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Απάντηση σε Αλ. 
Γκόκα από Αθ. Μαρινόπουλο
Στο περασμένο φ. της εφημερίδας μας δημοσιεύσαμε συνέντευξη του δημοτικού συμβούλου με την ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Αλ. Γκόκα. Ο πρόεδρος 

της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθ. Μαρινόπουλος, έστειλε στην εφημερίδα μας επιστολή, ως απάντηση στα λεγόμενα του κ. Γκόκα. 
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Κώστας Βάρναλης

Η ΦτΠ δε θα 
κυκλοφορήσει την επόμενη 
Παρασκευή. Μαζί σας τη 
μεθεπόμενη εβδομάδα.
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

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

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: 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 356
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Μουνιόθ
Ένας από τους πιο αγαπημένους μου προπονητές 

που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, ήταν ο Βίκτωρ 
Μουνιόθ. Ο Βίκτωρας λοιπόν, ως παίκτης, είχε παίξει 
σε Σαμπντόρια, Μπαρτσελόνα και στη Σαραγόσα. Ακό-
μα, ήταν βασικός στην Εθνική Ισπανίας και είχε παίξει 
σε δύο μουντιάλ. Ως προπονητής ήταν στη Μαγιόρκα 
και άλλες ομάδες, και στην Πανάθα ήρθε από τη Βιγια-
ρεάλ, το 2006. Από την ομαδάρα μου έφυγε σχεδόν 
σαν αποτυχημένος, αφού έχασε εκείνον τον αναθεμα-
τισμένο τελικό, στο Βόλο, με τη Λάρισα. Ο Μουνιόθ 
γούσταρε τρελά την πιτσιρικαρία και στην εποχή του 
μεταξύ άλλων έβγαλε και το Νίνη. που τον πήρε από 
ball boy και τον έκανε βασικό.

■ Μουνιόθ 2
Ο Παναθηναϊκός τότε, με Τζίγκερ πρόεδρο, έσκαγε 

χρήμα και είχε μαζέψει τη μισή εθνική Ελλάδος και 
ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε γύρω του. Και να ο Μπί-
σκαν από τη Λίβερπουλ, και να ο Γκονζάλεζ, και να οι 
–ιτς (Σέριτς, Άντριτς κλπ), και να ο Βραζιλιάνος Μπό-
βιο κλπ. Από Ελλάδα και τι δεν είχε, από Σαλπιγγίδη 
στα ντουζένια του, μέχρι Δ. Παπαδόπουλο και Γκούμα, 
και το πράγμα πάει λέγοντας. Ο Μουνιόθ για να τους 
χωρέσει όλους είχε αποφασίσει ροτέισον. Δηλαδή, να 
παίζουν όλοι οι παίκτες κυκλικά στους αγώνες. Κά-
που εκεί δε δέχθηκαν οι φίρμες το ροτέισον, χάλασε 
η σούπα και ο Μουνιόθ έφυγε για άλλες πολιτείες. Οι 
φίρμες είχαν πει ότι δεν είχαν συμφωνήσει όταν ήρθαν 
στην ομάδα για συμμετοχή ροτέισον.

■ Παριανό ροτέισον
Πολιτικό ροτέισον στην Πάρο έχει αρχίσει από το 

2010 με την ΚΕΠ του Μ. Γλέζου. Για πρώτη φορά απο-
φασίστηκε τότε στη δημοτική παράταξη να αλλάζουν 
οι σύμβουλοι κάθε χρόνο. Έτσι, μετά τον επικεφαλής, 
Μ. Γλέζο, ως δημοτικοί σύμβουλοι παραβρέθηκαν στο 
δημοτικό συμβούλιο και οι υπόλοιποι τρεις επιλαχό-
ντες, που ήταν οι κ.κ. Μ. Ισιγώνης, Σ. Καστρουνής και 
Α. Σάμιος.

■ ΚΕΠ-ΟΣΑ
Το πράγμα με το δημοτικό συνδυασμό μεγάλωνε 

συμπαρασυρόμενο και από το ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελού-
σε τον κορμό του συνδυασμού. Για τις εκλογές του 
2014 όσοι αποτελούσαν την ΚΕΠ Πάρου είπαν να 
«ανοίξουν» το θέμα, έβαλαν μέσα κλασικά και οικολό-
γους (που πάνε με όλα) και αποφάσισαν να «χτίσουν» 
μεγαλύτερο συνδυασμό. Μαζεύτηκαν και άρχισαν τις 
ατελείωτες συζητήσεις. Όλη η υπόθεση φάνηκε να 
χτίζεται εντελώς ανοιχτά και δίχως υπερβολή όποιον 
έβλεπαν να ενδιαφέρεται του πρότειναν να συμμετέχει 
και στο συνδυασμό. Αφού έφαγαν και 3-4 «πόρτες» 

σε διάφορους που απευθύνθηκαν για να βάλουν επι-
κεφαλής, τελικά ψήφισαν τον κ. Ν. Σαρρή και δημοσι-
οποίησαν και την ιδρυτική τους ανακοίνωση κλπ. Ένα 
από τα βασικά τους θέματα ήταν πως όλοι μετέχουν 
ισότιμα και όσοι εκλεγούν θα αλλάζουν με τους υπό-
λοιπους κάθε χρόνο.

■ ΚΕΠΟΣΥΡΙΖΑ…
Την περασμένη εβδομάδα οι της ΚΕΠ-ΟΣΑ σήμαναν 

«πανστρατιά» για να συζητήσουν μεταξύ τους. Η συ-
νάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ανφέρ μεγάλο, διότι και εκείνοι κατηγορούσαν τον 
Ρόκο για κομματική εξάρτηση… Βλέπετε προεκλογι-
κά όλοι ήταν «αδέσμευτοι» και μη κομματικά εξαρτη-
μένοι... Στα γραφεία λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ μαζεύτηκαν 
21 άτομα! Και εκεί έπεσε το ερώτημα, που ήταν αν 
συμφωνούν να μην αλλάζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι. 
Πάνε δηλαδή και οι περήφανες ιδρυτικές διακηρύξεις 
(τα κατάπιαν κάποιοι όπως και το μνημόνιο), πάνε οι 
μεγαλοσυζητήσεις, πάνε όλα. Τελικά με ψήφους 12-9 
αποφάσισαν να γράψουν στα παλαιότερα των υποδη-
μάτων τους τις μεγαλοστομίες του 2014 και οι σύμ-
βουλοι να μην αλλάζουν. Ο επικεφαλής, κ. Ν. Σαρρής, 
είπε πως για προσωπικούς λόγους δεν επιθυμεί να 
συνεχίσει και παραιτείται.

■ ΣΥΡΙΖΑ
Οι 9 που ψήφισαν αρνητικά είπαν πως το παραπάνω 

παιχνιδάκι ήταν εφεύρημα του ΣΥΡΙΖΑ και σχεδιασμέ-
νο. Οι Συριζαίοι το αρνήθηκαν αυτό, αλλά είχαν κάνει 
ένα λάθος. Είχαν στείλει μήνυμα εκ παραδρομής… σε 
άτομα που δεν ανήκουν πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και τους 
καλούσαν σε συνάντηση (τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ) για να 
συζητήσουν για την ΚΕΠΟΣΑ… Αφήνουμε στην άκρη 
βέβαια, πως η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του 2014 
της ΚΕΠ-ΟΣΑ, είχαν ακούσει για μία μεγάλη ακηδεμό-
νευτη πολιτικά παράταξη. Έτσι, για να ξέρουμε και τι 
λέμε…

■ Μουνιόθ 2 
Ο μεγάλος Μουνιόθ, είχε μία τεράστια προσωπικό-

τητα και μετά τον Παναθηναϊκό εργάστηκε σε μεγάλες 
ομάδες της Ευρώπης, και στην αγαπημένη του Ρεάλ 
Σαραγόσα. Η διαφορά ήταν ότι ο Μουνιόθ έφυγε από 
τον Παναθηναϊκό, επειδή δεν τα βρήκε με το Βαρδινο-
γιάννη. Εκτός, αν θεωρεί κάποιος στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, 
ότι είναι ο Βαρδινογιάννης της πολιτικής. Τότε πάσο…

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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Ανθυγιεινή εργασία...  
όχι όμως βαρέα  
ένσημα

Η κατάργηση των βαρέων ανθυγιεινών ενσήμων, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο 
προκάλεσε την αντίδραση των εργαζομένων στους δήμους Πάρου-Αντιπάρου, οι 
οποίοι έκαναν και μηχανοκίνητη πορεία από τη Νάουσα προς το δημαρχείο Πάρου.

Μ. Κωβαίος: στο πλευρό των εργαζομένων
Από το γραφείο δημάρχου δημοσιοποιήθηκε δελτίο τύπου, που έχει ως εξής:
«Στο βωμό των προαπαιτουμένων ετοιμάζεται, όπως φημολογείται, να θυσιαστεί 

και το ειδικό καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων στις υπηρεσί-
ες καθαριότητας των Δήμων.

Οι υπάλληλοι που υπάγονται στα ΒΑΕ εργάζονται καθημερινώς υπό αντίξοες 
συνθήκες, επιβαρύνοντας την υγεία τους. Το ειδικό καθεστώς των ΒΑΕ δεν είναι 
ειδικό προνόμιο αλλά κεκτημένο δικαίωμα που δε θα πρέπει να καταπατηθεί. Ο Δή-
μος Πάρου θεωρεί απαράδεκτη και προκλητική ακόμα και οποιαδήποτε συζήτηση 
για επικείμενη κατάργηση των ΒΑΕ και συντάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων 
προασπίζοντας την κοινωνική δικαιοσύνη».

Λαϊκή Συσπείρωση: αντεπίθεση από αποφασιμένο λαό
Για το ίδιο θέμα η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου τόνισε: «Στον Αρμαγεδδώνα των 

αντιλαϊκών μέτρων και των προαπαιτούμενων του 3ου Μνημονίου κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ - δανειστών μπαίνει όπως ενημερωνόμαστε και το ειδικό καθε-
στώς συνταξιοδότησης των εργαζομένων με Βαρέα Ανθυγιεινά Επιδόματα (ΒΑΕ) 
στους δήμους! Είναι οι εργαζόμενοι που σηκώνουν το βάρος της καθαριότητας και 
της αποκομιδής των απορριμμάτων, των Νεκροταφείων και που με σκληρούς και 
μακροχρόνιους αγώνες τους είχαν καταφέρει να βγαίνουν στη σύνταξη πριν αφή-
σουν και την ψυχή τους στη δουλειά. Τα δομημένα εργατικά δικαιώματά τους είναι 
εμπόδιο για την εφόρμηση του ιδιωτικού κεφαλαίου σε αυτούς τους κρίσιμους για 
τις λαϊκές ανάγκες τομείς! 

Σήμερα επιβαρύνοντας κατ’ αποκλειστικότητα τους δημότες, όλοι γνωρίζουμε 
ότι με δυσκολία καταφέρνουν οι δήμοι να κρατήσουν σε λειτουργία αυτούς τους 
τομείς! Καραδοκούν οι μεγαλοεργολάβοι. Το πουλόβερ των ιδιωτικοποιήσεων έχει 
ξεκινήσει να ξηλώνεται και είναι έργο όλων των αστικών κυβερνήσεων. Η κυ-
βέρνηση «της αριστεράς» έρχεται να κάνει και εδώ την τελική, την πιο βρώμικη 
δουλειά. Αυτή που δεν τόλμησαν οι προηγούμενες. Ξηλώνει τα τελευταία εμπόδια. 
Τα εργατικά δικαιώματα, την κατάκτηση των ΒΑΕ στον κλάδο της καθαριότητας! 
Θα επακολουθήσει νέο κύμα ιδιωτικοποιήσεων και φοροεπιδρομής στο λαό μέσω 
και των δήμων. 

Καλούμε τους εργάτες και τις εργάτριες του κλάδου της καθαριότητας, όλους 
τους εργατοϋπαλλήλους των δήμων, μόνιμους και συμβασιούχους, τα συνδικάτα 
τους να αντιπαλέψουν τη νέα αντιλαϊκή καταιγίδα στο σύνολό της. Την ύπουλη επι-
χείρηση διαίρεσης στους κόλπους των εργαζομένων που ξεδιπλώνουν κυβέρνηση 
και μηχανισμοί του συστήματος. Το «διαίρει και βασίλευε» είναι η τέχνη τους! Καμία 
αυταπάτη! Καμία αναμονή.

Οι  δήμαρχοι Πάτρας Κ. Πελετίδης, Ικαρίας Στ. Σταμούλος, Καισαριανής Η. Στα-
μέλος, Πετρούπολης Β. Σίμος και Χαϊδαρίου Μ. Σελέκος, οι δημοτικοί και περιφε-

ρειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε όλη την Ελλάδα, όπως οφείλου-
με απέναντι στην εργατική τάξη  και στο λαό μας, θα καταθέσουμε όλες μας τις 
δυνάμεις και δυνατότητες στην προετοιμασία της εργατικής - λαϊκής αντεπίθεσης. 
Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική μπορεί να ανατραπεί με ένα ενωμένο και αποφασισμένο 
λαό».

ΛΑ.Ε.: απέναντι στις αποφάσεις των δανειστών
Σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Ενότητα Πάρου-Αντιπάρου σημειώνει: «Η Επι-

τροπή Πάρου-Αντιπάρου της ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ συμπαραστέκεται στον αγώνα 
που δίνουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Πάρου, μαζί με τους συναδέλφους τους 
σ’ όλη την Ελλάδα, για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και ενάντια στην 
κατάργηση της ένταξης των εργαζόμενων στη Καθαριότητα, στα Βαρέα και Ανθυ-
γιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Είναι σαφές ότι αυτό το μέτρο επιβάλλεται από τους δανειστές και υπογράφετε 
από την ελληνική κυβέρνηση με στόχο την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης 
των εργαζόμενων στη καθαριότητα από τα 58 στα 67 έτη, με ταυτόχρονη κατάρ-
γηση του αντίστοιχου επιδόματος ΒΑΕ. Στεκόμαστε απέναντι στις αποφάσεις των 
δανειστών που με προθυμία υλοποιεί η  Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τα προαπαι-
τούμενα του 3ου «Αριστερού» μνημονίου. Ταυτόχρονα δανειστές και κυβέρνηση, 
προγραμματίζουν και νέα ΑΝΤΙΛΑΙΚΑ μέτρα, που μαζί με την αύξηση του ΦΠΑ στα 
νησιά και τη νέα Φορομπηχτική Καταιγίδα που έρχεται, έχει σαν προφανή στόχο 
την παραπέρα φτωχοποίηση των λαϊκών τάξεων και στρωμάτων. Μοναδική διέξο-
δος για την αντιμετώπιση της κατάστασης που διαμορφώνεται με τα Μνημονιακά 
μέτρα, που η για δεύτερη φορά «Αριστερά» κυβέρνηση προωθεί, είναι η συγκρότη-
ση ενός  παλλαϊκού Μετώπου που θα συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις του τόπου.  
που μπορούν και θέλουν να πολεμήσουν αυτήν την Αντιλαϊκή Πολιτική. 

Οι αγώνες που έδωσε ο Ελληνικός λαός, απέναντι στα μνημόνια και τις πολιτικές 
που υποδουλώνουν και  εξαθλιώνουν τη χώρα, δεν εξαργυρώθηκαν με το 3ο μνη-
μόνιο.   Συνεχίζονται με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα με μεγαλύτερη ένταση με 
περισσότερη γνώση. Οι δυνάμεις της Λαϊκής Ενότητας στη Πάρο θα δώσουν όλες 
τους τις δυνάμεις για το σκοπό αυτό».

Σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ Πάρου-Αντιπάρου σημειώ-
νουν: «[…] Κάποιοι αδυνατούν να αντιληφθούν τις καθημερινές συνθήκες εργασίας 
όσων εργάζονται στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων και σχεδιάζουν να τους 
συνταξιοδοτήσουν στα 67 έτη, όταν πολλοί από αυτούς αδυνατούν να φτάσουν 
ακόμα και το 60ο έτος της ηλικίας! Πολλοί απ’ αυτούς τους εργαζόμενους πληρώ-
νουν ακόμα αναδρομικές εισφορές, για να έχουν δικαίωμα στα ΒΑΕ και σύνταξη 
στα 58. Τα προαπαιτούμενα του 3ου μνημονίου, κομμάτι των οποίων βιώνει ήδη 
η κοινωνία της Πάρου με την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, έρχονται, με 
την απαράδεκτη κατάργηση των ΒΑΕ στην καθαριότητα, να δώσουν το τελειωτικό 
χτύπημα στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταργώντας μία κατά-
κτηση απολύτως αναγκαία για τον κλάδο».

Συμπαράσταση από τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ
Για το ίδιο θέμα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑ Πάρου σημειώνουν: «[…] Με χτυ-

πήματα κάτω από τη ζώνη συνεχίζεται από την κυβέρνηση της «αριστεράς» το 
ξήλωμα των εργατικών δικαιωμάτων, σκοπεύοντας στην κατάργηση του ειδικού 
καθεστώτος συνταξιοδότησης των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά στους 
ΟΤΑ. Και αυτό όπως έχει αποδειχθεί στο κοντινό παρελθόν είναι μόνο η αρχή. 
Μεθοδικά, με άτιμα χτυπήματα στρώνουν το δρόμο για τις επερχόμενες ιδιωτικο-
ποιήσεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού και κοινωφελούς χαρακτήρα σε βάρος όλων 
μας, εργατών –δημοτών –πολιτών».

4 | Το θέμα της εβδομάδας
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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

22840 53334, info@kohls-ic.com

Κτηµατοµεσιτικές Υπηρεσίες

Εκτίµηση εµπορικής αξίας του ακίνητου σας

Άµεση προώθηση του ακίνητου σας

Συµβουλευτικές υπηρεσίες καθ’ όλη την διαδικασία της αγοροπωλησίας

Το διεθνές δίκτυο µας επιτρέπει άµεση εύρεση υποψήφιων αγοραστών

Θα χαρούµε πολύ να σας γνωρίσουµε
και να σας εξυπηρετήσουµε στο υποκατάστηµα µας στην πλατεία της Νάουσας. 

Επαγγελµατισµός  - Αξιοπιστία - Εχεµύθεια

ERRIKOS KOHLS

Οικονομική ενίσχυση
Από το γραφείο δημάρχου Πάρου, έγινε γνωστός ο καθορισμός διαδικασίας και 

δικαιολογητικών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ

Συγκεκριμένα, με ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) των υπουργών εσωτερικών, 
εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας και αναπλ. οικονομικών επανακα-
θορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής 
ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως καθορίζονται από 
την οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, η αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των 
αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών μεταβιβάζεται στη Διεύθυνση 
Οικονομικού ή τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης που μεριμνούν για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής 
υποχρέωσης, συντάσσουν την κατάσταση πληρωμής, ελέγχουν την πληρότητα των 
δικαιολογητικών και τα προωθούν στην αρμόδια κατά τόπο ΥΔΕ για την έκδοση 
του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου. Δικαιούχοι της 
εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογο-
νεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν 
μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 
85/148/ΕΟΚ. 

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
Α) σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαι-

ούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ετησίως και
Β) σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαι-

ούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 
ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογού-
μενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με 
ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων 
τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν 
λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος 
με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι εί-
ναι τα εξής:

- Αίτηση του δικαιούχου (στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: 
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ).
- Βεβαίωση του δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία 

να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή 
και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση 
(εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (έντυπο Ε1) αν κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης 
της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.

- Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
- Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ο 

αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με τη μορφή ΙΒΑΝ. 
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμ-

βρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δι-
καιολογητικών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών συνδράμουν στην υποδοχή και συλ-

λογή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της 
Παροικίας και της Νάουσας, προκειμένου να αποστέλλονται συγκεντρωτικά στις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους, ΕΩΣ ΤΙΣ 20/12/2015:

- Στα κατά τόπους ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ του Δήμου μας (τηλ. 
22840-24912 ΚΕΠ Παροικίας & ΚΕΠ Νάουσας τηλ. 22840-51691).

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνδράμουν 
ΜΟΝΟ ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και τον δικαιολογητικών 
και την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, οι οποίες έχουν και την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο της 
πληρότητά τους και την προώθησή τους στις κατά τόπους αρμόδιες ΥΔΕ 
(ανά Περιφερειακή Ενότητα) για την έκδοση του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου

Ορεινές Περιοχές Ν. Πάρου (Οδηγία 85/148/ΕΟΚ)
Τοπική Κοινότητα Λευκών
Μειονεκτικές Περιοχές Ν. Πάρου (Οδηγία 85/148/ΕΟΚ)
Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς, Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου, Τοπική Κοινότητα 

Κώστου, Δημοτική Κοινότητα Μαρπήσσης, Δημοτική Κοινότητα Ναούσης και Δημο-
τική Κοινότητα Πάρου.
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«Αρηίς» - εκλογές
Το Δ.Σ του συλλόγου γυναικών Πάρου «Αρηίς», προσκαλεί τα μέλη και τις φίλες 

του συλλόγου σε τακτική γενική συνέλευση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 6:30 
το απόγευμα, στο καφεζαχαροπλαστείο του Στέλιου το «Γαλακτομπούρεκο», στην 
παραλία Παροικιάς, με τα παρακάτω θέματα:

- Απολογισμός πεπραγμένων
- Ταμειακός απολογισμός
- Διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ και εκλογή εκπροσώπων στην Ομο-

σπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων «Οι κόρες των Κυκλάδων».
Σε περίπτωση μη απαρτίας η οριστική τακτική γενική συνέλευση και οι εκλογές 

του νέου Δ.Σ. θα διεξαχθούν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το απόγευμα 18:30 στο κα-
φεζαχαροπλαστείο του Στέλλιου το «Γαλακτομπούρεκο», στην παραλία Παροικίας.

Όσες επιθυμούν να συμμετέχουν και να πλαισιώσουν τις δράσεις του συλλό-
γου  μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για την εκλογική διαδικασία στα τηλέφωνα 
22840 91087 ή 22840 26556 ή 22840 24242 μέχρι τις 16/10/15 καθώς μπορούν 
να θέσουν την υποψηφιότητά τους  την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πριν την 
έναρξη των εκλογών.

Δικαστικά για το ΦΠΑ
Συνάντηση εργασίας με διακεκριμένο δικηγόρο των Αθηνών είχε στο γραφείο 

του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με αντικείμενο την 
προσφυγή στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, κατά της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης με την οποία καταργήθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε πέντε νησιά 
της Περιφέρειας.

Ο δικηγόρος, κ. Αλ. Λυκουρέζος ενημερώθηκε διεξοδικά από τον Περιφερειάρχη 
και τους εκπροσώπους των φορέων για το ιστορικό καθιέρωσης του ειδικού φορο-
λογικού καθεστώτος των νησιών και των ειδικών συνθηκών που το επέβαλαν, ενώ 
παρουσιάστηκαν και τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία εσόδων από τον ΦΠΑ στα 
νησιά, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση από τους αριθμούς που επικαλέ-
στηκε η κυβέρνηση, για να αιτιολογήσει την κατάργηση των μειωμένων συντελε-
στών.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στην συνάντηση εργασίας, ο Περιφερειάρχης 
θα αναλάβει το συντονισμό των φορέων των πέντε νησιών, στα οποία καταργήθηκε 
το ειδικό φορολογικό καθεστώς, προκειμένου να υπάρχει ενιαία νομική εκπροσώπη-
ση και κοινή γραμμή των νησιών αυτών, στην μάχη που θα δοθεί στο ΣτΕ, κατά της 
κυβερνητικής απόφασης.

Απάντηση σε  
Αλ. Γκόκα από  
Αθ. Μαρινόπουλο

Στο περασμένο φ. της εφημερίδας μας δημοσιεύ-
σαμε συνέντευξη του δημοτικού συμβούλου με την 
ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Αλ. Γκόκα. Ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, 
κ. Αθ. Μαρινόπουλος, έστειλε στην εφημερίδα μας 
την παρακάτω επιστολή, ως απάντηση στα λεγόμε-
να του κ. Γκόκα. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Αγαπητέ συντάκτη  
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας σας 

δημοσιεύσατε συνέντευξη δημοτικού συμβούλου 
της ΚΕΠΟΣΑ η οποία βρίθει ανακριβειών που οδη-
γούν τον αναγνώστη σε λανθασμένα συμπεράσμα-
τα (είναι ο επιεικέστερος χαρακτηρισμός).

Πάμε συγκεκριμένα τώρα.
1. Γραφείο δημοσίων σχέσεων της εκάστοτε ηγε-

σίας του δήμου γράφει.
Ένα μεγάλο μέρος των δημοσίων σχέσεων του δήμου περνάει από την 

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. η οποία και βάσει του καταστατικού της οφείλει να διαφημίζει, να 
προβάλει και να αναδεικνύει την Πάρο και τον τοπικό και εθνικό μας πολιτισμό με 
διάφορες μορφές  εκδηλώσεων λειτουργώντας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για 
το σύνολο των Παριανών.

Άρα λοιπόν άτυπο γραφείο δημοσίων σχέσεων της Πάρου.
2. Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. (αυτό το παραμάγαζο όπως αναφέρεται στη συνέντευξη) μέσω 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που μόνο εκείνη μπορούσε να διεκδικήσει και κατά-
φερε να  υλοποιήσει χωρίς εμπλοκή μελετητών αλλά μόνο με εργασία του προ-
σωπικού της  ωφέλησε το νησί με περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ  
βοηθώντας και ανακουφίζοντας  πολλές οικογένειες συμπολιτών μας.

3. Η επιχορήγηση κατανέμεται σε πολλές δομές κοινωνικού χαρακτήρα και 
μικρό ποσοστό απομένει για πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις και αγορά πολιτι-
στικού και αθλητικού υλικού.

Για να καταλάβει και ο πολίτης η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. λειτουργεί ή διαχειρίζεται βρεφο-
νηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό, βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, βιβλιοθήκη, ωδείο, φιλαρμονική ορχήστρα, εικαστικά, χορευτικό, ξε-
νώνα (σπίτι λογοτεχνίας), μουσείο γλυπτικής, εργαστήρι γλυπτικής, άλλα μουσεία, 
αθλητικούς χώρους, εκθεσιακούς χώρους κ.λ.π.

4. Τα πλεονάσματα που δημιουργήθηκαν από την χρηστή διαχείριση όλων των 
διοικήσεων και των εργαζομένων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. από την ίδρυση της σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Πάρου θα αξιοποιηθούν (έχω προτείνει κατασκευή ανοικτού 
θεάτρου 800 θέσεων που αν γίνει με την λειτουργία του θα αποφέρει και κέρδη 
στον Δήμο ή μπορούμε να προχωρήσουμε σε κλειστό προκάτ ).

Το έχω πει πολλές φορές πριν αρκετό καιρό και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο 
αλλά φαίνεται ότι κάποιοι ακούν μόνο αυτά που λένε η που θέλουν να ακούσουν. 
Επίσης, έχω πει ότι πάντα χρειάζεται κάποιο αποθεματικό.

Φανταστείτε ότι αν υπήρχε αναστολή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων, ενδεχόμενο πολύ πιθανό φέτος πριν την συμφωνία, εμείς θα μπο-
ρούσαμε να λειτουργήσουμε τους παιδικούς σταθμούς για δύο χρόνια ίσως και 
παραπάνω με το αποθεματικό μας.

Επίσης ρωτήστε σε επιχειρήσεις άλλων Δήμων χωρίς πλεόνασμα πόσους μήνες 
μένει απλήρωτο το προσωπικό. Η κερδοφόρα χρήση θεωρείται έγκλημα για κά-
ποιους, αντίθετα με τον νομοθέτη.

4. Όσο για το πολιτιστικό τέλος δεν έχει σχέση με την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Το ξέρετε και παραπληροφορείτε.
Αν παίρναμε το πολιτιστικό τέλος αντί για 450000 € θα έπρεπε να ήταν 650000 

€ τουλάχιστον γιατί επαναλαμβάνω από τις 450000 € το 80-85% πάει σε ανελα-
στικές δαπάνες της επιχείρησης.

5. Προξενεί μεγάλη εντύπωση η ανευθυνότητα και η ευκολία με την οποία δι-
ατυπώνονται τέτοιες απόψεις όταν μόλις πριν λίγα χρόνια με παρόμοιες αναφο-
ρές από τροϊκανούς και κυβερνώντες έκλεισαν και κινδυνεύουν να κλείσουν και 
Ν.Π.Ι.Δ. με αυτόματη απόλυση των εργαζομένων.

Όταν απαξιώνεις με συνεντεύξεις αυτού του τύπου γεμάτες εμπάθεια νομικά 
πρόσωπα του δήμου τότε γίνεσαι ηθικός αυτουργός.

Ύστερα  από αυτά που διάβασα εξοργίστηκα γιατί απαξιώνεται η δουλειά και η 
προσπάθεια όλων των προηγουμένων διοικήσεων και των εργαζομένων .

Είναι ανήθικο να κουνάς το δάκτυλο σου σημαδεύοντας «φανταστικούς ενό-
χους» χωρίς πρώτα απ’ όλα να έχεις κάνει την αυτοκριτική σου στους τομείς της 
ευθύνης σου.

ΥΓ 1. Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. θα μπορούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια να είχε ξοδέψει το 
αποθεματικό σε αγορές πολυτελών επίπλων, εξοπλισμού κλπ. Δεν το έκανε όμως 
σεβόμενη το δημόσιο χρήμα.

ΥΓ 2. Ο σημερινός επικεφαλής της ΚΕΠΟΣΑ ήταν και είναι στο συμβούλιο της 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και έχει ψηφίσει προϋπολογισμούς ισολογισμούς και απολογισμούς 
παρελθόντων ετών άρα και το αποθεματικό».

Μικρές ειδήσεις
- Ο σύλλογος φίλων δημοτικής βιβλιοθήκης, «Γ. Γκίκας», προσκαλεί τα 

μέλη του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στην ετήσια γενική του συ-
νέλευση. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μ.Ε.Α.Σ. «Αρχίλοχος» 
με θέματα: α) Απολογισμός τριετίας, β) συζήτηση - προτάσεις μελών και γ) εκλογές. 
Όποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ας επικοι-
νωνήσει εγκαίρως στα παρακάτω τηλέφωνα: 22840 53453 και 22840 51712. Σε 
περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή στον 
ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

- Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε θερμά 
το κλιμάκιο γιατρών από τους «Γιατρούς του κόσμου» με την κινητή οφθαλμολογική 
μονάδα, τον παιδίατρο και τον ωτορινολαρυγγολόγο για την πολύτιμη και σημαντική 
βοήθεια που προσέφεραν στους κατοίκους του νησιού μας. Για μια ακόμα φορά ο 
αριθμός των ατόμων, μικρών και μεγάλων, που εξετάστηκαν ήταν πολύ μεγάλος και 
αποδεικνύει το σοβαρότατο πρόβλημα της δωρεάν υγείας που υπάρχει στο νησί 
μας.

- Το 1ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου «Paris-Paros», πραγματοποιή-
θηκε από 1 έως 4 Οκτωβρίου. Πολλοί κινηματογραφόφιλοι γέμισαν τη βραδιά των 
εγκαινίων τις εγκαταστάσεις του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», ενώ προσκε-
κλημένοι ήταν ο κ Jean-Francois Lepetit, παραγωγός, η κ. Xin Wang, ηθοποιός, 
συγγραφέας και παραγωγός web series και η κ. Odile Weulersse, λέκτορας στη 
Σορβόννη, όπου διδάσκει κινηματογράφο. Το «Paris-Paros» θα μεταβεί στο Παρίσι, 
όπου αυτό το χειμώνα η κ. Virginie Connan, γκαλερίστας, προτίθεται να προσφέρει 
στους καλλιτέχνες της Πάρου ένα εκθεσιακό χώρο. 

- Το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων», ξεκινά και φέτος ομάδες για 
γονείς σε

όλη την Πάρο. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται για πληρο-
φορίες και δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο: 22840 24745, καθημερινά 9-2 μ.μ.

- Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάριος», ανακοίνωσε 
τις χειμερινές του δραστηριότητες. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ξεκίνησαν τα 
τμήματα παραδοσιακών χορών για παιδιά δημοτικών σχολείων, γυμνασίου, καθώς 
και τμήματα ενηλίκων και προχωρημένων. Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη τμήματος, κ. Κατερίνα 
Φρατζή, στο τηλέφωνο: 6979 14881. Επίσης, ξεκίνησε το τμήμα πλεξίματος – κε-
ντήματος και υπεύθυνη είναι η κ. Ιωάννα Τάλλαρου (τηλ.6989 960542). 

- Ο ΑΜΕΣ «Νηρέας» θα παρουσιάσει στην αίθουσά του τη θεατρική παράστα-
ση: «Amazing Thailand». Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 17-18 Οκτωβρίου.
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Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

ραντεβού στη Smile :) στην Αγ. Ελένη στην Παροικιά, τηλ. 22840 28025, info@smileweb.gr

ηµερολόγια τοίχου,
επιτραπέζια ή ατζέντες
για

Η όμορφη 
Άλμα!

H λυγερόκορμη και πανέμορφη Άλμα είναι ένα σκυ-
λάκι που εγκαταλείφθηκε στη Νάουσα. Είναι περίπου 
5 μηνών, γλυκύτατη, φιλική, ήσυχη και κοινωνική. 

Επείγει να βρει μια οικογένεια που θα εκτιμήσει 
την όμορφη ψυχή της. Alma σημαίνει ψυχή. Θα δοθεί 
εμβολιασμένη και με συμβόλαιο υιοθεσίας. Θα γίνει 
10-15 κιλά περίπου. Αν θέλετε να δείτε την Άλμα από 
κοντά καλέστε στο 6940 866 215 και δε θα μπορέ-
σετε να αντισταθείτε σ’ αυτά τα όμορφα μάτια.(αρ. 
microchip 941000016308333).

- Θα πρέπει να δείχνουμε τον ανάλογο σε-
βασμό και να μάθουμε να συμβιώνουμε με τα 
αδέσποτα. Να μην προβάλουν παράνομα αι-
τήματα για εγκλεισμό, ασυλοποίηση ή εξαφά-
νιση τους. Άλλωστε τα καταφύγια αποτελούν 
χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλ-
ψης των αδέσποτων και απαγορεύεται ο μό-
νιμος εγκλεισμός σ αυτά.(Ν 4039 άρθρο 9). 
Μόνο με τη συστηματική στείρωση αδέσποτων 
και δεσποζόμενων θα καταφέρουμε να έχουμε 
λιγότερα αδέσποτα.

Με ασφάλεια 
στο λιμάνι…

Το απόγευμα στις 6 Οκτωβρίου, ενημερώθηκε το 
λιμεναρχείο Πάρου, ότι στη θαλάσσια περιοχή έξω-
θεν όρμου Παροικιάς, βρισκόταν σε δυσχερή θέση το 
Ε/Γ – Τ/Ρ σκάφος «ΑΓΓΕΛΙΚΗ» Ν.Π. 7685, με επτά 
αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο παρουσίασε ηλε-
κτρολογική βλάβη.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσε το Ε/Γ-Α/Κ σκάφος 
«ΚΑΡΟΛΑΙΝ» Ν.Π. 211 συνοδεία στελεχών της οικείας 
λιμενικής αρχής, το οποίο εντόπισε και ρυμούλκησε με 
ασφάλεια το «ΑΓΓΕΛΙΚΗ» στο λιμάνι Παροικιάς.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός και δε 
διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ από το λιμε-
ναρχείο Πάρου απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκά-
φους, μέχρι προσκόμισης προβλεπόμενου πιστοποιη-
τικού διατήρησης αξιοπλοΐας.

Πεζοπορία
Το τμήμα πεζοπορίας του Χορευτικού Ομίλου Νάου-

σας ξεκινάει και πάλι τη δραστηριότητά του. Η πεζο-
πορία για το μήνα Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 18/10, στη διαδρομή Αλυκή - Πούντα (διάρ-
κεια διαδρομής: 2 με 2μιση ώρες, βαθμός δυσκολίας: 
μικρός). 

Η αρχική συνάντηση θα γίνει στην Πούντα, στο πάρ-
κινγκ δεξιά πριν το λιμάνι. Εκεί, οι συμμετέχοντες θα 
αφήσουν τα μισά αυτοκίνητα και με τα υπόλοιπα θα 
κατευθυνθούν στην Αλυκή, απ’ όπου και θα γίνει η 
εκκίνηση στις 12:30. Αρχηγός θα είναι ο κ. Στέφανος 
Ντούσης. 

Σημειώνουμε ότι η πεζοπορία απευθύνεται σε άτομα 
άνω των 18 ετών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν 
μαζί τους νερό (μπουκάλι 1,5 λίτρου) και μπισκότα ή 
μπανάνα σε σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα ρούχα 
και αθλητικά παπούτσια, καπέλο και αντηλιακό, και να 
έχουν καταναλώσει το τελευταίο γεύμα τρεις ώρες 
πριν. Σε περίπτωση βροχής η πεζοπορία αναβάλλεται. 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμε-
τοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο email 268anthe@gmail.com.

Βόλεϊ
Ο Μαρπησσαϊκός ενημερώνει τους ενδιαφερόμε-

νους ότι άρχισαν οι εγγραφές στο τμήμα πετοσφαίρι-
σης (βόλεϊ). για τις μικρές ηλικίες, ώστε να συγκροτη-
θεί τμήμα ακαδημιών. Το τμήμα θα είναι προπονητικό 
και μόνο, χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το τμήμα για τα τις ακα-
δημίες θα είναι δωρεάν μιας και δεν υπάρχουν αγω-
νιστικές υποχρεώσεις δίνοντας στα μικρά παιδιά τη 
δυνατότητα να αθληθούν χωρίς να επιβαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της οικογένειάς τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω αριθμούς 
τηλεφώνων: 6973 686100, 22840 42195 και 22840 
43336.

Επίσκεψη
Ζωγραφίδη

O αντιπεριφερειάρχης, κ. Ηλίας Ζωγραφίδης, επι-
σκέφθηκε στις 24/9/2015 την Πάρο, όπου τον υποδέ-
χθηκε ο έπαρχος, κ. Κ. Μπιζάς.

Ο κ. Ζωγραφίδης, επισκέφθηκε το ιερό προσκύνημα 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής -όπου τον καλωσόρισε 
ο π. Στ. Μπιζάς- και στη συνέχεια είχε συνάντηση με 
εκπροσώπους της διοικούσας επιτροπής του Ιερού 
Προσκυνήματος, και συγκεκριμένα με τη γραμματέα, 
κ. Διαλεκτή Αργουζή και το μέλος, κ. Ιορδάνη Νικόλαο, 
καθώς επίσης συνομίλησε με τον πρώην δήμαρχο Πά-
ρου, κ. Κων/νο Αργουζή.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του 
συλλόγου ΑΜΕΑΙ Πάρου, όπου τους υποδέχθηκε 
η πρόεδρος, κ. Άννα Πολυκανδριώτη, με την οποία 
συζήτησαν σχετικά με το έργο του συλλόγου και τα 
περιθώρια στήριξής του από την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, ενώ οι κ.κ. Ζωγραφίδης και Κ. Μπιζάς, συνα-
ντήθηκαν και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας 
Διάσωσης (παράρτημα Κυκλάδων), κ. Γιώργοο Μπαρ-
μπαρήγο.

Πριν την αναχώρησή του ο κ. αντιπεριφερειάρχης 
επισκέφθηκε το εκκλησιαστικό ίδρυμα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Παροναξίας (οίκος ευγηρίας), όπου συ-
ναντήθηκε με τον κ. Γιώργο Μελανίτη, διευθυντή της 
μονάδας, ο οποίος τον ξενάγησε στους χώρους της 
δομής ενημερώνοντάς τον ταυτόχρονα για ζητήματα 
λειτουργίας της.

Καθαριότητα 
στη Μάρπησσα

Η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας ζητά από τους 
κατοίκους τη συνδρομή τους για να είναι καθαρή η 
Μάρπησσα και όλες οι περιοχές της, ώστε να συνδρά-
μουμε όλοι σ’ αυτό και να διαχειριζόμαστε σωστά τα 
οικιακά μας απορρίμματα. Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση της δημοτικής κοινότητας οι κάτοικοι πρέπει 
να δώσουν προσοχή στις παρακάτω συμβουλές:

1. Συσκευάζουμε τα οικιακά απορρίμματα σε ειδικές 
σακούλες, τις κλείνουμε και τις τοποθετούμε στους ει-
δικούς κάδους απορριμμάτων. Ποτέ δεν τις αφήνουμε 
εκτεθειμένες έξω από αυτούς. Το επιβάλλουν λόγοι 
δημόσιας υγείας και αισθητικής.

2. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης του 
Δήμου διαχωρίζοντας τα συνήθη απορρίμματα σπίτι 
μας. Ξεχωρίζουμε χαρτί – γυαλί – πλαστικό, τετραπάκ, 
αλουμίνιο, τοποθετώντας το κάθε είδος στους μπλε 
κάδους ανακύκλωσης με την αντίστοιχη ένδειξη.

3. Τα υπολείμματα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, 
φύλλα κλπ), τα μπάζα και άλλα αδρανή υλικά από οι-
κοδ. εργασίες τα απομακρύνουμε με δική μας ευθύ-
νη από την ιδιοκτησία μας και τα μεταφέρουμε στον 
ΧΥΤΑ και όχι δίπλα στους κάδους απορριμμάτων. 

4. Για τις άχρηστες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 
και παλιά ογκώδη απορρίμματα (έπιπλα – στρώματα 
– κουφώματα κλπ) καλούμε την γραμματεία της Δη-
μοτικής Κοινότητας (τηλ. 22840 41217) και ενημερω-
νόμαστε για το πότε και που θα βγάλουμε αυτά τα 
απορρίμματα.

Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται: «[…] Η υπηρε-
σία καθαριότητας και πρασίνου του δήμου, η δημοτι-
κή κοινότητα Μάρπησσας και οι εργαζόμενοι κάνουμε 
ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να διατηρήσουμε 
την περιοχή μας καθαρή και ευπρεπισμένη. Καλούμε 
και σας να συμβάλετε στην προσπάθεια αυτή διαχει-
ριζόμενοι σωστά και σύμφωνα με τις παραπάνω οδη-
γίες τα οικιακά απορρίμματα».
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Τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα των πολιτών αμέσως μετά τις εκλογές και ιδιαί-
τερα με τα αλλοπρόσαλλα μέτρα που ακούγονται συνεχώς. Στα νησιά μας η κατά-
σταση θυμίζει τρελοκομείο και κανείς δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτα, καθώς 
ο παροξυσμός των κυβερνώντων με τις εναλλαγές νόμων για την καθημερινότητά 
μας χτυπάει κόκκινο!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πιστή στα προστάγματα των δανειστών εξοντώνει με 
φορο-εισπρακτικούς νόμους τους πολίτες, ενώ οι πολίτες των νησιών μας αντιμε-
τωπίζονται ως «παχιές αγελάδες» και φοροκλέφτες. 

Την ίδια στιγμή τα νησιά μας καθημερινά φτωχαίνουν σε δημόσιες παροχές και οι 
υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. 

Βάρκα=πολυτέλεια!
Φόρος πολυτελούς διαβίωσης ίσος με το 13% της ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης 

αποφασίστηκε τελικά από το οικονομικό επιτελείο και αναγράφηκε στο νομοσχέδιο 
που κατατέθηκε στη Βουλή ακυρώνοντας τον κλιμακωτό συντελεστή από 5 έως και 
13% που αρχικά είχε προταθεί.

Σύμφωνα όμως με την πρόταση που έχει αποσταλεί στους θεσμούς, η οποία έγι-
νε δεκτή, ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης θα επιβάλλεται ακόμη και σε 
βάρκες με μήκος από 5 μέτρα και άνω και το ποσό που θα πρέπει να 
καταβάλουν οι ιδιοκτήτες τους ξεκινά από τα 520 ευρώ!

Σύμφωνα με πληροφορίες σε ειδησεογραφικές σελίδες, η επαναφορά του Φόρου 
Πολυτελούς Διαβίωσης με αυξημένο συντελεστή από το 10% στο 13% θα αποτε-
λέσει μεγάλο πλήγμα στον κλάδο κατασκευής σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα ενώ 
χιλιάδες ιδιοκτήτες θα σπεύσουν να κάνουν χρήση της φορολογικής «ακινησίας» 
καταθέτοντας στα κατά τόπους λιμεναρχεία της «Άδειες Πλόων» των σκαφών τους 
ώστε να γλιτώσουν το χαράτσι. 

Τεκμήρια διαβίωσης
Το τεκμήριο διαβίωσης στα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο 

ενδιαίτησης), ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, το τεκμήριο ορίζεται 
σε 4.000 ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ 
το μέτρο. 

Στα μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι 
και 7 μέτρα, το τεκμήριο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ. 

Για τα πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 3.000 ευρώ 
ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα ολικού μήκους 
προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 12 και μέχρι 
15 μέτρα ολικού μήκους 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 
15 και μέχρι 18 μέτρα ολικού μήκους 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, 
για τα πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα ολικού μήκους 30.000 ευρώ ανά επιπλέον 
μέτρο μήκους. 

Τέλος, για τα σκάφη πάνω από 22 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 50.000 
ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους. 

Τέλος παραμονής πλόων 
Το τέλος παραμονής πλόων θεσπίστηκε το Νοέμβριο του 2013 με ισχύ από τον 

Ιανουάριο του 2014 και αφορούσε όλα τα σκάφη αναψυχής από 7 μέτρα και άνω. 
Ο συγκεκριμένος φόρος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, και καθορίζεται ως εξής: 

α. Για τα ολικού μήκους από επτά μέτρα έως και οκτώ μέτρα σε 200 ευρώ. 
β. Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων και έως και δέκα μέτρα σε 300 

ευρώ. 
γ. Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα μέτρων και έως και 12 μέτρα σε 400 ευρώ. 

ΦΠΑ=Μπάχαλο
Βάρκα=πολυτέλεια
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δ. Για τα ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων α) ανά έτος, 100 ευρώ ανά μέτρο, 
υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο ή β) ανά μήνα, δέκα ευρώ ανά μέτρο, υπολογι-
ζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και 
τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια μειώνεται στο ήμισυ με την προϋπόθεση 
της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης. 

Εφόσον τα πλοία ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια, παρέχεται έκ-
πτωση 30%. 

Για τον υπολογισμό του τέλους παραμονής πλόων λαμβάνεται υπόψη το ολικό μή-
κος του πλοίου ή του μικρού σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικό-
τητας, στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια 
εκτέλεσης πλόων.

Πότε 23% και πότε 16%
Διευκρινίσεις σχετικά με το συντελεστή ΦΠΑ που θα ισχύει για παραδόσεις αγα-

θών, μετακινήσεις και άλλες δραστηριότητες στα νησιά γενικά, μετά την κατάργηση 
του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στα έξι πρώτα νησιά (Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, 
Ρόδο και Σκιάθο) από 1 Οκτωβρίου 2015, έδωσε εγκύκλιος της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι επαγγελματίας, με έδρα την Πάρο, 
για δουλειά που θα αναλάβει στην Κάρπαθο θα χρεώσει ΦΠΑ 23% και όχι 16% που 
ισχύει στην τελευταία. Επίσης, για το δρομολόγιο Τήνο - Μύκονο - Φολέγανδρο με 
πλοίο που έρχεται από τον Πειραιά ο ΦΠΑ θα είναι 23%. Όμως, για πλοίο που κάνει 
μόνο το δρομολόγιο Τήνο - Φολέγανδρο ο ΦΠΑ θα είναι 16%.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται συγκεκριμένα παραδείγματα για το ΦΠΑ που θα 
επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Παράδειγμα 1
Υποκείμενος που διαθέτει επιχείρηση στη Νάξο παραδίδει παραδοσιακά γαλακτο-

κομικά προϊόντα που παράγονται από το συνεταιρισμό του νησιού σε υποκείμενους 
στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Κω, τη Λέσβο και τη Χίο, αποστέλλοντας τα 
αγαθά στα νησιά αυτά. Οι πράξεις αυτές υπάγονται στο συντελεστή 9%.

Παράδειγμα 2
Υποκείμενος που διαθέτει επιχείρηση στη Μύκονο παραδίδει νωπό κρέας σε κα-

τάστημα πώλησης τροφίμων (super market) που έχει έδρα τη Ρόδο και υποκατα-
στήματα στη Σάμο και τη Σύρο. Για την ανωτέρω παράδοση τιμολογεί την έδρα της 
επιχείρησης στη Ρόδο και αποστέλλει τα πωλούμενα αγαθά στα υποκαταστήματα 
της επιχείρησης. Οι πράξεις αυτές υπάγονται στο συντελεστή 9%.

Παράδειγμα 3
Υποκείμενος που είναι εγκατεστημένος στην Πάρο παραδίδει σε ιδιώτη πελάτη 

του ένα μηχάνημα ψύξης - θέρμανσης και το παραδίδει με ευθύνη του στην οικία 
του στην Αντίπαρο. Η συναλλαγή αυτή υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 23%, 
παρότι η Αντίπαρος ανήκει στην κατηγορία των νησιών που υπάγονται στους χαμη-
λούς συντελεστές, καθώς το πρόσωπο που λαμβάνει τα αγαθά είναι ιδιώτης. Το ίδιο 
πρόσωπο - λήπτης των αγαθών διαθέτει, επίσης, ατομική επιχείρηση και αγοράζει 
αντίστοιχο μηχάνημα για τον εξοπλισμό των τουριστικών καταλυμάτων που διαθέτει 
στην Αντίπαρο από τον ίδιο πωλητή, ο οποίος το μεταφέρει σε αυτόν. Η συναλλαγή 
αυτή υπάγεται στο συντελεστή 16%.

Παράδειγμα 4
Υποκείμενος που είναι εγκατεστημένος στη Σκιάθο τιμολογεί επιχείρηση στη Σκό-

πελο για οικοδομικά υλικά, τα οποία, ωστόσο, αποστέλλει στον Αγ. Γεώργιο Εύβοιας 
κατ’ εντολή του πελάτη του. Η συναλλαγή αυτή υπάγεται στον κανονικό συντελε-
στή ΦΠΑ 23%.Η παροχή υπηρεσιών από υποκειμένους στο φόρο εγκατεστημένους 
αποκλειστικά σε κάποιο από τα ανωτέρω έξι νησιά δεν υπάγεται στους μειωμένους 
κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ, ακόμη κι αν οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά σε 
νησί του Αιγαίου, για το οποίο εξακολουθεί να ισχύει η εν λόγω κατά 30% μείωση, 
δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν πληρούται ο όρος της ύπαρξης μόνιμης 
εγκατάστασης σε νησί με μειωμένους κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ, από την οποία 
να παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες.

Παράδειγμα 5
Μηχανικός εγκατεστημένος στη Ρόδο παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας επίβλεψης της 

ανέγερσης τουριστικών κατοικιών στην Κάρπαθο. Οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται 
στο συντελεστή ΦΠΑ 23%. Ομοίως, δεν υπάγονται στους μειωμένους κατά 30% 
συντελεστές οι υπηρεσίες που παρέχονται από υποκειμένους εγκατεστημένους σε 
νησί όπου εφαρμόζονται οι μειωμένοι αυτοί συντελεστές, στην περίπτωση που οι εν 
λόγω υπηρεσίες εκτελούνται υλικά σε κάποιο από τα έξι ανωτέρω νησιά ή στη λοιπή 
ηπειρωτική ή νησιωτική Ελλάδα.

Επί της ουσίας
Όπως είχε γραφεί στην ανακοίνωση του υπουργείου οικονομικών, «η επιλογή των 

προαναφερόμενων νησιών έγινε με μετρήσιμα, ενιαία και διαφανή κριτήρια», χω-
ρίς να διευκρινίζονται όμως τα κριτήρια.

Η επιλογή δεν έλαβε υπόψη το εισόδημα, από τη στιγμή που η Στα-
τιστική Υπηρεσία δεν διέθετε εισοδηματικά στοιχεία ανά νησί. Η ανα-
ζήτηση εισοδηματικών κριτηρίων σε επίπεδο νησιού εξυπηρετούσε τη 
βολική δικαιολογία της κοινωνικής ευαισθησίας. Κριτήριο για το ποιος θα 
είναι πρώτος στη σειρά αποτέλεσε η τουριστική κίνηση, αν και η τουριστική βιο-
μηχανία είναι αυτή που θίγεται περισσότερο και θα έπρεπε να προστατευτεί κατά 
προτεραιότητα. 

Όπως έγραψε και προ ημερών ο οικονομολόγος, κ. Κων/νος Μαρκάζος: «Η υπε-
ράσπιση διατήρησης καθεστώτων ειδικών εξαιρέσεων ήταν (και εξακολουθεί να 
είναι) η αγαπημένη μέθοδος προσέγγισης όλων των κυβερνήσεων που μας οδήγη-
σαν στη σημερινή κατάσταση έναντι των πελατών-ψηφοφόρων. Διαχρονικά απο-
τέλεσαν άλλοθι για την απαλλαγή της (εκάστοτε) κυβέρνησης από την αντιμετώπι-
ση των πραγματικών νησιωτικών προβλημάτων όπως οι ελλείψεις ικανοποιητικής 
συγκοινωνίας, επαρκών εκπαιδευτικών υποδομών, ιατρικής κάλυψης και πολλών 
άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών μας (μαζί με όσα 
νησιά έχουν κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ).

Η σταδιακή εφαρμογή των αυξήσεων σε τρεις δόσεις είναι άνευ νοήματος. Η 
χρονική μετάθεση δεδομένων αποφάσεων δεν διευκολύνει και κανείς δεν κερδίζει 
τίποτα όταν υπάρχει δέσμευση μέσα σε ένα χρόνο να ισχύσει η αύξηση του συντε-
λεστή σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Η σημερινή κυβέρνηση έχει τεράστια ανά-
γκη να παρουσιάζει παράλληλες ενέργειες σε αντίστιξη με τα μνημονιακά 
μέτρα, έστω και αν αφορούν ένα παράλληλο σύμπαν και όχι τη χώρα. Η 
ναυμαχία των μειωμένων νησιωτικών συντελεστών είναι μία πρόγευση θεαμάτων 
που προβλέπω ότι θα κορυφωθούν και με ανθρωποθυσίες, που είναι και πιο απο-
λαυστικές και πιο κατευναστικές».
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Με απόδειξη ή 
χωρίς;

Από τον αναγνώστη μας κ. Δημ. Καλανδράνη, λά-
βαμε την παρακάτω επιστολή:

«Χρειάστηκε να κάνω επιδιορθώσεις στο σπίτι μου 
στην Αθήνα. Αγόρασα οικοδομικά υλικά, πλήρωσα 
μαστόρους, πλακάδες, σοβατζήδες, υδραυλικούς, 
ηλεκτρολόγους και σε όλες τις περιπτώσεις  μου έβα-
ζαν το δίλημμα: Με απόδειξη ή χωρίς; Με απόδειξη 
σήμαινε 23% παραπάνω στα 2000 ευρώ, δηλαδή 
460 ευρώ. Ακόμα και ένας άγιος να ήταν στη θέση 
μου, θα ήταν  αφελής να πληρώσει παραπάνω 460 
ευρώ. Και ομολογώ το αμάρτημα μου πως αυτό έκα-
να. Δέχτηκα τη συναλλαγή χωρίς αποδείξεις, παρόλο 
που γνώριζα ότι  μια από τις κυριότερες  αιτίες που η 
σύνταξη μου πετσοκόφτηκε άγρια, ήταν η φοροκλοπή 
και η φοροδιαφυγή. Δυστυχώς είναι τόσο δύσκολο 
να βρεθεί τρόπος να σταματήσει αυτή η συναλλαγή, 
όσο υπάρχει το αμοιβαίο συμφέρον. Ένα αμοιβαίο 
συμφέρον που δεν είναι του ιδίου μεγέθους. Ο επιχει-
ρηματίας που δεν μου έδωσε απόδειξη, μου χάρισε το 
ΦΠΑ που δεν του κόστισε τίποτα, ωφελήθηκε όμως 
το φόρο επί του κέρδους για το εμπόρευμα που μου 
πούλησε. Θεωρητικά, βγήκαμε και οι δυο κερδισμέ-
νοι. Χαμένο ήταν το κράτος. Έμμεσα όμως χαμένος 
ήμουν και εγώ, γιατί όταν το κράτος δεν εισπράττει 
ΦΠΑ και φόρους δεν θα μπορεί εξασφαλίσει περί-
θαλψη, παιδεία, μισθούς, συντάξεις.

Έχει υπολογιστεί ότι η παραοικονομία στην Ελλάδα 
εκτιμάται στα 42 δις. ετησίως και τα έσοδα που χάνει 
το κράτος από τη μη απόδοση του ΦΠΑ, σε 7-7,5 δις., 

ενώ η απώλεια  από το φόρο εισοδήματος (λόγω χα-
μηλότερου δηλωθέντος τζίρου) υπερβαίνει τα 2- 2,5 
δις. Με ένα πολύ απλό υπολογισμό, οι απώλειες αυ-
τές του κράτους τα τελευταία 30 χρόνια ανέρχονται 
σε 250-300 δις ευρώ, που είναι περίπου το ύψος του 
χρέους, εξαιτίας του οποίου υποφέρουμε όλοι, ειδικά 
οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Υποφέρουν όμως  
και αυτοί που φοροδιαφεύγουν, γιατί όσα λεφτά και 
να κερδίζουν από τη φοροδιαφυγή, στο τέλος έχουν 
και αυτοί το μερίδιό τους στο πρόβλημα, ζώντας σε 
μια χώρα όπου όλα καταρρέουν, με τη  δυστυχία των 
συμπολιτών τους να είναι στο κατώφλι  τους. Στο με-
ταξύ υπάρχει η εντύπωση ότι τα μεγάλα ποσά της φο-
ροδιαφυγής προέρχονται από μεγαλοεπιχειρηματίες. 
Ίσως να αληθεύει. Όμως να μη γίνεται αφορμή για να 
μην κόβονται αποδείξεις για μικροποσά, με τη δικαιο-
λογία  ότι «τρία ευρώ είναι αστείο ποσό», γιατί ακόμα 
και ο ΦΠΑ ενός καφέ 3 ευρώ είναι πολύ σημαντικός. 
Αν υποθέσουμε ότι όλα τα μαγαζιά στην Ελλάδα που 
πουλάνε καφέδες προς 3 ευρώ, δεν κόβουν απόδειξη 
για ένα μόνο καφέ την ημέρα, η απώλεια του ΦΠΑ 
σε ένα χρόνο μπορεί να φτάσει τα 15 εκατομμύρια 
ευρώ, που μεταφράζονται σε μισθούς 1500 εργαζο-
μένων για ένα χρόνο. Και αν, υπολογίσουμε το ΦΠΑ 
για ένα γεύμα την ημέρα χωρίς απόδειξη, τότε θα 
αντιληφθούμε με ποιο τρόπο  αυξάνεται το έλλειμμα 
στα έσοδα του κράτους. 

Ποια η λύση; Δίκαιοι και λογικοί νόμοι. Ευσυνεί-
δητοι κρατικοί λειτουργοί και ενημερωμένοι πολίτες. 
Όσο για τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματί-
ες, να συνηθίσουν να κόβουν απόδειξη αυτόματα και 
να μη περιμένουν να τη ζητήσει ο καταναλωτής και 
επίσης, να μη τον ρωτούν «με ΦΠΑ ή χωρίς»  ή «με 
απόδειξη ή χωρίς». Ο πειρασμός είναι μεγάλος. Το 
ίδιο και η ζημιά».

Οι εργαζόμενοι 
για το ΦΠΑ

Ο σύλλογος εργαζόμενων στους ΟΤΑ Πάρου-Αντι-
πάρου, δημοσιοποίησε στις 5 Οκτωβρίου 2015 την 
παρακάτω απόφασή του μετά τη συνεδρίαση του δι-
οικητικού του συμβουλίου. Η απόφαση του συλλόγου 
έχει ως εξής:

«Ο σύλλογός μας μετά τη συζήτηση που είχε γί-
νει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 
27/5/2015 με θέμα την κατάργηση των ευνοϊκών 
συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά, είχε πάρει ξεκάθα-
ρη θέση για αυτόν τον καταφανέστατα άδικο έμμεσο 
φόρο. 

Δυστυχώς μετά την υπογραφή του 3ου μνημονίου 
ήρθε και η ώρα της εφαρμογής του. Ο φόβος μας έγι-

νε πράξη με τις «ευλογίες» των πολιτών όπως αυτές 
καταγράφηκαν στις τελευταίες εκλογές. Ο σύλλογός 
μας στην παρούσα φάση επικαιροποιεί την άποψή 
του.  

Η θέση του συλλόγου μας για τον ΦΠΑ είναι ρητή 
και κατηγορηματική. Ζητάμε την πλήρη κατάργη-
σή του ΦΠΑ, γιατί είναι ένας άδικος έμμεσος φόρος 
ο οποίος σε αντίθεση με την παρ. 5 του άρθρου 4 
του Συντάγματος όπου ρητά αναφέρεται «Οι Έλλη-
νες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα 
δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους», λει-
τουργεί (ο ΦΠΑ) οριζόντια εξισώνοντας την οικονο-
μική υποχρέωση του κεφαλαίου απέναντι στα βάρη 
της χώρας με αυτή του απλού εργαζόμενου ή ακόμα 
χειρότερα με αυτή του άνεργου. Εμείς απαιτούμε από 
την πολιτεία τη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού 
συστήματος σύμφωνα με τις παραπάνω επιταγές που 
θέτει το Σύνταγμά μας. Κατάργηση όλων των έμμε-
σων φόρων και κατανομή των φορολογικών βαρών 
στους πολίτες ανάλογα με τις δυνάμεις τους». 

Δραστηριότητες 
βιβλιοθήκης

Από τη δημοτική βιβλιοθήκη Πάρου, «Γιάννης Γκί-
κας», δημοσιοποιήθηκαν οι δράσεις της για τους κα-
λοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος – Αύγουστος 2015).

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου: «άλλη μία καλοκαι-
ρινή εκστρατεία ολοκληρώθηκε και φέτος με μεγάλη 
επιτυχία! 318 παιδιά, 23 ενήλικες και 14 εθελοντές 
συμμετείχαν σε 13 εκδηλώσεις και 156 βιβλία δα-
νείστηκαν αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια 
της εκστρατείας». Σημειώνουμε ότι για τον παραπάνω 
σκοπό δημιουργήθηκε ένα βίντεο για τις καλοκαιρινές 
εκστρατείες των ετών 2013-2014 αποτυπώνοντας τις 
ιδέες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την προσπά-
θεια όλων όσων συμμετείχαν στην παγκοσμίου πλέον 
φήμης αυτή δράση.

Ακόμα, στις 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η εκδή-
λωση με τίτλο: «πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων» με 
την κ. Μαίρη Μαυρουδάκη, η οποία μίλησε με αγάπη 
και επιστημονική επάρκεια για τους τρόπους που μπο-

ρούμε να προστατέψουμε τα παιδιά από τα τροχαία 
ατυχήματα. 

Στις 3 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με 
τίτλο: «εργαστήρι γέλιου» με την κ. Βηθλεέμ Μπαλ-
τσή, η οποία δίδαξε τρόπους να εισάγουμε το γέλιο και 
τα οφέλη του στην καθημερινή μας ζωή. Σημειώνεται 
ακόμα πως τη βιβλιοθήκη επισκέφθηκε στις 2 Ιουνίου 
η Ε’ τάξη του δημοτικού σχολείου Αγκαιριάς, με την 
εκπαιδευτικό κ. Μελίνα Γαβρή, ενώ από το καλοκαίρι η 
βιβλιοθήκη μας άρχισε να συλλέγει καπάκια με σκοπό 
την ανταλλαγή τους με αναπηρικά αμαξίδια. Έως τώρα 
κατάφεραν να μαζέψουν 11 τσουβάλια με τη βοήθεια 
και το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας, τα οποία έχει 
ήδη παραλάβει ο σύλλογος «Αγάπη για ζωή».

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Και εσύ 
ψηφοφόρε;

Υπάρχει μία μεγάλη αλήθεια γύρω από τις δια-
μαρτυρίες για την αύξηση των μειωμένων συντε-
λεστών ΦΠΑ στα νησιά μας. Η αλήθεια είναι ότι 
η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων των 
νησιών μας γνώριζαν τι θα συμβεί ψηφίζοντας τα 
λεγόμενα μνημονιακά κόμματα στις εκλογές της 
20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, 
όσο και τα συνεταιράκια ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και φυσικά 
το Ποτάμι, είχαν ψηφίσει με χέρια και με πόδια 
τη δανειακή σύμβαση που συμπεριλάμβανε στα 
μέτρα που έπρεπε να ληφθούν στη συνέχεια, και 
την αύξηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Η 
ορμή που επέδειξαν οι ψηφοφόροι των νησιών 
μας στα μνημονιακά κόμματα ήταν τόσο μεγάλη 
στις κάλπες, που έβαλαν στη βουλή ένα ακόμα 
μνημονιακό κόμμα (Ένωση Κεντρώων).

Από την άλλη, κανείς μας δεν ξεχνά ότι και οι 
τέσσερις βουλευτές Κυκλάδων που επανεξελέγη-
σαν (Συρμαλένιος, Μανιός, Συρίγος, Βρούτσης), 
είχαν ψηφίσει τη νέα μνημονιακή σύμβαση. Ζούμε 
πλέον στις Κυκλάδες τον απόλυτο κλαυσιγέλωτα, 
καθώς αντικρίζουμε σχεδόν καθημερινά δελτία 
τύπου τα οποία διαμαρτύρονται για την αύξηση 
του ΦΠΑ, ενώ αν ανατρέξουμε λίγο πίσω στους 
φορείς που δημοσιοποιούν τα παραπάνω δελτία 
τύπου, θα ανακαλύψουμε ότι ήταν σφοδρά υπέρ 
της ψήφισης των κομμάτων που μας έφεραν στη 
σημερινή κατάσταση.

Εκτός βέβαια των πολιτικών φορέων που τώρα 
διαμαρτύρονται ως μωρές παρθένες που δε γνω-
ρίζουν τίποτα για την «πράξη», έχουμε ανάλογες 
διαμαρτυρίες και από συντεχνιακούς φορείς. Τους 
ίδιους συντεχνιακούς φορείς που και εκείνοι με 
δελτία τύπου υποστήριζαν κατά το δημοψήφισμα 
του Αυγούστου την παραμονή της χώρας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση πάση θυσία, με ό,τι και αν συνε-
πάγεται αυτό για την οικονομία της κοινωνίας μας 
και τους πολίτες. Παρόμοιες κινήσεις βλέπουμε το 
τελευταίο χρονικό διάστημα και από αυτοδιοικητι-
κούς φορείς. Λες και ξεχάσαμε τις ανακοινώσεις 
της Περιφέρειας και τις μεγαλόστομες δηλώσεις 
του κ. Γ. Χατζημάρκου στη συνέχεια, πως όποιος 
νησιώτης βουλευτής ψηφίσει υπέρ της αύξησης 
του ΦΠΑ στα νησιά μας, θα είναι ανεπιθύμητο 
πρόσωπο.

Ήδη ακούω στα αυτιά μου τις κραυγές ανα-
γνωστών «και τι ήθελες να κάνουμε; Να μείνουμε 
εκτός Ευρώπης; Να γυρίσουμε στη δραχμή;». 

Ούτε εκτός Ευρώπης έγραψα ποτέ να μείνει η 
χώρα –αυτό έλειπε, να φύγουμε από το σπίτι μας-, 
ούτε για άλλες ευρω-λαγνείες και εμμονές. Πα-
ραμένω σταθερός και δεν ανέχομαι το δούλεμα 
από πολιτικούς, συντεχνιακούς φορείς και αυτο-
διοικητικούς παράγοντες. Το ίδιο δε δέχομαι και 
από ψηφοφόρους που από τη μία ψηφίζουν υπέρ 
κάποιων ενεργειών και μετά διαμαρτύρονται γι’ 
αυτές. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, καλό και φρόνιμο θα 
ήταν οι καιροσκόποι «μαϊντανοί» που στελεχώνουν 
τα κόμματα και τους συνδυασμούς της αυτοδιοί-
κησης, να σταματήσουν την υποκρισία. Η πολιτική 
ανηθικότητα της κυβέρνησης δεν ήρθε από μόνη 
της. Στηρίχτηκε πάνω σε ψήφους συμπατριωτών 
μας…
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Erasmus+
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Erasmus+/Δράση ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις στον 
Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, εγκρίθηκε πρόταση 
εκπαιδευτικού σχεδίου με τίτλο: «Το περιβάλλον γύρω 
μας ως πρόκληση και υπευθυνότητα», διάρκειας 2 
ετών.

Στο παραπάνω πρόγραμμα συμμετέχει ως εταίρος 
και το Δημοτικό Σχολείο Νάουσας Πάρου, μαζί με 
σχολεία από την Τσεχία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη 
Λετονία, την Κροατία και την Τουρκία. Το συντονιστικό 
ρόλο ανέλαβε το σχολείο της Τσεχίας. H κοινοτική επι-
χορήγηση για τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου 
Νάουσας θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 
26.055 ευρώ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία των 
παραπάνω χωρών, την ενσωμάτωση καινούριων πρα-
κτικών κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και 
την αναδιαμόρφωση του διδακτικού περιεχομένου με 
σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος. Κύριοι στό-
χοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των μαθητών γύρω από το περιβάλλον, 
η αδελφοποίηση και αλληλεπίδραση σχολείων της Ευ-
ρώπης και η ένταξη νέων μεθόδων διδασκαλίας στα 
σχολεία που συμμετέχουν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα σπουδών.

Φυτοφάρμακα
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Πάρο ο πρώτος 

κύκλος των εξετάσεων για την πιστοποίηση της ορθο-
λογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων, όπως ορίζει σχε-
τική εγκύκλιος του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης. 

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσα πλη-
ροφορικής του νησιού μας, από τον υπεύθυνο του Κέ-
ντρου Διά Βίου Μάθησης Νάξου, Ισίδωρο Πετρά και 
την επιτήρηση υπαλλήλων της διεύθυνσης αγροτικής 
οικονομίας Κυκλάδων 

Παγανέλη Γεώργιο, Δ/ντη Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. 
Κυκλάδων 

Ακάλεστο Παρασκευά, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας 
Πάρου

Σιδέρη Όλγα, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου
Λεπενιώτου Αγγελική, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας 

Νάξου 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία Ν.4036/2012 (α’8), από 

26 Νοεμβρίου 2015 η αγορά φυτοφαρμάκων για 
επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους 
διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι 
οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να 
προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες 
τους. Για το λόγο αυτό όλοι οι αγρότες, παραγωγοί, 
που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα πρέπει απαραίτητα 
να αποκτήσουν το παραπάνω πιστοποιητικό, συμμετέ-
χοντας στην διαδικασία των ειδικών εξετάσεων του 
υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου θα συνε-
χίσει να δέχεται αιτήσεις των ενδιαφερομέ-
νων παραγωγών μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015 
με τους ίδιους όρους της προηγούμενης ανακοίνωσής 
τους. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από τις 26 Νοεμβρίου 
2015, το παράβολο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
θα είναι 50 ευρώ.  

Hellenic Wind
Το πλοίο «Hellenic Wind», αντικατέστησε το πλοίο 

«Άρτεμις», στο δρομολόγιο Λαύριο – Κέα – Κύθνος – 
Σύρος – Τήνος – Άνδρος – Πάρος – Νάξος - Ίος – Σί-
κινος - Φολέγανδρος – Κίμωλος – Μήλος – Σέριφος 
– Σίφνος, από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Το πλοίο «Άρτεμις», έως τις 31 Οκτωβρίου θα πραγ-
ματοποιήσει την ετήσια ακινησία του. Τα δρομολόγια 
του «Hellenic Wind» για το νησί μας έχουν ως εξής:

Κάθε Τρίτη και Κυριακή, αναχώρηση από Σύρο 
στις 9 το πρωί και άφιξη στην Πάρο στις 10:20 για Σέ-
ριφο, Σίφνο, Κίμωλο και Μήλο. Από τη Μήλο επιστρο-
φή με αντίστροφο δρομολόγιο και άφιξη στην Πάρο 
στις 21:50 και άμεση αναχώρηση για Σύρο.

Κάθε Παρασκευή αναχώρηση από Λαύριο στις 7 
το πρωί και μέσω των νησιών Κέα, Κύθνο, Σύρο, άφιξη 
στην Πάρο στις 16:25. Στη συνέχεια από Πάρο για τα 
νησιά Νάξο, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο και Μήλο.

Κάθε Σάββατο αναχώρηση από Μήλο στις 7 το 
πρωί και μέσω των νησιών Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σί-
κινο, Ίο, άφιξη στην Πάρο στις 13:20. Στη συνέχεια το 
πλοίο θα αναχωρεί για τελικό προορισμό τη Σύρο. 

Παρίσι!

Με αυξημένο ενδιαφέρον συμμετείχε o δήμος Πά-
ρου στη διεθνή επαγγελματική έκθεση τουρισμού 
«IFTM TOP RESSA 2015», η οποία διεξήχθη στο εκθε-
σιακό κέντρο του Παρισιού «Port de Versailles», από 
τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου. Η Πάρος 
συμμετείχε στην έκθεση σε συνεργασία με τον Ελληνι-
κό Οργανισμό Τουρισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής: «[…] 
Η προσέλευση του κόσμου ήταν και αυτή τη χρονιά 
ιδιαιτέρως αυξημένη. Το περίπτερο της Πάρου επι-
σκέφθηκε η υφυπουργός τουρισμού, κ. Έλενα Κου-
ντουρά μαζί με εκπροσώπους του τουρισμού της 
Ελλάδας, καθώς και η Πρέσβυς της Ελλάδος στην 
Γαλλία κ. Μαρία Θεοφίλη και η διευθύντρια του γρα-
φείου του ΕΟΤ στο Παρίσι κ. Νέλλα Τυλιανάκη.

Οι τομείς που απασχόλησαν τις συναντήσεις με Γάλ-
λους πράκτορες, επιχειρηματίες τουρισμού αλλά και 
με απλούς ταξιδιώτες ήταν ο θεματικός τουρισμός με 
ιδιαίτερη έμφαση στη γαστρονομία στον πολιτισμό, 
στις θαλάσσιες δραστηριότητες και στην περιήγηση. 
Τα τελευταία χρόνια η Πάρος έχει αναδειχθεί σε έναν 
από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Γάλ-
λων τουριστών στις Κυκλάδες, οι οποίοι κατέκλυσαν 
και φέτος το νησί μας. Ενθαρρυντικά είναι επίσης τα 
μηνύματα για την επόμενη τουριστική περίοδο, όπου 
αναμένεται αύξηση της προσέλευσης Γάλλων τουρι-
στών στη χώρα μας κατά 10-15% σε σχέση με φέτος.

Ο δήμος Πάρου συνεχίζει τη στοχευμένη τουριστική 
του πολιτική, προσπαθώντας να δώσει ώθηση στον 
τουρισμό του νησιού, απευθυνόμενος σε μια παραδο-
σιακά φιλική αγορά, της οποίας η τουριστική κίνηση 
προς το νησί μας χρόνο με τον χρόνο αυξάνεται. Τον 
δήμο Πάρου εκπροσώπησε ο κ. Φαίδων Πολυκανδρι-
ώτης».

Βουλή
Στις 12 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η 

εκλογή των προεδρείων των διαρκών επιτροπών και 
της ειδικής μόνιμης επιτροπής θεσμών και διαφάνει-
ας της Βουλής των Ελλήνων, για την ΙΖ’ περίοδο- Α’ 
Σύνοδο.

Δύο, από τους τρεις Κυκλαδίτες κυβερνητικούς βου-
λευτές, οι κ.κ. Αντώνης Συρίγος και Νίκος Μα-
νιός, ανέλαβαν δύο σημαντικές θέσεις.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής κ. Αντ. Συρίγος ανέλαβε 
πρόεδρος στη διαρκή επιτροπή δημόσιας διοίκησης, 
δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης, με αντιπρόεδρο τον 
βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Δημήτρη Γάκη. Επίσης, ο 
βουλευτής, κ. Ν. Μανιός ανέλαβε την προεδρία της δι-
αρκούς επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με πολιτικούς κύκλους η ανάδειξη των 
δύο βουλευτών από τις Κυκλάδες στις παραπάνω θέ-
σεις αποτελεί «στάχτη» στα μάτια των ψηφοφόρων 
του Νομού μας, οι οποίοι βλέπουν ότι η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δε χρησιμοποιεί τους εκπροσώπους 
των νησιών μας σε υπουργικές θέσεις.

Μένουμε 
πίσω…

Απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα -για την 
Πάρο- σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που έδωσε στη δη-
μοσιότητα η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων 
και Φορέων Ναυτιλίας, για τα κρουαζιερόπλοια που 
επισκέπτονται τα Ελληνικά λιμάνια, έως τον Αύγουστο 
του 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία (ειδικότερα για Κυκλάδες), 
υπάρχει ικανοποιητική άνοδος σε Μύκονο και Σαντο-
ρίνη. Πιο αναλυτικά, το λιμάνι του Πειραιά παραμένει ο 
μεγαλύτερος προορισμός της χώρας για τα κρουαζιε-
ρόπλοια, με 1.092.000 επισκέπτες, αν και έχει πτώση 
από τα προηγούμενα χρόνια.

Ακολουθεί η Σαντορίνη με 859.000 επιβάτες και η 
Μύκονος με 747.000 επιβάτες. Στις πρώτες θέσεις 
βρίσκονται επίσης, η Κέρκυρα, το Κατάκολο, η Ρόδος, 
το Ηράκλειο, η Πάτμος, η Κεφαλονιά, και την πρώτη 
δεκάδα κλείνει το λιμάνι του Βόλου.

Στη δεύτερη δεκάδα προτιμήσεων για τους επιβά-
τες κρουαζιερόπλοιων είναι ο Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 
η Κως, η Λέσβος, τα Χανιά, το Λαύριο, το Ναύπλιο, η 
Σάμος, η Σύμη, η Μονεμβασιά και η Σύρος με 19.000 
επιβάτες για το 2015. 

Στην τρίτη δεκάδα των αφίξεων επιβατών με κρου-
αζιερόπλοια βρίσκονται κατά σειρά: η Θεσσαλονίκη, το 
Γύθειο, η Καλαμάτα, η Χίος (με εκπληκτική άνοδο, από 
8000 επισκέπτες το 2012 έχει ανέβει φέτος στους 
16.500 επιβάτες), η Καβάλα, η Ζάκυνθος, η Μήλος, η 
Ιτέα, η Λήμνος και μόλις στην 30η θέση βρίσκεται η 
Πάρος με 6.500 επιβάτες για το 2015. Σημειώνουμε 
ότι το νησί μας το 2013 είχε 7071 αφίξεις επιβατών 
από κρουαζιερόπλοια και το 2014 είχε 7048 επιβάτες.

Τέλος, το σύνολο επιβατών, σε περιοχές της χώρας 
μας με κρουαζιερόπλοια, είναι 5.323.820.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

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

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) 

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

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑ∆ΙΑ ενοι-
κιάζεται, δυάρι επιπλωµένο, 
εξοπλισµένο µε όλα τα ηλεκτρικά, 
για όλο το χρόνο. Τιµή : 240,00 €. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6989 871 269 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
40 τ.µ, επιπλωµένη,  1 υπνοδω-
µάτιο, σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο, 

τζάκι, αυτόνοµη κεντρική θέρµαν-
ση, 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 6932 901 931

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο 
καταστήµατα, 40 τ.µ. έκαστο ή 80 
τ.µ. ενοποιηµένο, 20 µέτρα από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 22840 91429, 6945 
855 167

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΣΤΡΟ, ενοικιά-
ζεται studio επιπλωµένο 30 τ.µ., 
κατά προτίµηση σε εκπαιδευτι-
κούς. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 
675 669 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα µε υ-
πνοδωµάτιο και σαλόνι – κουζίνα, 
καινούριο, µη επιπλωµένο, 200 
ευρώ. Τηλ. 6974 601 331 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι για όλο το χρόνο, επιπλω-
µένο, µε θέρµανση και internet. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6932 331 812

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΤΖΑΝΕ, ενοικιάζε-
ται διαµέρισµα 3άρι, 80 τµ., 2 Υ/∆, 
σαλόνι – κουζίνα, µπάνιο, τζάκι 
και υποδοµή για καλοριφέρ. Τηλ.: 
6977 624 072, 22840 42937  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
-ΖΗΤΗΣΗ

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
(ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ή VILLA έως 30 
δωµατίων), ζητείται για ενοικίαση 
µακράς περιόδου. Παρακαλώ 
στείλτε µου την πρόταση σας στο 
paros@grecokosmos.pl

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από 
δηµιουργικό γραφείο στην 
Πάρο. Απαραίτητα προσόντα 
γνώση Illustrator, InDesign, 
Photoshop και αγγλικών. 

Αποστολή βιογραφικών στο 
aggeliagrafi stas2015@gmail.
com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6974 578 823

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ µε µεταπτυχιακό 
στη µοριακή βιολογία – γενετική, 
παραδίδει µαθήµατα χηµείας – βι-
ολογίας – βιοχηµείας σε µαθητές 
Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ. 6970 
888 248

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

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

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΣΟΥΒΛΑ-
ΤΖΙ∆ΙΚΟΥ εξοπλισµός πωλείται. 
Πάγκοι, ψυγεία, καταψύξεις, 
γκριλιέρα, γύροι, φριτέζα, φού-
σκες, λάντζες, τραπεζοκαθίσµατα, 
οµπρέλες µεγάλες. Τηλ. 22840 
52743, 6944 222 422

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
8.00-19.00 & 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 
9.00-17.00

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

Νευρολόγος | 13-14/11

Ορθοπαιδικός | 16-17/10

Γαστρεντερολόγος | 16-17/10

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

Καρδιολόγος 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

www.nisogas.gr

Τηλ/Fax: 22840 51039 | Κιν: 6977 690140 

∆ηµήτρης & Κατερίνα Φραντζή
Αντιπρόσωποι Πάρου-Αντιπάρου

για το υγραέριο κίνησης

ΠΕΝΘΟΣ
Την Κυριακή στις 27/09/2015, 

έφυγε απ’ τη ζωή, πλήρης ημερών 
σε ηλικία 85 ετών, ο Λευκιανός 
Γεώργιος Καστανιάς του Νικολάου 
και της Γιαννούλας. Παιδί πολύτεκνης 
οικογένειας, ασχολήθηκε από νεαρή 
ηλικία με χειρονακτικές οικοδομικές 
εργασίες. Άνθρωπος ταπεινός, 
αξιοπρεπείς, φιλήσυχος, ευαίσθητος, 
ευσεβής, σωστός στην οικογένειά του και την κοινωνία.

Έζησε 58 ολόκληρα χρόνια έντιμου βίου, με τη λατρευτή 
του σύζυγο Μαργαρίτα, το γένος Ρούσσου, την οποία και 
υπεραγαπούσε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο. Αγαπημένοι 
μαζί, απέκτησαν δύο γιούς, το Νικόλα και το Στέφανο και 
από αυτούς επτά εγγόνια – δισέγγονα, χαρίζοντάς τους 
πολλές όμορφες οικογενειακές στιγμές. Κατά τα τρία και 
πλέον δύσκολα τελευταία χρόνια της ζωής του, είχε την 
αμέριστη φροντίδα των παιδιών και της συζύγου του, 
οι οποίοι με υπομονή συμπαραστάθηκαν στα σοβαρά 
προβλήματα υγείας του. Μεγάλη επίσης ήταν η αγάπη του 
για τον Αϊ Νικόλα, την εκκλησία των Λευκιανών την οποία 
επισκεπτόταν κάθε μέρα, όσο η υγεία του, του το επέτρεπε, 
μην αφήνοντας να σβήσει ποτέ το καντήλι του Αγίου, 
εκπληρώνοντας έτσι την επιθυμία του αείμνηστου πατέρα 
του Νικόλα. 

Όλη η οικογένεια ευχαριστεί θερμά συγγενείς, γνωστούς 
και φίλους, οι οποίοι παρευρέθηκαν στην Εξόδιο Ακολουθία, 
στην Αγία Τριάδα Λευκών και συμπαραστάθηκαν στο πένθος 
μας. Ευχόμαστε στο σύζυγο, πατέρα παππού και αδελφό 
«Καλό Παράδεισο».
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Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τότε 
που η συντριπτική πλειοψηφία του Πα-
ριανού λαού μας τίμησε με την ψήφο του 
και μας εμπιστεύτηκε να αναλάβουμε τη 
διακυβέρνηση του Δήμου σε μια εξαιρε-
τικά κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας, με 
ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές και κοι-
νωνικές συνθήκες.

Η πρόκληση ήταν μεγάλη ειδικά για μία 
Δημοτική αρχή, η οποία αποτελείται, στο 
μεγαλύτερο ποσοστό της, από άτομα νέα 
χωρίς πρότερη ενασχόληση με τα κοινά. 
Παρόλα αυτά η όρεξη για προσφορά και 
η δυναμικότητα των «νέων» σε συνδυα-
σμό με την εμπειρία και τη διάθεση για 
συνεργασία των «παλιών» δημιούργησε 
ένα ισχυρό μείγμα ανθρώπινου δυναμι-
κού, έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις του κόσμου και στις επιταγές της 
σημερινής εποχής.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες πέσαμε 
κατευθείαν στα βαθιά, αφού έπρεπε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταθέ-
σουμε τον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και των νομικών 
του προσώπων για το επόμενο έτος. Παράλληλα έπρεπε να μη χάσουμε  το τρένο 
της καθημερινότητας, οπότε  αναλάβαμε πρωτοβουλίες για την επίλυση ζητημάτων 
σχετικά με την Δημόσια Υγεία, το Αεροδρόμιο, τον Τουρισμό, την τότε επερχόμενη 
αύξηση του Φ.Π.Α. κ.α., στέλνοντας σωρεία εγγράφων και με επισκέψεις  του Δη-
μάρχου στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους αρμόδιους φορείς. 

Επίσης, ως νέα Δημοτική Αρχή όπως είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά προωθούμε 
την ενίσχυση της δημοκρατικότητας και της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στα 
κοινά, γεγονός που απεδείχθη από την καθιέρωση των Συνελεύσεων Κοινοτήτων, 
των ανοιχτών συζητήσεων, της ημέρας του πολίτη και της ημέρας των Επικεφαλής. 
Επίσης, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, το μέλλον κάθε τόπου είναι η νέα γενιά, 
γι’ αυτό και εμείς λοιπόν δώσαμε προτεραιότητα στα παιδιά αυξάνοντας τις δα-
πάνες για την παιδεία, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συντήρηση και τον εξωραϊσμό 
σχολικών κτιρίων και παιδικών χαρών, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της καθη-
μερινότητάς τους. Ένας άλλος δύσκολος και απαιτητικός τομέας, που όμως είχαμε 
χρέος να βελτιώσουμε, ήταν και η καθημερινότητα του πολίτη πράγμα για το οποίο 
επίσης έγιναν κινήσεις, παρά τις αντίξοες συνθήκες, όπως για παράδειγμα ο εξωρα-
ϊσμός δημόσιων χώρων, πρόβλεψη για συχνές βάρδιες στο τμήμα της καθαριότητας 
(ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες), ο καθαρισμός των παραλιών με καινούργιο 
ειδικό μηχάνημα, κ.α.

Όσο αφορά τον τουρισμό, ο οποίος είναι ίσως ο σημαντικότερος πυλώνας της 
οικονομίας του νησιού, προβήκαμε σε συντονισμένες ενέργειες προώθησης και του-
ριστικής προβολής της Πάρου, όπως συμμετοχή σε αρκετές εκθέσεις, αναβάθμιση 
του τουριστικού portal του Δήμου, έκδοση του πρώτου αρχαιολογικού οδηγού της 
Πάρου καθώς και πολλές άλλες προωθητικές ενέργειες.  

Επιπροσθέτως, το τελευταίο έτος δρομολογήθηκαν εξελίξεις οι οποίες ενεργοποί-
ησαν διαδικασίες με στόχο την ολοκλήρωσή μεγάλων έργων που μπορεί να είχαν 
προγραμματιστεί παλαιότερα αλλά «λίμναζαν» για πολλά χρόνια. 

Κληρονομήσαμε πολλά «βαρίδια» καθώς και μια διαφορετική νοοτροπία επίλυσης 
προβλημάτων. Η αντιμετώπιση όλων αυτών των δυσκολιών καθώς και η προώθηση 
ενός μεγάλου όγκου ενεργειών σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα μπορούσαν 
να επιτευχθούν μόνο μέσω σκληρής δουλειάς και καλής συνεργασίας. Συνεχίζουμε 
λοιπόν την προσπάθεια να υλοποιήσουμε το καινοτόμο πρόγραμμα μας με  περισσό-
τερη δύναμη, ενότητα και εμπειρία, αφήνοντας πίσω την κακομοιριά και τις στείρες 
αντιπαραθέσεις.

Έργω κ’ ουκέτι μύθω (με έργα και όχι με λόγια), όπως λέει και ο μεγάλος αρχαίος 
τραγικός ποιητής Αισχύλος. 

ΒΑΤΙΣΤΑΣ Σ. ΡΟΥΣΣΟΣ

Στον ένα χρόνο θητείας της 
δημοτικής αρχής (Δ.Α.) απο-
δείχτηκε για μια ακόμα φορά 
πως άλλα είναι τα προεκλογι-
κά λόγια που τάζουν «λαγούς 
με πετραχήλια» και άλλη είναι 
η πραγματικότητα της αντιμε-
τώπισης των προβλημάτων. 
Δέσμια η ΔΑ της διαχειριστικής 
της αντίληψης, βρίσκεται και θα 
συνεχίσει να βρίσκεται απέναντι 
στα συμφέροντα της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας των παριανών. 
Αυτοπαγιδεύθηκε ο Δήμαρχος 
καλλιεργώντας την αυταπάτη 
ότι θα είναι ικανότερος από τον προηγούμενο υπηρετώντας την ίδια πολιτική, που 
σήμερα όμως παίρνει πιο σκληρά χαρακτηριστικά. Σήμερα που οι χρηματοδοτήσεις 
των Δήμων μειώνονται ακόμα περισσότερο και τα τεχνικά προγράμματα αδυνατούν 
να καλύψουν τα στοιχειώδη της καθημερινότητας, η ΔΑ αντί να σταθεί συμπαρα-
στάτης στην λαϊκή οικογένεια δείχνει απόλυτη προσαρμοστικότητα στην αντιλαϊκή 
κυβερνητική πολιτική. 

Ας δούμε λοιπόν τον απολογισμό της ΔΑ στην πράξη:
• Δείγματα γραφής δόθηκαν με την πρόσφατη αύξηση του «πολιτιστικού τέ-

λους». Σύντομα θα ακολουθήσουν οι αυξήσεις των δημοτικών τελών, τα 
οποία είναι ήδη ακριβά και η κρίση τα έκανε δυσβάστακτα. Μπροστά μας 
είναι το μέλλον για άλλες ενδεχόμενες αυξήσεις ή επιβολή νέων τελών για 
την αντιμετώπιση διάφορων  αναγκών, στα πλαίσια του «Καλλικράτη» και της 
«οσφυοκαμψίας» στην κυβερνητική πολιτική.

•  Από την άλλη καμιά διάθεση να παλέψει για καυτά ζητήματα του τόπου και 
των πολιτών όπως η υγεία, η παιδεία, οι συγκοινωνίες κλπ, θεωρώντας ότι 
αυτά δεν ανήκουν στην σφαίρα των αρμοδιοτήτων της.  Η όποια ρητορική 
εξαντλείται σε αποστολή επιστολών.

• Ακόμα και αυτά που είναι στις αρμοδιότητες της, όπως έργα υποδομής κλπ, 
με την τακτική της η ΔΑ, οδηγεί «στα βράχια»  την προοπτική ολοκλήρωσης 
τους (βλέπε αεροδρόμιο).

Παραπέρα:
• Δραματική υποβάθμιση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου με ευ-

θύνη του Προέδρου και του Δημάρχου.
• Προκλητικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου  δύο μέτρων και σταθμών 

και σειρά αποφάσεων στη λογική της «εξυπηρέτησης», που ελάχιστους  ευνο-
ούν και άλλους τους αδικούν.

• «Πλάτη» στην  αυθαίρετη χρήση και καταπάτηση αιγιαλού και παραλίας που 
εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση και τη χρήση των παραλιών από τους λου-
όμενους σε όλη την Πάρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ δεσμεύτηκαν για 
σχετική μονοθεματική συνεδρίαση αρχές Ιουλίου, αυτή δεν έγινε ποτέ. 

• «Πλάτη» στην αυθαίρετη χρήση δημοτικών χώρων και τη καταστροφή δημο-
τικής περιουσίας, ενθαρρύνοντας στην πράξη την  αυθαιρεσία και το θράσος 
αυτών που παρανομούν.

• Αντιμετώπιση της καθημερινότητας που μας στέλνει χρόνια πίσω (καθαριότη-
τα, κατάσταση οδοστρωμάτων, ασφάλεια πεζών, κυκλοφοριακό, κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις κλπ) 

Τα μεγάλα λόγια, κενά περιεχομένου, απογοήτευσαν όχι μόνο τους παριανούς πο-
λίτες που τα πίστεψαν, αλλά  και μέλη της δημοτικής πλειοψηφίας. Δεν είναι τυχαία 
τα «κατορθώματα» της πολιτικής του Δημάρχου μέσα σε ένα χρόνο. Αμφισβήτηση 
της πολιτικής του από την πρώτη στιγμή, μια παραιτημένη δημοτική σύμβουλος, 
ένας ανεξαρτητοποιημένος δημοτικός σύμβουλος και άλλοι με απόσταση από τις 
επιλογές του. Αυτά είναι αποτελέσματα μιας αδιέξοδης πολιτικής, που στέλνει τα 
πράγματα στο τόπο μας πολύ πίσω. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση.  Μιας πολιτικής 
με καμιά δυνατότητα διεκδίκησης σε κανένα επίπεδο και για κανένα ζήτημα, εγκλω-
βισμένη στη διαχείριση της μιζέριας που επιβάλλεται από την κεντρική εξουσία και 
δυστυχώς αδυναμία της δημοτικής αρχής να διαχειριστεί ορθολογικά και τα λίγα 
μέσα που διαθέτει.

Νοιώθουμε την ανάγκη να καλέσουμε σε εγρήγορση τις παριανές και τους παρια-
νούς ώστε με την παρέμβαση τους μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα ( δημοτικά 
συμβούλια, δημοτικές κοινότητες, λαϊκές συνελεύσεις), μέσα από τους μαζικούς φο-
ρείς και τους επαγγελματικούς τους συλλόγους να ανατρέψουν αυτό το σκηνικό και 
να διεκδικήσουν το αυτονόητο. 

Να διαμορφώσουν όρους και πόλους αντίστασης στην υλοποίηση της πολιτικής 
που θα κάνει ακόμα δυσκολότερη τη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας  της παριανής 
κοινωνίας. 

Ένας χρόνος νέας δημοτικής αρχής
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Άτυχη πρεμιέρα
ΑΟΠ-Φιλώτι 0-0

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος για τον ΑΟΠ -που τόσο πολύ ανα-
μενόταν από τους Παριανούς φιλάθλους- ήταν άτυχη για την Παριανή 
ομάδα, καθώς το θέαμα ήταν κακό και οι φάσεις που έγιναν μπροστά 
από τις δύο εστίες μετρημένες στα δάχτυλα.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από το δυνατό νότιο άνεμο που φυσούσε σε 
όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο οποίος δυσκόλεψε πολύ τις προσπάθειες 
των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων.

Ακόμα η συνάντηση κινδύνευσε να μη γίνει, καθώς ο διαιτητής που 
είχε οριστεί (Αγγέλου), δεν μπόρεσε να έλθει στην Πάρο, λόγω απα-
γορευτικού απόπλου από τη Σύρο που βρισκόταν. Έτσι, τον αγώνα διαιτήτευσε ο 
παρατηρητής διαιτησίας, κ. Σουλτάνης, μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο σω-
ματείων.

Το προφίλ του αγώνα
30ο: Ο Κωττάκης του Φιλωτίου συνεργάζεται άψογα με το συμπαίκτη του Νταή 

όταν βρέθηκαν με απειλητικές διαθέσεις στη μεγάλη περιοχή του ΑΟΠ. Ο τελευ-
ταίος έκανε λάθος κοντρόλ και έτσι, το Φιλώτι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την 
επιθετική του προσπάθεια.

35ο: Ο Τριανταφυλλίδης του ΑΟΠ εκτέλεσε με ωραίο τρόπο φάουλ και ο Δελη-
μπαλταδάκης έπιασε σκαστή κεφαλιά, που όμως έφυγε άουτ.

38ο: Ο Νταής του Φιλωτίου μπήκε στην περιοχή του ΑΟΠ, αλλά δεν μπόρεσε να 
βρει σωστό βηματισμό και έχασε την ευκαιρία να σκοράρει.

55ο: Ο Καράι του ΑΟΠ από καλή θέση σούταρε με λάθος τρόπο την μπάλα και 
αυτή έφυγε ψηλά άουτ.

67ο: Χωρίς κανένα λόγο ανακόπηκε υποδεικνυόμενος σε θέση οφσάιντ ο Σταμα-
τίου του Φιλωτίου, από το βοηθό διαιτητή, κ. Χρυσοστομίδη.

69ο: Ο Γιαννούλης έκανε μαγική μπαλιά στον Αρκουλή, αλλά το σουτ του τελευ-
ταίου αποκρούστηκε από το Ναξιώτη τερματοφύλακα Ανυφαντάκη.

77ο: Ο ΑΟΠ έμεινε με 10 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από δεύτερη 
κίτρινη κάρτα (δίκαιη), στον Καράι.

79ο: Ο ΑΟΠ έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί, όταν σουτ του Γιαννούλη έφυγε 
άουτ.

88ο: Το Φιλώτι έφθασε κοντά στο γκολ, αλλά η κεφαλιά του Σταματίου για λίγα 
εκατοστά δεν βρήκε τα δίχτυα.

89ο: Το Φιλώτι έμεινε και αυτό με 10 ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, 
όταν αποβλήθηκε με δεύτερη (δίκαιη) κίτρινη κάρτα ο Πιταράς.

90+: Ο Σταματίου της Ναξιώτικης ομάδας πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, 
αλλά το τελικό σουτ που επιχείρησε έφυγε άουτ.

90+: Ο Μπαρμπαρήγος γλύτωσε από έμφραγμα τον ΑΟΠ, αλλά ο ίδιος είδε το 
δρόμο προς τα αποδυτήρια. Συγκεκριμένα ο Στρατούλης του Φιλωτίου ξεχύθηκε 
μόνος του με φάτσα την εστία της Παριανής ομάδας. Λίγο πριν μπει στην περιοχή 
μας ανατράπηκε από τον Μπαρμπαρήγο. Ο κ. Σουλτάνης απέβαλε τον Παριανό πο-
δοσφαιριστή και μετά το άστοχο φάουλ των Ναξιωτών έληξε τον αγώνα.

Κριτική
Φιλώτι
Η ομάδα της Νάξου ήταν πολύ συγκεντρωμένη μέσα στο γήπεδο και ήξερε πολύ 

καλά τι ζητούσε στον αγωνιστικό χώρο.
Η κάθε της φάση μύριζε ώρες προπόνησης και οι αντεπιθέσεις της ήταν μισό γκολ. 

Αν κάποια ομάδα έφθασε πιο κοντά στην επίτευξη τέρματος στη συνάντηση της πε-
ρασμένης Κυριακής, αυτή ήταν η ομάδα του Φιλωτίου. Ο «δάσκαλος» προπονητής 
του Φιλωτίου, κ. Γιόβαν Μιχαήλοβιτς, έδειξε μέσα σε λίγες μέρες που βρίσκεται στο 
σύλλογο, ότι κάνει σωστή και ποιοτική εργασία. Προπονητές σαν τον κ. Μιχαήλοβιτς, 
που είναι κάτοχος διπλώματος UEFA PRO και έχει περάσει ως προπονητής (πρώ-
τος ή βοηθός) από πολύ μεγάλα σωματεία της χώρας μας και της Σερβίας, είναι 
«ευτυχία» για το Κυκλαδικό ποδόσφαιρο. Ο κ. Γιόβαν Μιχαήλοβιτς, που ομιλεί πέντε 
γλώσσες, βάζει τη σφραγίδα του και στο Φιλώτι, και απ’ ότι είδαμε στη συνάντηση 
της περασμένης Κυριακής στην Πάρο, η συγκεκριμένη ομάδα, μόνη εύκολη λεία για 
κανέναν δε θα είναι.

ΑΟΠ
Ο ΑΟΠ φέτος δείχνει ότι έχει ποιοτική διαφορά στο έμψυχο υλικό που διαθέτει. 

Έχει ποδοσφαιριστές τεχνίτες, ειδικά στη μεσαία γραμμή, αλλά από την άλλη δείχνει 
να μην έχει συνοχή, ενώ είναι φανερό που τους λείπουν αγώνες.

Η εμφάνιση στο προηγούμενο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανναξιακό γέννησε πολ-
λές προσδοκίες στους φίλους της ομάδας, που την περασμένη Κυριακή βρέθηκαν 
στο γήπεδο και είχαν έντονη παρουσία στις εξέδρες. Όμως οι ποδοσφαιριστές του 
ΑΟΠ είχαν μείνει στην εμφάνιση της Νάξου, και στον αγώνα με το Φιλώτι δεν ήταν 
αυτοί που περιμέναμε…

Ατομική κριτική ΑΟΠ
Βεντουρής: Δεν έγιναν οι μεγάλες φάσεις μπροστά από την εστία του, αλλά 

έδειξε έτοιμος όποτε χρειάστηκε. Βαθμοί 6,5
Κρουσταλλάκης: Είχε διάθεση, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει στον επιθετικό 

τομέα: Βαθμοί: 6,5
Χασάνι: Δε βρέθηκε σε καλή ημέρα, αλλά κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει 

για κάποιο σοβαρό λάθος. Τα στάνταρ είναι υψηλότερα. Βαθμοί 6,5
Σένκα: Ίσως έπρεπε να περάσει γρηγορότερα στο παιχνίδι και όχι στο τελευταίο 

τέταρτο του αγώνα. Έπαιξε λίγο και δε βαθμολογείται.
Δελημπαλταδάκης: Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο πολύ καλά και έδειχνε άνετος. 

Στη συνέχεια χάθηκε: Βαθμοί 6.5
Μπαρμπαρήγος: Σχεδόν αλάνθαστος στο πρώτο ημίχρονο, αλλά με αρκετά 

λάθη στο δεύτερο ημίχρονο. Η αντίδρασή του, στην αποβολή που δέχθηκε, ήταν 
αυτή που αποσόβησε την επίτευξη του γκολ για το Φιλώτι. Τα λάθη που έκανε 
στο β’ ημίχρονο δε μειώνουν την ικανότητά του στην άμυνα της Παριανής ομάδας. 
Βαθμοί 7

Τριανταφυλλίδης: Όταν «δέσει» με την ομάδα θα κάνει τη διαφορά. Υπάρχουν 
στιγμές που «μιλάει» της μπάλας. Ακόμα, στον αγώνα της περασμένης Κυριακής, 
υπήρξαν μπαλιές του που νόμιζες ότι ήταν με διαβήτη! Βαθμοί 7

Γιαννούλης: Άλλος ένας παίκτης του ΑΟΠ που του λείπουν αγώνες και προ-
πόνηση! Παίκτες σαν το Διονύση είναι πιθανό να μην υπάρχουν άλλοι σε όλες τις 
Κυκλάδες. Μπορεί να πάρει βαθμούς από μόνος του για τον ΑΟΠ. Η εμπειρία του 
είναι μεγάλη. Βαθμοί 7

Αρκουλής: Είχε κέφι στο πρώτο ημίχρονο και «μάζεψε» ως συνήθως πολλές 
κλοτσιές από τους αντίπαλους αμυντικούς. Στο β’ ημίχρονο δεν πήρε τις μπαλιές που 
θέλει για να αναπτυχθεί με την ταχύτητα που έχει. Βαθμοί 7,5

Καράι: Μπλέχθηκε μόνος του. Ο Καράι μπορεί να διασπάσει οποιαδήποτε άμυνα, 
ενώ το χαμηλό βάρος σώματος που έχει τον βοηθά στους ελιγμούς. Την περασμένη 
Κυριακή απογοήτευσε, ενώ δε συνεργάστηκε όπως έπρεπε. Η απόδοσή του στον 
αγώνα με το Φιλώτι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική του αξία. Βαθμοί 6,5

Κληρονόμος: Ήταν εκτός κλίματος και δίκαια αντικαταστάθηκε. Ο Κληρονόμος 
έχει τη δυνατότητα να παίξει σε μεγαλύτερα στάνταρ και να αποτελέσει έναν από 
τους πρωταγωνιστές της Παριανής ομάδας φέτος, αν εκμεταλλευτεί και τη μεγάλη 
εμπειρία του σ’ αυτήν την κατηγορία. Βαθμοί 6,5

Γ. Ρούσσος: Φρέσκαρε τον ΑΟΠ στα τελευταία περίπου 35 λεπτά που έπαιξε, 
στα οποία όμως άρχισε και η κάτω βόλτα της ομάδας… Στον καλύτερο ΑΟΠ του 
πρώτου ημιχρόνου (παρά τον κόντρα άνεμο που είχε η ομάδα), θα μπορούσε να 
προσφέρει περισσότερα. Βαθμοί 6,5

Γιουρτζίδης: Απασχόλησε –όπως πάντα- τους αμυντικούς του Φιλωτίου, εκμε-
ταλλευόμενος τα σωματικά του προσόντα. Άλλαξε και θέση στο β’ ημίχρονο, αλλά 
σε καμία στιγμή δεν μπόρεσε να αποτελέσει απειλή για τους Ναξιώτες. Βαθμοί 6,5.

Με το δεξί η Μάρπησσα
Με νίκη 2-1 εκτός έδρας ξεκίνησε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Μαρπησσα-

ϊκός, για το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας ΕΠΣ Κυκλάδων, απέναντι στον Αστέρα 
Τραγαίας. Επίσης, ο ΑΟΠ στο πρωτάθλημα Κ-15 της ΕΠΣΚ, κέρδισε τον τυπικά γηπε-
δούχο Νηρέα με σκορ 5-2.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΕΠΣ Κυκλάδων στην πρεμιέρα του πρωταθλήμα-
τος είχαν ως εξής:

Α’ ΕΠΣΚ

1ος όμιλος
Άνω Μερά – Παμμηλιακός 3-2
Ανδριακός – Μύκονος 0-0
Πάγος – Άνω Σύρος 1-2
2ος όμιλος
ΑΟΠ – Φιλώτι 0-0
Πανναξιακός – Πανσιφναϊκός 3-0
Θύελλα Καμαρίου – Πανθηραϊκός 1-1

Β’ ΕΠΣΚ
Αστέρας Τραγαίας – Μαρπησσαϊκός 1-2
Σέριφος – Λάβα 0-3
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Αγιασμός στα κατηχητικά
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στο Ιερό προσκύ-

νημα Εκατονταπυλιανής, ο αγιασμός των κατηχητικών σχολείων, νεανικών συ-
ντροφιών του νησιού μας.

Στον αγιασμό παραβρέθηκαν πολλά παιδιά των νεανικών συντροφιών, ο δή-
μαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, ο έπαρχος, κ. Κ. Μπιζάς, εκπρόσωποι της δημοτικής αρ-
χής, γονείς των παιδιών κ.α.
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