982 061 284, 6979 727 616

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατοικία πρώτου 
ορόφου, 75 τ.µ. µε δύο υπνοδω-
µάτια, σαλόνι - κουζίνα ενιαία, 
δύο µπαλκόνια µε θεά θάλασσα,  
πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, για 
όλο το χρόνο, µερικώς επιπλω-
µένη. Τιµή: 250 ευρώ. Τηλ. 6940 
971 192.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 1χλµ. έξω από την 
πόλη, µετά το ΕΠΑΛ, ενοικιάζεται 
µικρό δυάρι επιπλωµένο. Τηλ. 
6972 077 052

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
-ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ζητείται 
στην Αλυκή και στις γύρω περιο-
χές, άνω των 80 τ.µ., µε αυτόνοµη 
θέρµανση, ΟΧΙ επιπλωµένο, για 
4µελή οικογένεια, µόνιµοι κά-
τοικοι Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 
6985 899 741

ΟΙΚΙΑ (50-70 τ.µ.) ζητείται  προς 
ενοικίαση για όλο το χρόνο στην 
Παροικιά, για εργαζόµενο στην 
εφηµερίδα µας. Τηλ. επικοινωνίας: 
697 4853 915.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 
 
ΚΥΡΙΑ ζητείται, ανεξαρτήτου ηλι-
κίας µε πολύ αγάπη για τα παιδιά 
και κέφι για παιχνίδι, για πλήρη 
απασχόληση καθηµερινά εκτός 
Κυριακής, προκειµένου να φροντί-
ζει δύο µικρά παιδάκια ηλικίας 
4 και 2 ετών. Τηλ. επικοινωνίας: 
6985 899 741

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ζητείται. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΤΕΙ/ 
ΑΕΙ, γνώση Η/Υ και αγγλικών. Βιο-
γραφικά στο kmparos@epapsy.gr, 
fax: 22840 24911. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩ-
ΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητείται µε 
πολύ καλή γνώση ηλεκτρι-
κών υπολογιστών. Αποστολή 
βιογραφικών στο  nikos@
typoparos.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από 
δηµιουργικό γραφείο στην 
Πάρο. Απαραίτητα προσόντα 
γνώση Illustrator, InDesign, 
Photoshop και αγγλικών. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
aggeliagrafi stas2015@gmail.
com

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται από φαρµακείο 
στην Πάρο. Απαραίτητα προσόντα: 
γνώση Η/Υ και αγγλικών. Συναφές 
πτυχίο και δεύτερη γλώσσα θα 
εκτιµηθούν. Βιογραφικά στο: 
para4@pathfi nder.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗ-
ΚΟΝΤΩΝ ζητείται από εταιρεία 
επίπλων στην Πάρο. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 22840 22989, 6984 133 
000

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτικού, 
Γυµνασίου, Λυκείου.
Τηλ. 6947 632 536

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού 
και σε µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες.
Τηλ. 6985 661 915

ΚΥΡΙΑ αναζητεί εργασία, σε εστι-
ατόριο, ξενοδοχείο, ή όπου αλλού 
για όλο το χρόνο, ή και για φύλαξη 
ηλικιωµένων. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ. 6994 789 277

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟ-
ΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, 
αναλαµβάνει να κάνει ιδιαίτερα µα-
θήµατα σε παιδιά γυµνασίου. Τιµές 
προσιτές. Τηλ. 6974 225 978

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια, κάτοχος 
επάρκειας της ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει µαθήµατα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατοµικά & 
οµαδικά. Προετοιµασία για όλα τα 
διπλώµατα - CELI 1- 5, Diploma, 
Κρατικό πιστοποιητικό και για 
σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 6974 
365 805

∆ΑΣΚΑΛΑ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές 
όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6942 846 058

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ-
ΟΥ «ΜΕ ΤΗ ΣΕΣΟΥΛΑ» στην 
Παροικία, πωλείται µε όλα τα 
υπάρχοντα. Τηλ.: 6972 886 685, 
κος Γιώργος.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΟ, 
πωλείται εν λειτουργία στη Νά-
ουσα της Πάρου. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ. επικοινωνίας: 
6976 002 925

∆ΙΑΦΟΡΑ  

ΒΑΡΚΑ 3,60 µ. πωλείται, µε µη-
χανή 4HP, σε καλή κατάσταση, µε 
χαρτιά και καινούριο τρέιλερ. Τιµή: 
1.400 ευρώ. Τηλ: 6972 372 514

ΓΑΪ∆ΑΡΟΣ πωλείται, 3,5 χρόνων, 
θηλυκός . Τηλ. 6980 616 266

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

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7.00-21.00 & ΣΑΒΒΑΤΟ  8.00-13.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά
Παθολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Μικροβιολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Ακτινολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
16-17/10

Νευρολόγος | 6-7/11

Ορθοπαιδικός | 16-17/10

Γαστρεντερολόγος | 16-17/10

Παιδίατρος | 1-4/10, 8-11/10, 15-18/10, 
22-25/10, 29/10-1/11

Καρδιολόγος 15-30/10, 
∆οκιµασία κόπωσης - holter αρτηριακής 
πίεσης και ρυθµού σε 24ωρη καταγραφή

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

Η εταιρεία ANDREAS STIHL AE, ο μεγαλύτερος 
κατασκευαστής αλυσοπριόνων στον κόσμο και ένας από 
τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μηχανημάτων για τη 
δασοκομία και την περιποίηση πρασίνου και κήπων, ζητεί 
συνεργάτη στην περιοχή της Παροικιάς Πάρου. Τα 
ενδιαφερόμενα καταστήματα θα πρέπει να διαθέτουν, ικανό 
χώρο έκθεσης, εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 
210/8002500 και στο 693/7056313

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους 

γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους τραυματιοφορείς 
του ΕΚΑΒ, για την άψογη περίθαλψη που επέδειξαν 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της μητέρας μας 
Δαμασκηνής Χανιώτη στο Κέντρο Υγείας Πάρου, 
στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου.

Τα παιδιά της
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Πυρκαγιά στο Τζάνε
Δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε λίγες μέρες ξέσπασε στην περιοχή «Τζάνε» της 

Πάρου, το μεσημέρι της 30ης Σεπτεμβρίου.
Η φωτιά σβήστηκε από δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος Πάρου. Κάη-

καν περίπου 15 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης χαμηλής βλάστησης. Για την 
υπόθεση διενεργείται προανάκριση.

Ο φακός της εφημερίδας μας βρέθηκε στον τόπο της πυρκαγιάς μερικά λεπτά 
μετά την κατάσβεσή της.
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Κολύμβηση στο Ν.Ο.Π.
Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015, διεξήχθη το 19ο εσωτερικό πρωτάθλημα κο-

λύμβησης «Γεώργιος Π. Μπίσμπας», στις εγκαταστάσεις της κολύμβησης του ΝΟΠ 
στη θέση Καλακώνα. Ο Γεώργιος Π. Μπίσμπας, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΝΟΠ 
και ακόμα, ήταν αθλητής της κολύμβησης, πρωταθλητής και Βαλκανιονίκης.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος περισσότεροι από 80 αθλητές, ηλικίας από 4 μέχρι 
14  ετών, οι οποίοι αγωνίστηκαν ανάλογα με την ηλικία τους σε συνολικά 30 κατη-
γορίες. Η τελευταία κατηγορία, καθιερώθηκε να είναι ο διάπλους από τις εγκατα-
στάσεις της κολύμβησης έως τα Λιβάδια, μπροστά στο ΝΟΠ, όπου ακολούθησαν και 
οι απονομές  των μεταλλίων στους αθλητές. Από τους συμμετέχοντες  βραβεύτηκαν 
60 παιδιά που πήραν θέσεις μεταλλίων, ενώ όλα τα υπόλοιπα πήραν αναμνηστικά 
διπλώματα.

Φέτος για πρώτη χρονιά, έπειτα από αίτηση πολλών ενδιαφερομένων λειτούργη-
σαν δύο τμήματα κολύμβησης στο ΝΟΠ, ένα στην περιοχή του Μώλου και ένα στην 
Αλυκή, τα οποία σύμφωνα με το σύλλογο είχαν μεγάλη αποδοχή, συγκεντρώνοντας 
30 και 50 αθλητές αντίστοιχα. Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ ευχαρίστησε τον 
πολιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς, την πρόεδρο κ. Ε. Σκιαδά  και τον κ. Α. Κουταλίδη, 
για την άψογη συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά τους. Ακόμα, ο ΝΟΠ στην ανα-
κοίνωσή του απευθύνει: «[…] ένα μεγάλο μπράβο στους προπονητές μας Παντελαίου 
Μαρία και Γαβαλά Χρήστο, για την προσπάθεια που κατέβαλλαν, αλλά και για το 
αποτέλεσμα που είναι εξαίρετο».

Οι νικητές
Τα αγωνίσματα που συμμετείχαν οι αθλητές ήταν: 
- Ηλικίες 8, 9 ετών: ελεύθερο 50μ, ύπτιο 50μ και πρόσθιο 50 μ.

- Ηλικίες 10-18ετών: Ελεύθερο 50 και 100μ, ύπτιο 50 και 100μ, πρόσθιο 50 
και 100μ, σκυταλοδρομία 4Χ50μ (μεικτών ομάδων από 8-18ετών), μεικτή ομαδική 
4Χ50μ (μεικτών ομάδων από 8-18ετών).

- Ηλικίες 3, 4ετών: Ελεύθερο με σανίδα.
- Ηλικίες 5-6 ετών: Ελεύθερο και ύπτιο με σανίδα 50 μ.
- Ηλικία 7ετών: Ελεύθερο και ύπτιο 50 μ.
Τα παιδιά που βραβεύτηκαν ήταν: Αδάμ Ιωάννης 4 χρυσά και 1 χάλκινο, Θεοδωρί-

δης Αλέξανδρος 3 ασημένια, Τριβυζάς Κων/νος 3 χάλκινα, Καλατζή Μαρίνα 4 χρυσά 
1 ασημένιο, Μαυρίδου Λήδα 1 χρυσό 1 ασημένιο 1 χάλκινο, Μανιώτη Πολυξένη 1 
χρυσό 3 χάλκινα, Τσαντάνη Μαριάννα 3 ασημένια, Δαφερέρα Θοδώρα 4 χρυσά, 
Γυφτοπούλου Δήμητρα 2 ασημένια, Ρίτσου Άννα 1 ασημένιο 2 χάλκινα, Κορτιάνος 
Μάρκος 2 χρυσά, Σαρακιώτης Θοδωρής 3 ασημένια, Σαρακιώτης Βασίλης 3 χάλκινα, 
Κορτιάνος Αγγελος  2 χρυσά, Τσαντάνης Φραγκίσκος 2 ασημένια 1 χάλκινο, Μαλτζή 
Ηλέκτρα 3 χρυσά 2 ασημένια, Ιωαννίδου Αλεξάνδρα 1 χρυσό 3 ασημένια 2 χάλκινα, 
Πηνιώτη Μαριζένια 1 χρυσό 3 χάλκινα, Δούζα Βιολέτα 4 χρυσά 1 χάλκινο, Αγούρου 
Ρούσσα 1 χρυσό 1 ασημένιο, Χανιώτη Αρσενία 1 χρυσό 3 ασημένια 1 χάλκινο, Χα-
νιώτη Δαμασκηνή  3χρυσά 1 ασημένιο 1 χάλκινο, Κβάστ Αννα 2 χρυσά 1 ασημένιο, 
Ξανθοπούλου Εμμανουέλα 1 χρυσό 2 ασημένια 1 χάλκινο, Κορτιάνου Αδριέττα 4 
χρυσά 1 ασημένιο, Τριβυζά Ελισάβετ 2 ασημένια, Ρίτσου Βούλα 1 χάλκινο, Βεντουρή 
Τάνια 3 χρυσά 1 ασημένιο, Τριβυζά Μαρίνα 1 ασημένιο, Αγούρου Ρούσσα 1 χάλκινο 
1 ασημένιο, Δεσύλλα Μανταλένα 1 χρυσό 1 ασημένιο, Γυφτόπουλος Παναγιώτης 
2 χρυσά 1 ασημένιο, Χάλιας Λουκάς 1 χάλκινο, Θεοχαρίδης Αντώνης 2 χρυσά, Τρι-
βυζά Μαρίνα 1 ασημένιο 2 χάλκινα, Δαφερέρα Θεοφανία 2 χάλκινα, Χάλια Ελένη 
1 ασημένιο, Ακάλεστος Μιχάλης 2 χρυσά, Μπιλίρης Γιάννης 1 ασημένιο, Ζωγράφος 
Άγγελος 1 χρυσό 1 ασημένιο, Κανάλες Παντελής 1 χρυσό 1 ασημένιο, Μπουρέλης 
Αντώνιος 1 χάλκινο, Μελανίτη Ναταλία 1 χρυσό, Περτζοβάνη Κατερίνα 1 ασημένιο, 
Παπουτσή Αδαμαντία 1 χρυσό 1 χάλκινο, Μητσάτσος Δημήτριος 2 χρυσά, Μπιλίρης 
Νικόλας 2 ασημένια, Κανάρη Νικολέττα 2 χρυσά και Μπαρμπαρή Ίλια 2 ασημένια.

Συγκίνησε ο Ζακ
Ο Saoute Mohamed, πιο γνωστός σε όλη την Πάρο ως Ζακ, κατάφερε για άλλη 

μία φορά να μας συγκινήσει όλους μας, καθώς τερμάτισε στο φετινό «Σπάρταθλον» 
με χρόνο 32:06:12 στην 52η θέση. 

Ο φετινός υπερ-μαραθώνιος, απόστασης 246 χιλιομέτρων, στη διαδρομή Αθήνα 
– Σπάρτη, ήταν ένας αγώνας που συγκέντρωσε 287 υπεραθλητές από όλον τον 
κόσμο. Στον αγώνα κατάφεραν να τερματίσουν 174 σούπερ αθλητές, μεταξύ τους 
και ο Ζακ. Φέτος, μετά από πολύ προπόνηση και πολλές επιτυχίες που είχε ο Ζακ σε 
αγώνες πολλών χιλιομέτρων, πολλοί είχαν πιστέψει πως ο συμπολίτης μας θα κατά-
φερνε να βρεθεί στις πρώτες θέσεις. Ο αγώνας των δύο ημερών είχε όμως πολλά 
απρόοπτα. Η πρώτη μέρα (Παρασκευή 25/9) χαρακτηρίστηκε από τις ασυνήθιστα 
υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η δεύτερη μέρα (26/9) είχε χαμηλή θερμοκρασία και 
βροχές. Κάπου εκεί, ο Ζακ. λύγισε και άρχισε να μην μπορεί πλέον να τρέξει με το 
γνωστό του τρόπο. Άνθρωποι που τον είδαν από κοντά μετά τον αγώνα είπαν πως 
ήταν απίστευτο που μπόρεσε να τερματίσει, αφού το σώμα του ήταν καταπονημένο, 
ενώ τα πέλματα των ποδιών του δεν φαίνονταν από τις φουσκάλες που είχαν αντι-
καταστήσει το δέρμα. Παρόλα αυτά ο Ζακ τερμάτισε και μάλιστα σε υψηλή θέση για 
τα δεδομένα του ύφους του αγώνα και των πολλών σπουδαίων ξένων και Ελλήνων 
υπεραθλητών που μετείχαν.

Η άγνωστη ιστορία
Ο Ζακ έγινε πρώτο θέμα σε πολλά περιοδικά και ηλεκτρονικά ΜΜΕ τις προη-

γούμενες ημέρες, καθώς πολλά ήταν εκείνα που έγραψαν για «τον Μοχάμεντ, τον 
πρόσφυγα από το Μαρόκο, που ζει και εργάζεται στην Πάρο».

Ο λόγος ήταν ότι ο Ζακ ήθελε να συγκεντρώσει 246 ευρώ, ένα για 
κάθε χιλιόμετρο που διήνυσε και αυτά τα χρήματα να τα δώσει στους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, για την προσφορά τους στους πρόσφυγες, 
αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η ηλεκτρονική σελίδα «Lifo.gr», έγραψε:
«[…] Ο Μοχάμεντ άφησε το Μαρόκο με την ελπίδα μιας ασφαλέστερης και πιο 

ελεύθερης ζωής στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο κατόρθωσε μετά από τέσσερις επί-
πονες προσπάθειες. «Όταν άκουσα πρώτη φορά για το Σπάρταθλον δεν πίστεψα 
ότι υπάρχει τέτοια απόσταση χωρίς στάση. Με την παρότρυνση ενός καλού μου 
φίλου σήμερα, 3 χρόνια μετά, ανυπομονώ να βρεθώ στη γραμμή έναρξης. Τώρα αν 
θα τα καταφέρω ή όχι μέχρι τον τερματισμό είναι μια άλλη ιστορία. Φέτος, τρέχω 
για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για να πω το δικό μου «ευχαριστώ» για όλες τις 
ζωές που έσωσαν, στη θάλασσα, στη στεριά και στα νοσοκομεία» αναφέρει ο Μα-
ροκινός πρόσφυγας.

Ο Μοχάμεντ, πριν μεταμορφωθεί σε «Δρομέα Χωρίς Σύνορα», αφηγήθηκε σε 
εκπροσώπους των Γιατρών Χωρίς Σύνορα την ιστορία του, με αφορμή την πρωτο-
βουλία του για τη συμμετοχή του στο Σπάρταθλον. «Έφυγα από το Μαρόκο κάτω 
από ιδιαίτερες συνθήκες, με το συναίσθημα ότι δεν μπορούσα να είμαι μέρος μιας 
κοινωνίας που δεν ανέχεται τον διαφορετικό τρόπο σκέψης. Το μοναδικό πράγμα 
που μπορούσα να απολαύσω εκεί ήταν το τρέξιμο. Ήταν η δική μου θρησκεία, η 
δική μου θεραπεία. 

Έφυγα από το Μαρόκο για την Τουρκία και μετά μέσω Έβρου ήρθα στην Ελλάδα. 
Προσπάθησα αρκετές φορές να φτάσω στην Ευρώπη από την Ελλάδα. Σε κάθε 
προσπάθεια ήρθα αντιμέτωπος με το φόβο, την πείνα, τη δίψα, το θάνατο».
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Ήττα του 
ποδοσφαίρου
Θύμα ο ΑΟΠ

Οι μόνοι επαγγελματίες στην ΕΠΣ Κυκλάδων είναι οι διαι-
τητές. Είναι οι μοναδικοί που κερδίζουν χρήματα από το ερα-
σιτεχνικό ποδόσφαιρο των νησιών μας. Όλοι οι άλλοι (παρά-
γοντες, ποδοσφαιριστές, φίλαθλοι), είναι συνεχώς με το χέρι 
στην τσέπη. 

Είναι γνωστό πως για να είναι κάποιος παράγοντας ποδο-
σφαιρικής ομάδας στα νησιά μας, αυτό σημαίνει και οικονο-
μική αφαίμαξή του. Όλα τα παραπάνω που γίνονται για την 
αγάπη στο ποδόσφαιρο και την ανάγκη άθλησης της νεολαίας 
των νησιών μας είναι «ψιλά» γράμματα για τη λεγόμενη ένω-
ση διαιτητών Κυκλάδων, οι οποίοι με μεγάλη ευκολία τσεπώ-
νουν μεγάλα μεροκάματα, χρεώνουν στις ομάδες ότι θέλουν 
για έξοδα και στο τέλος-τέλος, αδιαφορούν παντελώς για να 
εκπληρώνουν σωστά τα καθήκοντά τους.

Είναι ακόμα χαρακτηριστικό ότι κάποιοι διαιτητές χρεώνουν 
ως έξοδα μετακινήσεις ταξί, ενώ μετακινούνται με τα δικά 
τους αυτοκίνητα, χρεώνουν διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, 
ενώ μετακινούνται αυθημερόν, χρεώνουν γεύματα, ενώ αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ. 
κλπ. Όλα αυτά οι άνθρωποι των σωματείων τα συγχωρούν για να έχουν μία δίκαιη 
διαιτησία. Παρά ταύτα, λόγω του ότι οι περισσότεροι διαιτητές των Κυκλάδων είναι 
αγύμναστοι και ανενημέρωτοι για τους κανονισμούς, το μόνο που καταφέρνουν 
είναι να καταστρέφουν τους αγώνες και να αλλοιώνουν αποτελέσματα.

Την περασμένη Κυριακή ο ΑΟΠ αγωνιζόταν για τον α’ γύρο κυπέλλου της ΕΠΣ 
Κυκλάδων στο γήπεδο Νάξου, με τον τοπικό Πανναξιακό. Ο αγώνας έληξε 2-1 υπέρ 
των Ναξιωτών, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το λιγότερο που απασχόλησε τους φίλους 
της Παριανής ομάδας. Η σκέψη τους -και γιατί όχι η οργή τους- περιστρέφονταν 
γύρω από τη διαιτησία των κ.κ. Νεοκοσμίδη, Βαν Άακεν και της κ. Ψαρά. Τόσο ο 
διαιτητής, κ. Νεοκοσμίδης, όσο και οι βοηθοί του, έκαναν τα αδύνατα δυνατά, προ-
κειμένου να ξεσηκώσουν τους πάντες. Ο άπειρος κ. Νεοκοσμίδης, από την αρχή του 
αγώνα φρόντισε για να έχει τον «έλεγχο» να φορτώσει με κάρτες τους πάντες, με 
αποτέλεσμα στη συνέχεια κάθε σφύριγμα που έκανε να είναι και δεύτερη κίτρινη 
κάρτα. Επειδή δε, ο Πανναξιακός είχε μείνει ήδη με 10 παίκτες στον αγωνιστικό 
χώρο, αρνήθηκε πέναλτι στον ΑΟΠ σε καθαρότατη ανατροπή του Αρκουλή, διότι 
τότε έπρεπε να δείξει και κόκκινη κάρτα στον αμυντικό του Πανναξιακού. Σαν να 
μην έφθαναν όλα αυτά έδειξε και κόκκινη κάρτα στον Κορτιάνο για να «εξισορρο-
πήσει» το παιχνίδι και να μείνουν και οι δύο ομάδες με 10 ποδοσφαιριστές στον 
αγωνιστικό χώρο! Ο λόγος που βρήκε για να αποβάλλει τον Κορτιάνο ήταν ότι ο 
τελευταίος εκτέλεσε φάουλ γρήγορα… Στη συνέχεια απόβαλλε για ανατροπή και το 
Χατζία του ΑΟΠ, ενώ μερικά δευτερόλεπτα πριν δεν είχε δει το χέρι αμυντικού του 
Πανναξιακού. Το ότι το παιχνίδι τελείωσε κανονικά και δεν υπήρχαν παρατράγουδα 
στον αγωνιστικό χώρο οφείλεται στην ψυχραιμία παραγόντων και παικτών του ΑΟΠ 
και βέβαια στο μη βαθμολογικό ενδιαφέρον της συνάντησης, καθώς το κύπελλο 
Κυκλάδων είναι ουσιαστικά μία εθιμοτυπική διοργάνωση.

Ο αγώνας
Όσο και να φαίνεται περίεργο μόνο με τον αγώνα δεν ασχολήθηκε κανείς και το 

αποτέλεσμά του, που ήταν 2-1 υπέρ του Πανναξιακού.
Οι ομάδες στο ξεκίνημα του παιχνιδιού έδειχναν νωθρές και ήταν φανερό ότι δεν 

ήταν ακόμα έτοιμες. Ο ΑΟΠ προσπαθούσε να δημιουργήσει επιθετικά υποψία ευ-
καιρίας, αλλά τελικά ο Πανναξιακός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με τον Σκούπρα 
στο 14ο λεπτό. Η Παριανή ομάδα βγήκε στη συνέχεια πιο δυνατά στην αντεπίθεση 
και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 36ο λεπτό με τον Αρκουλή, με πέναλτι που κέρδισε 
ο ίδιος σε ανατροπή που του έγινε από τον Βιλαντώνη, που αποβλήθηκε ως τελευ-
ταίος παίκτης των γηπεδούχων. Ο ΑΟΠ όσο περνούσε το παιχνίδι έχανε κλασικές 
ευκαιρίες για να προηγηθεί στο σκορ. Η άλλη μεγάλη φάση για τον ΑΟΠ έγινε στο 
51ο λεπτό όταν και πάλι ο Αρκουλής ξέφυγε από τους αντιπάλους του και ανατρά-
πηκε εντός περιοχής. Ο διαιτητής αντί να δείξει τη βούλα των 11 μέτρων και να 
αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή του Πανναξιακού, έδειξε «παίζετε». Στο 88ο λεπτό ο 
ΑΟΠ έμεινε στον αγωνιστικό χώρο με 9 παίκτες και αμέσως μετά δέχθηκε το δεύτε-
ρο γκολ από τον Σκούπρα και πάλι.

Δίχως υπερβολή από τον πρώτο λεπτό του αγώνα μέχρι και τη λήξη του ο διαι-
τητής, κ. Νεοκοσμίδης, σφύριξε αλλεπάλληλες φορές, ενώ οι βοηθοί του σήκωναν 
σχεδόν κάθε λεπτό τις σημαίες τους. Η όλη κατάσταση θύμιζε ποδοσφαιρική ζού-
γκλα και οι τρεις άρχοντες του παιχνιδιού δεν κατάφερναν να συνεννοηθούν για 
αποφάσεις τους. 

Ο ΑΟΠ
Ο ΑΟΠ ενθουσίασε τους φίλους του με την απόδοση που είχε, αλλά κυρίως η 

ομάδα έδειξε ότι «απορροφά» πολύ γρήγορα τη φετινή σύμπραξή της με το Νηρέα. 

Οι παίκτες των δύο ομάδων –που φέτος έγιναν μία- δεν έδειξαν να αποτελούν ξένα 
σώματα και έδειχναν ότι ήξεραν οι μεν τους δε, για το αγωνιστικό τους προφίλ.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι η ομάδα μας αγωνίστηκε με δύο μεγάλες ελλείψεις στο 
συγκεκριμένο αγώνα (Γιαννούλης, Τριανταφυλλίδης), δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν 
να προσθέσουν ποιοτική διαφορά στην Παριανή ομάδα. 

Είναι φανερό πως η Παριανή ομάδα χρειάζεται ακόμα δουλειά στην αμυντική της 
γραμμή, ειδικά όταν αγωνίζεται κάτω από πίεση. Κάτι όμως που μπορεί να επιτευ-
χθεί, χάρη κυρίως την ποιότητα των σέντερ μπακ που διαθέτει.

Ο Σκούπρας
Η ομάδα της Νάξου για άλλη μία χρονιά έκανε πολύ καλές μεταγραφές εκτός 

Κυκλάδων και έχει στόχο τον τίτλο.
Η λογική λέει πως οι δύο Βούλγαροι διεθνείς (Κούντσεφ, Μπόεφ), θα είναι η 

ατραξιόν της Ναξιώτικης ομάδας. Όμως τη διαφορά θα κάνει ο Κ. Σκούπρας, που 
στο μεταξύ μας αγώνα πέτυχε και τα δύο γκολ. Ο Θεσσαλός ποδοσφαιριστής αγω-
νίστηκε στον αγώνα με τον ΑΟΠ στη θέση του αριστερού εξτρέμ, στο Α’ ημίχρονο 
και χαφ, στο Β’ ημίχρονο. Η κανονική θέση του με την οποία έγινε γνωστός είναι 
αριστερό μπακ, ενώ έχει αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός! Ο Σκούπρας, που 
ήταν παίκτης για πολλά χρόνια σε Λάρισα, Τύρναβο και Τρίκαλα, έχει πάρα πολλούς 
αγώνες σε Β’ και Γ’ Εθνική και μάλιστα ως παίκτης πρώτης γραμμής. Ο Σκούπρας 
πέρσι είχε καταφέρει το ακατόρθωτο στα Τρίκαλα που αγωνιζόταν. Είχε παίξει σε 
όλους τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου, και δεν είχε γίνει ούτε αλλαγή! 
Αγωνίστηκε συνολικά 2.520 λεπτά! Φέτος, είχε κλείσει συμβόλαιο με την Αναγέννη-
ση Καρδίτσας, αλλά τελικά αποφάσισε για οικογενειακούς λόγους να σταματήσει το 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τελικά, πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε η συνεργασία 
του με τον Πανναξιακό!

Οι πρωταγωνιστές
Πανναξιακός: (πρ. Προμπονάς), Κούντσεφ, Δεγαΐτας, Μπόεφ, Βιλαντώνης, Πα-

πανικολάου, Χαμηλοθώρης, Ευριπιώτης, Καρούσης, Σκούπρας, Καρούσης (90ο Πο-
λυκρέτης), Βαθρακοκοίλης (46ο Καρελέμογλου), Ντάσιος.

ΑΟΠ: (πρ. Τριανταφυλάκος), Βεντούρης, Χασάνι, Χατζία, Δελημπαλταδάκης, 
Μπαρμπαρήγος, Κορτιάνος, Αρκουλής, Γιουρτζίδης, Καράι, Κληρονόμος, Κρουστα-
λάκης.

Διαμαρτυρία ΑΟΠ
Στις 28/9/2015 ο ΑΟΠ δημοσιοποίησε την παρακάτω διαμαρτυρία του:
«Στην πρεμιέρα της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 δυστυχώς πρωταγωνι-

στές δεν ήταν μόνο οι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι διαιτητές. Οι λάθος αποφάσεις 
του κ. Νεοκοσμίδη και των βοηθών του Van Aaken και Ψαρά, στέρησαν από την 
ομάδα μας την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στον εκτός έδρας αγώνα 
κυπέλλου με τον ΑΟ Πανναξιακό. 

Το να σταθούμε σε συγκεκριμένες φάσεις θα είναι άστοχο καθώς θα χρειαστού-
με πάρα πολλές σελίδες για να απαριθμήσουμε τα λάθη της διαιτητικής τριάδας. 
Είναι όμως σαφέστατο ότι υπάρχει αλλοίωση αποτελέσματος. Η άγνοια κανονι-
σμών ήταν εμφανέστατη και οφείλουμε ΟΛΟΙ μας να σκύψουμε το κεφάλι πάνω 
στο πρόβλημα της διαιτησίας. Δυστυχώς οι φόβοι μας για την ανεπάρκεια της 
συγκεκριμένης τριάδας επιβεβαιώθηκαν. 

Εκτός της βιντεοκάλυψης που υπήρχε στο γήπεδο σημαντική ήταν η παρουσία 
στον αγώνα του αντιπροέδρου της ΕΠΣ Κυκλάδων και προέδρου της Επιτροπής 
Διαιτησίας κ. Φουτάκογλου Στράτος. 

Παρακαλούμε λοιπόν την Επιτροπή Διαιτησίας να λάβει γνώση και να επιληφθεί 
του όλου θέματος για να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν τέτοιες διαιτησίες και να 
επιτραπεί στις ομάδες να παρουσιάσουν στο γήπεδο το θέαμα που μπορούν».
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