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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 373
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
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■ Θα τρελαθώ!
Βγάζει λοιπόν δελτίο τύπου ο δήμος μας για τη συ-

νάντηση που είχε με το διοικητή του ΕΚΕΠΥ (Εθνικό 
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας), κ. Νίκο Παπαευσταθί-
ου. Ωραία. Η συνάντηση έγινε στις 25 Μαρτίου, στο 
γραφείο του Μικέ Λεοντή. Ξανά ωραία λοιπόν. Τέλος, 
όπως μας πληροφορεί το δελτίο τύπου: «Μετά το 
πέρας της συζήτησης, ο κ. Παπαευσταθίου δήλωσε 
ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα του 
τομέα της υγείας που αντιμετωπίζει το νησί από το 
οποίο κατάγεται». Ε, πιο ωραία δε γίνεται! Πάμε τώρα 
παρακάτω:

■ Θα τρελαθώ 2
Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Λεοντή στις 25 

Μαρτίου. Βρε τι γινόταν εκείνη την ημέρα, τι γινόταν; 
Α, μάλιστα! Ήταν η εθνική μας επέτειο και η παρέλαση 
της 25ης Μαρτίου. Ξανά μάλιστα. Και πού είπαμε έγινε 
η συνάντηση; Στο γραφείο του Λεοντή. Δηλαδή, στα 
ΚΑΠΗ. Ξανά-ξανά μάλιστα. Τοιουτοτρόπως δηλαδή, 
εκεί που δίνεται η δεξίωση μετά την παρέλαση. Βρε 
κάτι συμπτώσεις…

■ Θα τρελαθώ 3
Λοιπόν πάμε τώρα για εξπλέιν. Ο Παπαευσταθίου 

είχε κατέβει προφανώς για τριήμερο στην Πάρο, Σι-
γουράκι, φραγμένο από στοιχήματα. Ο Μάρκος είχε 
κατέβει στην παρέλαση. Στανταράκι, ούτε αυτό πλη-
ρώνει στο στοίχημα. Μετά την παρέλαση πήγαν όλοι 
για καφέ και σούμα στο ΚΑΠΗ. Πιο στάνταρ δεν υπάρ-
χει. Μετά πήγαν και στο γραφείο του Λεοντή, τρά-
βηξαν τη φωτογραφία και έβγαλαν το δελτίο τύπου 
να μας ενημερώσουν για τη συζήτηση περί υγείας. 
Στανταράκι από εδώ ίσα με τη Σύρο! Αυτά περί του 
δελτίου τύπου και αυτό που δεν μπορέσαμε να κατα-
λάβουμε ήταν γιατί γράφτηκε αυτό για τα προβλήματα 
που πρέπει να αντιμετωπίσει ο κ. Παπαευσταθίου. Εδώ 
σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, τόσα χρόνια δε 
γνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν στο νησί από 
όπου κατάγεται;

■ Δρομολόγια
Εντάξει, το γιατί βγήκε η ανακοίνωση της ΑΜΚΕ 

που είχε και χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο νέο 
αεροδρόμιο, ακόμα δεν καταλάβαμε; Προφανώς δεν 
είμαστε τόσο έξυπνοι. Το ότι όμως λίγη ώρα μετά ανα-
κοινώθηκαν τα δρομολόγια της Aegean για τη θερινή 
περίοδο, αυτό, όλοι το καταλάβαμε.

■ Μπλέξαμε
Μετά τη συζήτηση στη Βουλή, μεταξύ Τσίπρα και 

Κυριάκου, αναφωνώ: «Μισθοί Βουλγαρίας, φόροι 
Σουηδίας, τιμές Βερολίνου, μυαλά πιγκουίνου».

■ Στεφάνι!
Έσκασε μύτη στο νησί μας και η κ. Κατερίνα Μονο-

γιού και πήραν φωτιά τα φλας. Στην κατάθεση στεφα-
νιών την 25η Μαρτίου, υπήρχαν βάσιμες πληροφορίες 
ότι από πλευράς ΝΔ, την κατάθεση στεφανιού θα κά-
νει η κ. Μονογιού. Και εκεί που όλοι είχαν πάρει θέσεις 
να τη θαυμάσουν, με την ωραία ενδυμασία που είχε 
(δες φωτό), αίφνης έπεσε απογοήτευση, καθώς τελικά 
την κατάθεση στεφανιού για τη ΝΔ έκανε ο κ. Κ. Ροδί-
της, τον Αλαφούζα μου μέσα.

■ Αδικία
Πρέπει πάντως να ομολογήσουμε και άλλη μία αλή-

θεια για τις κυρίες της ΝΔ στις Κυκλάδες. Διότι, μπορεί 
να έχουν πέσει όλα τα φώτα πάνω στην κ. Κατερίνα 

Μονογιού, αλλά να, πώς να το κάνουμε τώρα; Κάτι 
μου λέει ότι η άλλη πολιτευτής του κόμματος (και ουχί 
αργκό: «κόμματος», π.χ. κοίτα ρε ένας κόμματος που 
περνάει), η κ. Βιργινία Μπαϊμπά, μόνο «μια κατηγορία 
πίσω από τη Μονογιού» δε τη λες. Θα έχουμε κόντρες 
μου φαίνεται για την ανάδειξη της καλύτερης. Η στήλη 
μας πάντως βάζει ίδιο βαθμό και στις δύο, δηλαδή 9,9. 
Το μόνο 10 που βάζει πάει κλασικά στη μία και ακατα-
μάχητη υποψήφια των Κυκλάδων, την κόκκινη Λίλα και 
να σκάσουν απ’ τη ζήλεια οι οχτροί της! 

■ Αδικία 2
Το μυστήριο βέβαια παραμένει. Πού στο καλό τις 

βρίσκει όλες τις ωραίες υποψήφιες η ΝΔ στις Κυκλά-
δες. Κάτι μου λέει πως πίσω από την επιλογή κρύβε-
ται ο Βρούτσης. «Δεν μπορεί», θα σκέφτεται, «μετά 
το πρώτο κοίταγμα, οι ψηφοφόροι κάποια στιγμή θα 
μιλήσουν μαζί τους για πολιτικά». Έτσι, ή κάπως έτσι, 
είναι τα πράγματα…

■ Τσεκαρισμένο
Η παρακάτω είδηση είναι καρατσεκαρισμένη και 

συνέβηκε στο δημαρχείο Πάρου. Ένας συμπαθέστα-
τος κύριος από χωριό του νησιού μας ήθελε να δει 
οπωσδήποτε το δήμαρχο. Κάποια στιγμή είδε τον κ. 
Κωβαίο, μπούκαρε στο γραφείο του και άρχισε να τον 
ευχαριστεί για τους 20 επιπλέον πόντους που πήρε ο 
οικογενειακός του τάφος. Μιλάμε ότι ο συμπαθέστα-
τος κύριος είπε δέκα φορές «ευχαριστώ» στο Μάρκο. 
Ο Κωβαίος παραξενεύτηκε και τελικά τον ρώτησε τι 
στο καλό ρόλο παίζουν 20-40 επιπλέον πόντοι σ’ ένα 
τάφο. Και ο κύριος από τα χωριά έδωσε την απάντηση 
που τους άφησε όλους ξερούς κάτω. «Θέλω να είναι 
ευρύχωρα εκεί μέσα» τους απάντησε!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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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

ΠΑΡΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΠΑΡ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΠΑΡ
Χριστόφορος Γιώργος 

Η προστασία 

του περιβάλλοντος

είναι υπόθεση 
όλων µας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟXΟΥ ΠΑΡΟΥ

Τηλ.: 2284042798 - 42430 | Κιν.: 6944525554, 6936686867
Fax: 2284042430 | email.: g.xristoforos@yahoo.gr

Συµβεβληµένη µονάδα
ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.
(Απόβλητα εκσκαφών,
κατασκευών
& κατεδαφίσεων)

Τα µπάζα ανακυκλώνονται!

Λιπαντικά αυτοκινήτων
Με ανακοίνωσή του το επαρχείο Πάρου, ενημέρωσε ότι σύμφωνα με κοινή υπουρ-

γική απόφαση (Κ.Υ.Α.), «Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για τις δραστηριότη-
τες: συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρα οχημάτων», το αρμόδιο τμήμα 
παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή των σχετικών εγγράφων. 

Συγκεκριμένα ζητάει από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ, να υποβάλ-
λουν σε ετήσια βάση και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους ετήσια έκθεση 
παραγωγού αποβλήτων. Η έκθεση αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με την υπουργική 
απόφαση και να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία δικαιολογητικά.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του επαρχείου: «[…] Θεωρούμε αυτονόητο ότι 
θα πρέπει να τηρείται η σχετική νομοθεσία και ιδιαίτερα σε θέματα που 
έχουν να κάνουν με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος».

Σεμινάριο για ΕΣΠΑ
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, ο σύλλογος τουριστικών 

καταλυμάτων Αλυκής και ο σύλλογος ενοικιαζόμενων δωματίων Πάρου-Αντιπάρου, 
«Μαντώ Μαυρογένους», διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Ποιές επι-
χειρήσεις Πάρου – Αντιπάρου μπαίνουν στο ΕΣΠΑ και πώς».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα 18:30 στα 
γραφεία του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου στον επαρχιακό δρόμο Πάρου-Αντι-
πάρου, πλησίον ΕΠΑΛ.

Εισηγητής της ημερίδας θα είναι ο κ. Απόστολος Ελ. Χριστοδουλάκης, οικονομο-
λόγος επιχειρήσεων - φορολογικός και επενδυτικός σύμβουλος του εμποροεπαγ-
γελματικού συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Εκπαιδευτική δράση
Η δημοτική βιβλιοθήκη Πάρου, «Γιάννης Γκίκας», με αφορμή τη συμμετοχή της στο 

πρόγραμμα «Συλλέγω Εμπειρίες», διοργανώνει στο χώρο της πέντε εκδηλώσεις για 
παιδιά 6-12 ετών από Δευτέρα 4 έως και Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, με την απο-
κλειστική δωρεά του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», σε συνεργασία με την εθνική 
λυρική Σκηνή, το Future Library και με την υποστήριξη της εθνικής βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος.

Οι δράσεις της βιβλιοθήκης αναλυτικά:
Δευτέρα 4 Απριλίου, 18:00 – 20:00 – ΡΥΘΜΟΣ (κίνηση, μουσική, τραγούδι, 

τυπογραφία, ιστορίες, όλα έχουν έναν ρυθμό)
Τρίτη 5 Απριλίου, 18:00 – 20:00 – ΥΛΙΚΑ (με διαφορετικά υλικά φτιάχνουμε 

πολύ πρωτότυπες κατασκευές)
Τετάρτη 6 Απριλίου, 18:00 – 20:00 – ΚΛΙΜΑΚΑ (ένα εργαστήρι για τη μου-

σική αλλά….αλλιώς)
Πέμπτη 7 Απριλίου, 18:00 – 20:00 – ΦΩΣ (ιστορίες και παιχνίδια με φως και 

σκοτάδι)
Παρασκευή 8 Απριλίου, 18:00 – 20:00 – ΘΕΑ (από όπου κι αν κοιτάξεις θα 

αντικρίσεις μία θέα, έλα να την ανακαλύψουμε!).
Για τις παραπάνω δράσει σε ανακοίνωσή της η δημοτική βιβλιοθήκη σημειώνει: 

«[…] Μία λέξη κάθε φορά θα είναι η αφετηρία μας για δραστηριότητες που θα 
συμπεριλαμβάνουν εργαστήρια διαδραστικά, βιωματικά κ.ά. θα έχουν πολύ κέφι, 
γέλιο και παιχνίδι».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πάρος 22 Μαρτίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ      Αριθμ. πρωτ.:   3034
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 84400
Πληροφορίες: Ταΐρης Στέργιος
Τηλ: 2284360144
Fax: 2284024726
Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)
Την υπ΄αριθμόν 21/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Η από 16-03-2016 αίτηση του κ. Γεώργιου Κυνηγόπουλου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη 
συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη θέση «Κου-
κουμαυλές» Οικισμού Κουκουμαυλών Δ.Κ Παροικίας  Δήμου Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας  
Κυνηγόπουλου Γεώργιου, (μεταξύ της προϋφισταμένης του 1983 οδού που διασταυρώνεται με το 
επαρχιακό δίκτυο βόρεια και διασχίζει προς το νότο όλο τον οικισμό και το δυτικό όριο του οικισμού), 
για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 
60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες   Δ/νση    Πολεοδομικού    Σχεδιασμού,   Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος,    Δη-
μαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2284360144.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης 
& Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

  Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός 
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Συνάντηση 
Κωβαίου με 
Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

 Με το διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), κ. Νίκο Παπαευσταθίου, συναντήθη-
κε την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 ο δήμαρχος Πά-
ρου, κ. Μάρκος Κωβαίος και ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  
Κ.Π.Π.Α. κ. Μικές Λεοντής, στο χώρο του γραφείου 
Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
(Κ.Π.Π.Α.) στην Παροικιά.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν μείζονα θέματα 
που αφορούν τον πολύπαθο τομέα της δημόσιας υγεί-
ας του νησιού μας, όπως η στελέχωση του Κέντρου 
Υγείας, οι αεροδιακομιδές και το Ε.Κ.Α.Β.

Μετά το πέρας της συζήτησης, ο κ. Παπαευσταθίου 
δήλωσε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις και τα προβλήμα-
τα του τομέα της υγείας που αντιμετωπίζει το νησί από 
το οποίο κατάγεται.
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Πρόγραμμα 
«Erasmus»

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου – Αντι-
πάρου, συμμετέχει στην προώθηση και προβολή του 
ευρωπαϊκού προγράμματος «Erasmus» για νέους επι-
χειρηματίες, σε συνεργασία με την «Asset Τεχνολογι-
κή».

Το πρόγραμμα είναι διασυνοριακής ανταλλαγής της 
ευρωπαϊκής ένωσης (www.erasmus-entrepreneurs.
eu), που σκοπό έχει να δώσει ώθηση στην επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών συνεργασιών. 

Η ανταλλαγή πραγματοποιείται με την τοποθέτηση 
ενός υποψήφιου επιχειρηματία ή νέου επιχειρηματία 
που έχει την επιχείρησή του λιγότερο από τρία χρό-
νια στην επιχείρηση ενός έμπειρου επιχειρηματία (με 
εμπειρία μεγαλύτερη των τριών ετών). Η τοποθέτη-
ση χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Ο νέος επιχειρη-

ματίας έχει την ευκαιρία να αποκομίσει γνώσεις και 
εμπειρίες στην επιχείρηση υποδοχής για τη διοίκηση 
και ανάπτυξη της δικής του επιχείρησης. Ο επιχειρη-
ματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές 
που παρέχονται για την επιχείρησή του και αποκτά την 
ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώ-
ρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές. Είτε είστε νέοι 
είτε έμπειροι επιχειρηματίες, το πρόγραμμα μπορεί να 
παράσχει ισχυρή προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή 
σας: ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, ευκαιρίες δι-
κτύωσης στην Ευρώπη, νέες εμπορικές σχέσεις ή νέες 
αγορές στο εξωτερικό.

Τέλος, ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου 
- Αντιπάρου καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυ-
μούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες όπως 
επικοινωνήσουν μαζί του ή την Asset Τεχνολογική στα 
κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

α) Εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου - Αντι-
πάρου | Τ. +30 22840 22262 | Ε. info@esparou.gr

β) Asset Τεχνολογική | T. +30 210 9273118 | E. 
asset@asset-tec.gr. 

Λαμπαδηφορία
Σε πείσμα του 

βροχερού και-
ρού «και προς 
α π ο γο ή τ ε υ σ η 
κάποιων που με 
σπουδή έσπευ-
σαν να προφη-
τέψουν ότι η 
λαμπαδηφορία 
αναβάλλεται» , 
όπως αναφέρει 
σε ανακοίνωσή 
της η ΚΔΕΠΑΠ, 
πραγματοποιή-
θηκε και φέτος 
με επιτυχία η κα-
θιερωμένη εκδή-
λωση προς τιμή 
της ηρωίδας του 
1821 Μαντώ 
Μαυρογένους, 
που διοργάνω-
σαν ο δήμος Πάρου, η δημοτική κοινότητα Πάρου 
(Παροικιάς) και η ΚΔΕΠΑΠ.

Αρκετός κόσμου συμμετείχε στην εορταστική πο-
μπή κρατώντας αναμμένους πυρσούς και παραδοσι-
ακά φαναράκια με τη συνοδεία της φιλαρμονικής του 
δήμου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού κ. Γιάν-
νη Κούρτη, καθώς και της χορωδίας του δημοτικού 
ωδείου Πάρου υπό την διεύθυνση της κ. Ρένας Τσα-
κίρη, που έψαλλε ύμνους και τραγούδησε εορταστικά 
άσματα.

Η εκκίνηση δόθηκε από τν μόνιμο τόπο συνάντησης 
(1ο δημοτικό σχολείο Παροικιάς) και εκεί η ΚΔΕΠΑΠ 
μοίρασε δάδες στους μεγάλους και φαναράκια στους 
μικρούς συμμετέχοντες. Οι λαμπαδηφόροι πέρασαν 
μέσα από τον παραδοσιακό οικισμό της Παροικιάς 
όπου πολλοί κάτοικοι άνοιγαν τα σπίτια τους ευχό-
μενοι «χρόνια πολλά» και κατέληξαν στο κέντρο της 
παλαιάς αγοράς όπου τους περίμεναν κεράσματα και 
η παραδοσιακή σούμα. Εκεί όλοι μαζί τραγούδησαν 
με κέφι στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας 
και ενότητας, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης έψαλλαν 
με συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια τον εθνικό μας 
ύμνο.

Σε σχετική ανακοίνωση ο πρόεδρος της ΚΔΕ-
ΠΑΠ, κ. Αθ. Μαρινόπουλος, επισημαίνει: «[…] Η 
μαζική συμμετοχή του κόσμου στη φετινή εκδήλω-
ση αποδεικνύει περίτρανα για ακόμη μία φορά ότι οι 
αγώνες και οι ήρωες της πατρίδας μας παραμένουν 
ζωντανοί στις ψυχές και τη μνήμη  του λαού μας απο-
τελώντας αιώνια σύμβολα θυσίας και προσφοράς.

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότη-
τας Πάρου, κ. Παναγιώτη Ιορδάνη, για την πολύτιμη 
βοήθειά του, τον κ. Χριστόδουλο Μαούνη, πρόεδρο 
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 1ου δημοτι-
κού σχολείου Παροικίας, τη δασκάλα του δημοτικού 
μας ωδείου, κ. Ρένα Τσακίρη και τα παιδιά της χορω-
δίας, τον αρχιμουσικό της φιλαρμονικής του δήμου 
Πάρου κ. Γιάννη Κούρτη και τα παιδιά που έπαιξαν, 
όλους όσοι βοήθησαν για την επιτυχία της εκδή-
λωσης, και φυσικά όλους εσάς που παραβρεθήκατε 
αψηφώντας τη βροχή».

Θερινά 
δρομολόγια

Το νέο πρόγραμμα πτήσεων για τη θερινή περίοδο 
ανακοίνωσε η «Olymbic Air», που ισχύει από τις 27 
Μαρτίου, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2016.

Τα θερινά δρομολόγια έχουν ως εξής:
Από Αθήνα: 8.40, 10.40, 15.30 και 17.30.
Από Πάρο: 9.40, 11.40, 16.30 και 18.30.

Ανακοίνωση 
ΑΜΚΕ 

Η ΑΜΚΕ για τη δημιουργία των προσωρινών εγκα-
ταστάσεων εδάφους του νέου αεροδρομίου Πάρου, 
με ανακοίνωσή της στις 27/3/2016 ενημέρωσε τους 
χορηγούς και τους φίλους που ενδιαφέρονται για την 
πορεία ολοκλήρωσης των έργων τα παρακάτω:

«Στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε την έναρ-
ξη των εργασιών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις με 
συμβατικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τις 115 ημέρες. 

Παράλληλα επανεκκίνησαν οι διακοπείσες μέχρι 
τώρα εργασίες του τελευταίου τμήματος από την 
εργολαβία που αφορά στο πεδίο ελιγμών, το φωτι-
σμό, την περίφραξη και άλλες βοηθητικές εργασίες, 
με στόχο να παραδοθούν και τα δυο έργα για χρήση 
ταυτόχρονα.

Ακόμη από την πλευρά της ΥΠΑ γίνονται οι κατάλ-
ληλες ενέργειες ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες 
άδειες λειτουργίας στο διάστημα αυτό.

Η ελπίδα μας ότι θα έχουμε την έναρξη εμπορικών 
πτήσεων την τρέχουσα τουριστική περίοδο γίνεται 
πραγματικότητα. Η Πάρος από τη φετινή τουριστική 
περίοδο θα εξυπηρετείται από το νέο αεροδρόμιο με 
πενταπλασιασμό των θέσεων μεγαλύτερων αεροσκα-
φών και είναι ανοικτό το ενδεχόμενο σύνδεσης και με 
νέους προορισμούς. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους μέχρι σήμερα χο-
ρηγούς μας και να ζητήσουμε από τους υπόλοιπους 
πολίτες και φίλους του νησιού μας να συνδράμουν σ’ 
αυτήν την προσπάθεια.

Μέχρι σήμερα στην υλοποίηση του οράματος μας 
έχουν συμβάλει οι παρακάτω χορηγοί από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό .

α. Με ποσά από 1.000 ευρώ και πάνω: 
Ένωση Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, Σύνδεσμος 

Ηλεκτρολόγων Πάρου, Τουριστικές – Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.,  Κοσμίτης Ιωάννης Α.Ε 
Ξενοδοχειακή Τουριστική Εταιρεία, Fragola Albert, 
Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων, Χατζηνι-
κολάκης Σωτήριος του Γεωργίου, Τσοπάνης Ιωάννης 
του Ευαγγέλου, WATT A.E., FX 2 SAS, Φιλιώτης Διο-
νύσιος, Steven L. Tarrico.

β. Με ποσά έως 1.000 ευρώ:
Κοσμάς Ελευθέριος του Ευαγγέλου, Μπιζάς Γεώρ-

γιος του Ιωάννου, Σμπαρούνη Ευθαλία Ξενοδοχείο 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Νάουσα, Λαγγιώτης Α.Ε ANGELS VILLAS, 
Σαμαρά – Κρίσπη Αναστασία του Παντελή. Μελανίτου 
Μαρουσώ του Θεοδώρου, Ρώμας Μιχαήλ του Κων-
σταντίνου, Δρακόπουλος Κ. του Εμμανουήλ, Μεταξάς 
Πέτρος, Πρέκας Φραγκίσκος & Σια Ο.Ε «ΝΗΣΙΩΤΙ-
ΚΟ», Palagios Garcia Roberto Fracisco, Δημόπουλος 
Γεράσιμος του Ανδρέα, Δημόπουλος Ανδρέας, Πε-
τρογιάννης Παναγιώτης του Αθανασίου, Καρποδίνης 
Ευάγγελος του Αλέξανδρου, Σμπαρούνης Νικόλαος 
του Χαραλάμπους, Bernard Caron, Πατέλη Αικατε-
ρίνη του Κωνσταντίνου, Παπαδάκης Νικόλαος, Φι-
φλής Κωνσταντίνος του Ιωάννου, Ελένη – Βασίλης 
Μπαρμπέρης, Ανουσάκη Μαρία, Δελαβίνιας Σταμά-
της, Χανιώτης Εμμανουήλ του Αντωνίου, Τζώρτζης 
Νικόλαος, Dr Rundshagen Michael, Παπαδημητρό-
πουλος Εμμανουήλ, Κάπαρη Μαρία, Μπαρμπαρήγος 
Γεώργιος, Πετρόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, 
Ντόλκας Αντώνιος, Boizrd Vincent Louis, Αναστασά-
κος Γεώργιος, Σπανού Φωτεινή, Baber, Ραγκούσης 
Γεώργιος, Μαρινόπουλος Αθανάσιος».
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Εσένα πόσα
µάτια σε βλέπουν
καθηµερινά;

f o n i t i s p a r o u . g r
foni@typoparos.gr

∆ιαφηµίσου
σωστά
& οικονοµικά!

Ενίσχυση ΕΟΔ
Όπως έγινε γνωστό ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου 

– Αντιπάρου, με το χορό που πραγματοποιήθηκε προς ενίσχυση 
της Ομάδας Διάσωσης Κυκλάδων, συγκέντρωσε και διέθεσε 1500 
ευρώ.

Ακόμα, ο σύλλογος αντιλαμβανόμενος τη σημαντικότητα ύπαρ-
ξης τέτοιων πρωτοβουλιών αποφάσισε να διαθέσει στην ΕΟΔ Κυ-
κλάδων ένα επιπλέον ποσό ύψους 200 ευρώ, από τα έσοδα του 
αποκριάτικου χορού του.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωση ο εμποροεπαγγελματικός σύλ-
λογος: «[…] η ομάδα διάσωσης τα τελευταία χρόνια, με αυταπάρ-
νηση έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας και δυστυχώς 
είναι αυτή που σήμερα κάνει και διακομιδές ασθενών συμπληρώ-
νοντας το ελλιπές ΕΚΑΒ στην Πάρο».

Μια διαφορετική 
δράση 

Το μεσημέρι της Τρίτης 22/3/2016, στους χώρους του φροντι-
στηρίου, «ΜΥΡΣΙΝΗ» στην Παροικιά, μετά από πρόσκληση των 
εκπαιδευτικών, μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων, μίλησαν στους λιλιπού-
τειους μαθητές για τις πρώτες βοήθειες.

Μέσα από τη συζήτηση και το παιχνίδι οι μικροί «διασώστες» 
έμαθαν πως αντιμετωπίζουμε τις μικρές αιμορραγίες, τη ρινορ-
ραγία, τα μικρά εγκαύματα και επίσης ποια είναι η «θέση ασφα-
λείας.

Ηχηρή
παραίτηση

Η ιδιοκτήτρια του Ρ/Σ «Ηχώ FM», κ. Γεωργία 
Παττέ – Καραγιαννιώτη, με επιστολή που δη-
μοσιοποίησε στις 27/3/2016 έκανε γνωστή την 
παραίτησή της από το ΔΣ του εμποροεπαγγελ-
ματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου. Η επιστολή 
της κ. Παττέ-Καραγιαννιώτη, έχει ως εξής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι καταθέτω την παραί-
τησή μου από μέλος του εμποροεπαγγελματικού 
συλλόγου σεβόμενη όσους με τίμησαν και πάνω 
απ όλα τιμώντας την έννοια της συλλογικότητας.

Σύλλογος για μένα είναι μια συλλογική προ-
σπάθεια αποφάσεων και δράσεων. Γνωρίζουμε 
ότι ο στόχος μας είναι κοινός και αφορά απο-
κλειστικά και μόνο τον κλάδο μας πρέπει να 
ενεργούμε όλοι μαζί για το κοινό καλό. Η επικοι-
νωνία με τα μέλη μας, που είναι η δύναμή μας, 
θεωρώ ότι νοσεί. Πριν από λίγο καιρό στο βήμα 
που μου δόθηκε ως μέλος του Δ.Σ τόνισα την 
ανάγκη αυτής της επικοινωνίας γιατί πιστεύω 
πως μόνο μέσα από αυτή γινόμαστε και εμείς 
καλύτεροι σαν διοικητικό, αλλά και τα μέλη μας 
σαν μέλη. Θέλοντας να έχουμε μια άμεση επικοι-
νωνία λοιπόν σωστά έχει ο σύλλογος την ιστο-
σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα

Εκεί ενημερώνουμε και εκεί τα μέλη μας επι-
κοινωνούν μαζί μας. Θεωρώ ότι όπως συλλογι-
κά αποφασίζουμε, επίσης συλλογικά πρέπει να 
γίνεται και η διαχείριση των θεμάτων που δημο-
σιοποιούμε ,σε διαφορετική περίπτωση τοποθε-
τούμαστε πάντα με το επώνυμό μας και όχι ως 
Δ.Σ διότι ένα Δ.Σ φυσικά και αποτελείται από δι-
αφορετικές προσωπικότητες που συντονισμένα 
μόνο μπορεί να ενεργεί. 

Φαινόμενα που παρατηρηθήκαν το τελευταίο 
διάστημα όπως σβήσιμο σχολίων, απαντήσεων 

από την σελίδα 
του συλλόγου με 
βρίσκουν εντε-
λώς αντίθετη σε 
όλα αυτά που πι-
στεύω.

Φαινόμενα τα-
μπελών σε συνα-
δέλφους από τον 
εμποροεπαγγελ-
ματικό σύλλογο με βρίσκουν  αντίθετη.

Φαινόμενα ασέβειας σε ένα σύλλογο με με-
γάλη ιστορία και πορεία στον τόπο με βρίσκουν 
επίσης αντίθετη.

Θέλω να τονίσω ότι επειδή μπορεί να γίνονται 
λάθη ανθρώπινα δεν θα καταδικάσω κανέναν. 
Από όλη την ιστορία του συλλόγου βλέποντας 
πίσω θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια ο σύλλο-
γος έχει προσφέρει πάρα πολλά και στον κλάδο 
και στον τόπο .Ωστόσο υπάρχει πρόβλημα στην 
επικοινωνία αλλά και μια γενικότερη παραπλη-
ροφόρηση από κάποιους που έχουν στοχοποιή-
σει σκόπιμα τον σύλλογο για λάθη άλλων. Εδώ 
λοιπόν έρχεται η σημαντικότητα της επικοινωνί-
ας με τα μέλη. 

Είναι θεάρεστο το γεγονός ότι κάποια μέλη 
μπαίνουν στην διαδικασία να επικοινωνήσουν 
μέσα από την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
του συλλόγου (τι να κάνουμε μπήκαν στην ζωή 
μας). Σχόλια, απαντήσεις, τοποθετήσεις και μά-
λιστα επώνυμα και όχι ανώνυμα δεν τα σβήνεις! 
Δε σβήνεις τίποτα, δεν μηδενίζεις τίποτα, απα-
ντάς για να ενημερώσεις, απαντάς  για να μην 
υπάρχει η παραπληροφόρηση, απαντάς για να 
γνωρίζουν και να μην παραπληροφορούν.

Επειδή, θεωρώ ότι οι απόψεις μου τελικά δεν 
μπορούν να κουμπώσουν σε όλο αυτό, επειδή δε 
δέχομαι την σιωπή μου, επειδή δεν έμαθα στην 
ζωή μου να σιωπώ και επειδή ούτε δέχομαι να 
με σβήνει κανείς, σβήνομαι μόνη μου από μέλος 
του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου».
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Κεκλεισμένων 
των θυρών

Ακούστηκε και πάλι φέτος στην καρδιά της Παροι-
κιάς ο θεατρικός λόγος, ο λόγος της τέχνης και της 
αγωγής. Η μικρή θεατρική ομάδα της «Μοσχούλας 
της Πάρου», έκανε ένα βήμα ακόμα προς τα δύσκο-
λα, τα μεγάλα και για τούτο τα ωραία. Τόλμησε και 
ερμήνευσε ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα έργα 
του κυριότερου εκπρόσωπου του υπαρξισμού, έργο 
σταθμό στην ιστορία του θεάτρου, το «Κεκλεισμένων 
των θυρών» του Ζ. Π. Σάρτρ.

Τρεις τυχαίοι και άγνωστοι μεταξύ τους άνθρω-
ποι, που πρόσφατα εγκατέλειψαν το μάταιο κόσμο, 
οδηγούνται στην κόλαση. Ο Γκαρσέν, δημοσιογράφος 
από τη Βραζιλία, η ταχυδρομικός Ινές από τη Γαλλική 
επαρχία, και η νεαρή χήρα Εστέλ από το Παρίσι, φορ-
τωμένοι τα επίγεια εγκλήματά τους, οδηγούνται στην 
κόλαση, στην οποία κόλαση δεν βρίσκουμε μαρτύρια, 
κατράμι, λάβα, σκότος και έρεβος.

Η κόλαση, που έστησε ο συγγραφέας, είναι η τα-
πείνωση στην οποία υποβάλλονται οι πρωταγωνιστές, 
καθώς υποχρεώνονται να απογυμνωθούν από τα μυ-
στικά τους και να εκτεθούν στην κρίση των άλλων, 
μέσα από την οποία βλέπουν τον εαυτό τους. Αυτή η 
κρίση των άλλων είναι η κόλασή τους. Όταν οι πόρτες 
κλείνουν, η προσπάθεια διαφυγής του καθενός, γίνε-
ται μαχαιριά στη σάρκα του άλλου, χωρίς τελικά να το πετυχαίνει. Συγκρούσεις και 
αποκαλύψεις από κάθε πλευρά δεν οδηγούν σε λύτρωση, αλλά στην πεποίθηση ότι 
είναι καταδικασμένοι να παραμείνουν στο δωμάτιο κλεισμένοι για πάντα μαζί, και 
αυτό είναι ή δική τους κόλαση. Η σκηνή, ένας κλειστός από όλες τις πλευρές χώρος 
δράσης για τους πρωταγωνιστές, και οι θεατές να  παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς 
καθένας από την οπτική του γωνία: 

Κεντρική ιδέα του έργου που είδαμε, μπορούμε να πούμε, ότι είναι η γνώση του 
εαυτού μας, μέσω του άλλου, του πλησίον. Είναι όμως μόνο αυτό; Το έργο είναι εξό-
χως επίκαιρο σήμερα, όπου τη θεατρική φράση «κόλαση είναι οι άλλοι», τη συναντά-
με καθημερινά στα έντυπα, στις συζητήσεις, στους λόγους επίσημων και ανεπισήμων, 
ειδικών και μη. Μια τέτοια ανάγνωση θα μπορούσε να προσομοιάζει στην κατάστα-
ση που βρίσκονται τα μέλη μιας κοινωνίας που παρακμάζει. Βρίσκονται εντός και 
εκτός της κοινωνίας. Είναι ζωντανοί-νεκροί. Στο όριο μεταξύ ζωής και θανάτου θα 
μπορούσαμε να δούμε στην υπόθεση του έργου την απειλή της τελικής κρίσης. Για 
κείνον που ξέρει ότι επίκειται η αναχώρησή του από τον κόσμο αυτόν, κόλαση είναι 
το βλέμμα που στρέφει στον εαυτό του, εν ονόματι των άλλων. Θα μπορούσε να 
είναι και επίκληση για αλλαγή στη στάση ζωής  μας και αναζήτηση παρηγοριάς σε 
άλλους δρόμους πιο ταπεινούς από αυτούς στους οποίους πορευόμαστε. 

Αυτό το πολυσύνθετο, αντιφατικό, εξόχως ευρηματικό και πλήρες υπαρξιακών  
νοημάτων έργο παρακολουθήσαμε καθένας από τη δική του οπτική. Στους συντελε-
στές της παράστασης κάνουμε μια αναφορά με τα ελάχιστα εφόδια που διαθέτουμε 

και με τον σεβασμό στο έργο που προσφέρουν.
Κεντρικό πρόσωπο της ομάδας η Μοσχούλα  Κο-

ντοσταύλου, δίδαξε τα τελευταία χρόνια έργα υψη-
λού περιεχομένου και μεγάλων απαιτήσεων. Δίδαξε 
από τη θέση του σκηνοθέτη αλλά και από τη θέση 
του ηθοποιού. Και τα δίδαξε με σεβασμό και συνέ-
πεια επαγγελματική. Το αποτέλεσμα αναγνωρίστη-
κε από παντού.Το «κεκλεισμένων των θυρών» είναι 
ένα περίεργο και δύσκολο έργο, όπου η παραδοσι-
ακή  δράση υποκαθίσταται με το λόγο και την εσω-
τερικότητα. Έπρεπε να βρεθούν οι δρόμοι ώστε το 
γραπτό κείμενο να μεταλλαχτεί σε προφορικό λόγο, 
σκηνοθετημένο με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατανόηση του λόγου του ηθοποιού από το κοινό του 
ακροατηρίου.

Έργο δύσκολο, με πολλές απαιτήσεις γι’ αυτόν που 
θα το προσεγγίσει. Η Μοσχούλα καλύπτει τις κύρι-
ες  απαιτήσεις: Επαφή και γνώση του χειρισμού της 
γλώσσας, σαν συγγραφέας – λογοτέχνης, θεατρική 
εμπειρία ώστε να αρθεί σε μια πολύπλοκη φαντασια-
κή σκηνοθεσία, που θα μεταφέρει το λόγο στον θεα-
τή. Και πάνω από όλα πάθος και τρέλα με το θέατρο. 
Και εμείς οι θεατές πήραμε το λόγο-διδαχή, από το 
σπουδαίο έργο και τη σπουδαία  ερμηνεία του και 
νιώσαμε μέσα μας να καίει ένα μεγάλο ερωτηματικό. 
Μέγα το κέρδος. Και απέραντη η ευγνωμοσύνη για 
τους συντελεστές. Η ματιά μας τώρα στους ηθοποι-
ούς, που υποδύθηκαν με έξοχο τρόπο τους ήρωες 
του έργου και δικαιούνται για τούτο τον θαυμασμό 
μας και την αγάπη μας:

(Γκάρσεν), Βαγγέλης Χαδήμογλου, (Ινές),  Μοσχούλα Κοντοσταύλου, (Εστέλ), Έμυ 
Δημητρακοπούλου, (Γκαρσόν), Χρύσα Σιλιτζίρη

Υπολογίζουμε την τεράστια προσπάθεια των απλών αυτών συμπατριωτών μας 
και τον έρωτά τους για την τέχνη, ώστε να μπορέσουν να μας μεταφέρουν στην 
ατμόσφαιρα ενός  τόσο μεστού σε νοήματα έργου, με την υποκριτική απλότητα 
φτασμένων ηθοποιών. Σε ένα έργο που η «κίνηση» στη σκηνή είναι περιορισμένη, 
κατάφεραν με τη στάση τους και την εκφορά του λόγου τους να μας μεταφέρουν 
στην άλλη πραγματικότητα, εκείνη  που πραγματεύεται ο συγγραφέας. Τους ευχα-
ριστούμε για το ταξίδι που μας παρότρυναν να αποπειραθούμε  στην ανεξερεύνητη 
πλευρά του εαυτού μας, τη συνείδησή μας, τον μέσα μας κόσμο.

Αλέκος Κοντογιώργος

ΥΓ Μερικοί, θέτουν κάθε χρόνο, ύστερα από τέτοιες παραστάσεις, το ερώτημα, αν 
μια τόσο υψηλή διδαχή θα την καταλάβει ο λαός;; Κάνουν λάθος όσοι αμφισβητούν 
την ευαισθησία του λαού. Οι άνθρωποι του λαού δεν έπαψαν ποτέ να είναι καλοί 
ακροατές των μεγάλων πραγμάτων. Το πλησίασμα της μεγάλης τέχνης τούς κάνει 
να ριγούν. Γι’ αυτούς γράφει ο ποιητής, από αυτούς προέρχεται και ο ίδιος. Στόχος 
ασφαλώς και των συντελεστών της παράστασης «Κεκλεισμένων των θυρών» ο κό-
σμος μας ο μεγάλος, οι πολλοί, στους οποίους ανήκουμε όλοι. Η προσέλευση των 
Παριανών το επιβεβαιώνει.
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Εκδηλώσεις
- Ο σύλλογος Παρίων – Αντιπαρίων, «η Εκατονταπυλια-

νή», διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 3/4/2016 στις 11.00 π.μ. 
στην αίθουσα του ICOM (οδός Αγ. Ασωμάτων 15- Μοναστηράκι), με 
θέμα: «κλιματική αλλαγή αειφορία και περιβαλλοντική διαχείριση στις 
Κυκλάδες».

- Στο δημοτικό χώρο τεχνών (παλιά αγορά Παροικιάς), συνεχί-
ζεται την Παρασκευή (31/3) και Σαββατοκύριακο (1-2/4), η θεατρική 
παράσταση «κεκλεισμένων των θυρών», σε σκηνοθεσία Μοσχούλας 
Κοντοσταύλου. Η τιμή εισόδου (υπέρ ΑΜΕΑΙ) είναι 5 ευρώ και η πα-
ράσταση ξεκινάει στις 8.30 το βράδυ.

- Η θεατρική ομάδα Νάουσας, παρουσιάζει το Σάββατο 2/4 και 
την Κυριακή 3/4 τη θεατρική παράσταση: «το αταίριαστο ζευγάρι» του 
Νηλ Σάιμον, στην αίθουσά της (περιφερειακός Νάουσας). Η κωμική 
παράσταση ξεκινάει στις 8:30 το βράδυ.

- Η θεατρική ομάδα του συλλόγου γυναικών Μάρπησσας 
και του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, παρουσιάζουν στην αγροτολέσχη 
Μάρπησσας τη θεατρική μαύρη κωμωδία των Αλέξανδρου Ρήγα και 
Δημήτρη Αποστόλου: «Οι φόνισσες της Παπαδιαμάντη». Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 2-3 Απριλίου 2016 με 
ώρα έναρξης στις 8;30 το βράδυ. Η τιμή εισόδου είναι 6 ευρώ και η παράσταση είναι κατάλληλη για ηλικίες άνω 
των 15 ετών.

- Ο Παντελής Θαλασσινός παρουσιάζει το νέο του cd «να ’ταν ο πόλεμος χαρά», την Παρασκευή 1η Απριλί-
ου στη Νάουσα (αιθ. «Νηρέας») και το Σάββατο 2 Απριλίου στην Παροικιά (αίθ. Π.Σ. «Αρχίλοχος»). Η ώρα έναρξης 
της παράστασης είναι στις 8;30 το βράδυ και η είσοδος είναι 7 ευρώ.

Θερινό ωράριο
Από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου-Αντι-

πάρου, δημοσιοποιήθηκε το θερινό ωράριο καταστη-
μάτων με ισχύ από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου 
2016. Το ωράριο έχει ως εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 - 24:00
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΑΒΕΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 – 20:00

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 - 24:00
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΑΒΕΣ ΑΝΤΙ-

ΠΑΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 01:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00πμ – 01:00πμ
Τέλος, σημειώνεται ότι για το θερινό ωράριο σύμ-

φωνα με τον Ν.4177/2013, άρθρο 16, παράγραφος 
2, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις Κυριακές 
τα καταστήματα άνω των 250 τμ.
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Ευχαριστήριο
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλά-

δων - ΕΠΑΨΥ ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Πά-
ρου και το Δημοτικό συμβούλιο για την έμπρακτη 
υποστήριξη στο έργο μας εγκρίνοντας την κάλυ-
ψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησης των 
θεραπευτών του Κλιμακίου Πάρου για το έτος 
2015 καθώς και για τη νέα απόφαση που έλαβε 
να εξακολουθήσει την υποστήριξη προς τη Κινη-
τή Μονάδα και για το έτος 2016.

Ψήφισμα για 
το ΦΠΑ

Ψήφισμα για την άμεση επαναφορά των μειωμένων 
συντελεστών 
ΦΠΑ στα νη-
σιά όπου κα-
ταργήθηκαν 
και για την 
μη επέκταση 
της κατάρ-
γησής τους 
και στα υπό-
λοιπα νησιά, 
από τις 30 
Ιουνίου 2016, 
ενέκρινε κατά 
πλε ιοψηφία 
το περιφερει-
ακό συμβού-
λιο Νοτίου 
Αιγαίου, στη 
σ υ ν ε δ ρ ί α -
σή του στις 
28/3/2016.

Το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:
«Έξι μήνες μετά την εφαρμογή του πλέον - κατά γε-

νική παραδοχή και ομολογία -   ατελέσφορου δημοσιο-
νομικού μέτρου, που επέφερε  συντριπτικό χτύπημα σε 
βάρος της οικονομίας του Νοτίου Αιγαίου, το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο επανέρχεται και ζητά από την κυβέρ-
νηση να μην δώσει την χαριστική βολή στα νησιά μας, 
επεκτείνοντας την κατάργηση των μειωμένων συντελε-
στών ΦΠΑ, που είναι προγραμματισμένη να ισχύσει από 
30/6/2016. 

Με την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ στα νησιά Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος και 
Πάρος, από 1ης Οκτωβρίου 2015, η Ελλάδα ενταφία-
σε το τελευταίο εναπομείναν μέτρο νησιωτικότητας και 
έγραψε μια μαύρη σελίδα στην ιστορία των νησιών της. 
Ο τιτάνιος αγώνας που έδωσαν τα νησιά για να απο-
τρέψουν το μοιραίο χτύπημα, δεν βρήκε ανταπόκριση. 
Τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν, αν και ισχυρά τεκ-
μηριωμένα, αγνοήθηκαν. Το πλήθος των επιστημονικών 
μελετών και γνωματεύσεων που έχουν εκπονηθεί για 
αυτό το κεφαλαιώδες ζήτημα, δεν ελήφθησαν καν υπ’ 
όψιν. Παρά τους αγώνες και την καθολική αντίδραση 
των νησιωτών για την κατάργηση των μειωμένων συ-
ντελεστών ΦΠΑ η συνταγματική εκτροπή συνετελέσθη.

Ελάχιστους μήνες μετά την εφαρμογή του κατα-
στροφικού μέτρου, η ίδια η κυβέρνηση δι’ επισήμων 
δηλώσεων στελεχών της, παραδέχεται αυτό που αρ-
νήθηκε να δει από την αρχή. Η κατάργηση των μειω-
μένων συντελεστών ΦΠΑ δεν επέφερε κανένα θετικό 
αποτέλεσμα στην εθνική οικονομία. Αντιθέτως, έπληξε 
καίρια την ανταγωνιστικότητα των νησιών, υπονόμευσε 
την όποια αναπτυξιακή προοπτική  και επιδείνωσε την 
ήδη βεβαρημένη οικονομία του Νοτίου Αιγαίου, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία του Υπουρ-
γείου Οικονομικών για την εξέλιξη του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Σύμφωνα με αυτά, η 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είχε την μεγαλύτερη μείωση στο 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ  - 35 μονάδες, μεταξύ των ευρωπα-
ϊκών Περιφερειών, στο διάστημα από το 2009 έως και 
το 2013. Είναι προφανές ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν 
αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ τόσο του προ-
σφυγικού όσο και της κατάργησης των μειωμένων συ-
ντελεστών ΦΠΑ. Συνεπώς, η σημερινή πραγματικότητα 
για το Νότιο Αιγαίο έχει επιδεινωθεί δραματικά.

Επειδή με 
τα επίσημα 
στοιχεία που 
αφορούν το 
κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ της 
Περιφέρειας 
Νοτίου Αι-
γαίου, πήραν 
την απάντη-
σή τους όσοι 
επιχειρημα-
τ ο λ ό γ η σ α ν 
υπέρ της 
κατάργησης 
του ειδικού 
φορολογικού 
καθεστώτος 
των νησιών, 

- επειδή και 
η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει  την αναποτελεσματι-
κότητα και την ανεπάρκεια του μέτρου, 

- επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις προ διμή-
νου ενέκρινε  τροπολογία σύμφωνα με την οποία «σε 
ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά έχουν χορηγηθεί ειδικές 
φορολογικές ρυθμίσεις» και  ότι πρέπει «οι ρυθμίσεις 
αυτές να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε εκείνα τα 
κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής 
προσαρμογής”, - επειδή τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 
σηκώνουν το δυσβάσταχτο βάρος των συνεχιζόμενων 
προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών και υφίστανται 
τις συνέπειες και τις επιπτώσεις  της μεταναστευτικής 
κρίσης, 

- επειδή από 1ης Ιανουαρίου 2017 δεν θα υπάρχει 
πλέον δυνατότητα επαναφοράς των καταργηθεισών 
ρυθμίσεων, 

- επειδή δεν υπάρχει αντίμετρο στην απώλεια της 
ανταγωνιστικότητας των νησιών μας, 

το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με το πα-
ρόν ψήφισμά του, ζητά από την κυβέρνηση:

- να αναγνωρίσει το λάθος που συνετελέσθη σε βά-
ρος των νησιών μας και να προχωρήσει άμεσα στην 
αποκατάστασή του,

- να δεσμευτεί για την ακύρωση της επέκτασης του 
μέτρου της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ και στα υπόλοιπα νησιά, από 30 Ιουλίου 2016, 
όπως έχει προγραμματισθεί, 

- να διορθώσει την μεγάλη αδικία και να θεραπεύσει 
την ανισότητα που δημιουργήθηκε, όσον αφορά τα νη-
σιά όπου ήδη εφαρμόζεται το μέτρο, 

- να μην επιτρέψει την πλήρη και ολοκληρωτική κα-
τάργηση της νησιωτικότητας, στην χώρα με τον μεγα-
λύτερο αριθμό κατοικημένων νησιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

- να κάνει πράξη την Συνθήκη της Ρώμης και να μετα-
τρέψει την νησιωτική Ελλάδα σε πραγματικό χώρο ίσων 
ευκαιριών».

Σεμινάρια της 
Google

 Το «Grow Greek Tourism Online» αποτελεί πρωτο-
βουλία της Google, σε συνεργασία με το υπουργείο του-
ρισμού, τον ΕΟΤ και το ΣΕΤΕ, με στόχο να ενισχύσει τις 
ψηφιακές δεξιότητες των επαγγελματιών τουρισμού σε 
όλη την Ελλάδα και να τους εκπαιδεύσει σε διαδικτυακά 
εργαλεία. 

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2014 και 2015 σε 8 προο-
ρισμούς και πλέον εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Στο 
πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, πραγματοποιούνται 

δωρεάν σεμινάρια σε 30 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, 
διάρκειας 1 - 1,5 ώρας. Στις Κυκλάδες θα γίνουν σεμι-
νάρια στα παρακάτω νησιά, με την υποστήριξη της Κυ-
κλαδικής ομοσπονδίας τουριστικών καταλυμάτων «Κυ-
κλάδες».

Στην Πάρο τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν 
στις 14 Ιουνίου 2016 και όλοι όσοι ενδιαφέρονται 
να μάθουν πως μπορούν να αναπτύξουν την επιχείρησή 
τους χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, ακόμα και με δω-
ρεάν εργαλεία, πρέπει να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή, 
αφού λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Για επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορεί-
τε να επισκεφτείτε τη σελίδα του «Grow Greek Tourism 
Online».

Νέα 
παρέμβαση 
για το Μώλο

Από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου 
Μώλου, «Ανάπτυξη – Πρόοδος», λάβαμε επιστο-
λή σχετικά με νεώτερη επιστολή διαμαρτυρίας 
κατοίκων της περιοχής, που δημοσιεύσαμε στο φ. 
της εφημερίδας μας στις 26 Φεβρουαρίου 2016.

Η επιστολή του συλλόγου έχει ως εξής:
«Απορίας άξιον πράγματι θεωρούμε τη συμπε-

ριφορά κάποιων ανθρώπων που στους περισσό-
τερους του συμβουλίου μας, μας είναι παντελώς 
άγνωστοι, παρά τον ισχυρισμό τους ότι ανήκουν 
στους κατοίκους του Μώλου και που μόνο προ-
βλήματα προσπαθούν να δημιουργήσουν στην 
περιοχή.

Από όσο έχουμε πληροφορηθεί έχουν γίνει 
όλες οι νόμιμες διαδικασίες και λειτουργεί στην 
παραλία του Μώλου μια μικρή σχολή σερφινγκ 
η οποία αποτελεί νότα ψυχαγωγίας, ζωντάνιας, 
εκπαίδευσης, ανάπτυξη όμορφων ανθρώπινων 
σχέσεων, πολιτισμού κυρίως στους νέους μας, 
στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Όσο για την θέση που έχει εγκατασταθεί η 
σχολή είναι εντελώς άτοπο ότι ισοπεδώθηκαν 
αμμοθίνες, είτε ότι έχει προκληθεί βλάβη στο οι-
κοσύστημα και υγρότοπο. Τυχαίνει οι συγκεκρι-
μένοι άνθρωποι αφού δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι 
να μην γνωρίζουν ότι η παραλία, κυρίως κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα αλλάζει μορφολογία.

Στο σημείο τοποθέτησης των σερφινγκ όπως 
και σε άλλα τρία σημεία, εκβάλουν τα όμβρια 
ύδατα αφού είναι εκβολές των ποταμών που 
καταλήγουν στη θάλασσα του Μώλου. Έτσι εξη-
γείται και η επίπεδη επιφάνεια της παραλίας σε 
αυτό κυρίως το σημείο. Πέραν τούτον εμείς ως 
εκπρόσωποι ενός ολόκληρου συλλόγου της ευ-
ρύτερης περιοχής ζητάμε από την αρμόδια τοπι-
κή αρχή ή υπηρεσία να μας πληροφορήσει, γιατί 
όταν έχουμε ζητήσει κάποια πράγματα, θεωρώ-
ντας τα αναγκαία για την περιοχή του Μώλου, 
των Τσουκαλιών και Γλυφάδων, δεν έχουμε 
πάρει ποτέ απάντηση για την επιτρεπτή θέση 
εγκαταστάσεων τους, όπως: χημικές τουαλέτες, 
παγκάκια αναπαύσεως, φιλέ βόλεϊ, υπαίθριες 
ντουζιέρες, κινητή καντίνα...

Ελπίζουμε αυτή τη φορά να έχουμε μια απά-
ντηση άμεσα και εμείς ως σύλλογος θα βοηθή-
σουμε ως προς την υλοποίηση κάποιων μικρών 
εγκαταστάσεων. Σεβόμαστε και αγαπάμε τον 
τόπο μας και θέλουμε την ήπια ανάπτυξη του 
καθώς την παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες 
του νησιού.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Με εκτίμηση το Δ.Σ. του συλλόγου

«ΠΡΟΟΔΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ».



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 1 Απριλίου 20168 | Πρώτο θέμα

Εκλογές ΝΔ
Τι λένε οι παριανοί μονομάχοι

Στην ανανέωση του κομματικού μηχανισμού προχωρά ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, 
ενόψει του συνεδρίου του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 
2016. 

Έτσι, την Κυριακή, 3 Απριλίου, θα πραγματοποιηθούν εσωκομματικές εκλογές για 
την ανάδειξη νέου προέδρου και μελών στις τοπικές οργανώσεις, καθώς και ανά-
δειξη συνέδρων για το Ι’ τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια, την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016, θα διεξαχθεί η εκλογή των υπευ-
θύνων των θεματικών τομέων δράσης των νομαρχιακών οργανώσεων και την Κυ-
ριακή, 17 Απριλίου 2016, θα διεξαχθεί η εκλογή των προέδρων των νομαρχιακών 
οργανώσεων. Για την εκλογή του προέδρου στις τοπικές οργανώσεις και των μελών 
της, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων (συνέδρων) για το εθνικό συ-
νέδριο, το δικαίωμα του εκλέγειν σε κάθε δημοτική τοπική οργάνωση έχουν: α) Τα 
παλαιά μέλη του κόμματος που επαναβεβαίωσαν την κομματική τους ιδιότητα και 
ψήφισαν κατά την εκλογική διαδικασία της 20ης Δεκεμβρίου 2015 για την ανά-
δειξη του νέου προέδρου της ΝΔ, β) τα νέα μέλη του κόμματος που εγγράφηκαν 
σ’ αυτό και ψήφισαν κατά την εκλογική διαδικασία της 20ης Δεκεμβρίου 2015 για 
την ανάδειξη του νέου προέδρου της ΝΔ, γ)  τα παλαιά μέλη του κόμματος που 
δεν συμμετείχαν μεν στην εκλογική διαδικασία της 20ης Δεκεμβρίου 2015 για την 
ανάδειξη του νέου προέδρου της ΝΔ, αλλά επαναβεβαίωσαν την κομματική τους 
ιδιότητα, έως την 11η Μαρτίου 2016, μέσω της ειδικής φόρμας επαναβεβαίωσης 
που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του και δ) τα νέα μέλη του κόμματος 
που εγγράφηκαν σ’ αυτό έως την 11η Μαρτίου 2016, μέσω της ειδικής φόρμας εγ-
γραφής νέου μέλους που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος 
και κατέβαλαν τη χρηματική συνδρομή των τριών ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό 
του κόμματος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στα δύο νησιά μας δικαίωμα εκλογής έχουν 395 
ενεργά μέλη.

Οι προηγούμενες εκλογές
Στις προηγούμενες εκλογές της τοπικής ΝΔ που είχαν πραγματοποιηθεί στις 

17/11/2013 είχαν εκλεγεί κατά σειρά σταυροδοσίας οι εξής: 
Μανωλάκη Θεοδοσία του Στυλιανού, Μπιζάς Ιωάννης του Στυλιανού, Σπανός Δη-

μήτριος του Στυλιανού, Μάζαρος Κωνσταντίνος του Ιωσήφ, Μανέτα Βαρβάρα του 
Κωνσταντίνου, Κόντε Παντελία του Μιχαήλ, Καβάλλη Μαρία-Λουίζα του Γεωργίου, 
Τζανετάκης Αλέξανδρος του Νικολάου: και Καμπούρογλου Απόστολος του Πανα-
γιώτη.

Σε εκείνες τις εκλογές είχε ψηφίσει ο μικρότερα ιστορικά (σε Πάρο-Αντίπαρο) 
αριθμός μελών, μόλις 111 άτομα. Μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του προέδρου 
ήταν ο κ. Κ. Ροοδίτης, ο οποίος είχε εκλεγεί με 99 ψήφους. 

Σήμερα
Υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου της τοπικής οργάνωσης, θα είναι ο επιχει-

ρηματίας και νυν πρόεδρος, κ. Κώστας Ροδίτης και η φιλόλογος καθηγήτρια, κ. 
Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου.

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι στη νέα τοπική οργάνωση της τοπικής ΝΔ είναι:
Βάσω Αλιπράντη, Θεοφάνης Θηβαίος, Θεοδοσία Κονταράτου – Μανωλάκη, Κα-

τερίνα Λουκή, Δημήτρης Λουκής, Κώστας Μάζαρος, Βαρβάρα Μανέτα, Παντελής 
Μπαφίτης, Γιάννης Μπιζάς, Γιώργος Ραγκούσης, Βασιλική Σαρρή και Μιχάλης Τρι-
αντάφυλλος.

Οι υποψήφιοι σύνεδροι για το Ι’ τακτικό συνέδριο του κόμματος είναι:
Ιωάννης Αλιπράντης, Λουίζος Κοντός, Κώστας Ροδίτης, Μιχάλης Τριαντάφυλλος 

και Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου.
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Τι λένε οι υποψήφιοι
Η «Φωνή της Πάρου» για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών της έστει-

λε έξι ίδιες ερωτήσεις στους δύο υποψήφιους προέδρους, ώστε να κατανοήσουμε 
τις τυχόν διαφορές τους και τις σκέψεις, αλλά και να διαβάσουν οι φίλοι της ΝΔ τη 
φιλοσοφία των δύο συναγωνιστών τους

Πώς κρίνετε τη σημερινή πολιτική κατάσταση στη χώρα;
Κ. Ροδίτης: «Είμαστε στη δυσκολότερη φάση ενός μεγάλου παγκόσμιου οικο-

νομικού πολέμου με πολλά θύματα, οικονομικούς μετανάστες, ανέργους, άστεγους, 
πρόσφυγες  Η Ελλάδα είναι μία ευρωπαϊκή χώρα που άντεξε τα λεφτά υπάρχουν... 
Άντεξε τα μνημόνια και έφτασε με την κυβέρνηση Σαμαρά ένα βήμα πριν την έξοδο 
από τα μνημόνια με τελευταίο και κατακριτέο το email Χαρδούβελη

Η κυβέρνηση Σαμαρά είχε την ατυχία -αντί να συνεχίσει το έργο της- να πέσει 
στις προσωπικές φιλοδοξίες του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνοντας σε εκλογές, χάνοντας τη 
δυνατότητα να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, έχοντας το πλεονέκτημα του 
πλεονάσματος του 2014».

Ι. Χατζηγεωργίου: «Αδιαμφισβήτητα η πολιτική κατάσταση την οποία διέρχεται 
η χώρα είναι άκρως απογοητευτική. Οι τακτικές και οι εμμονές της διακυβέρνησης 
του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα της ζωής μας και έχουν αποδομήσει 
κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας και ελευθερίας. Η έννοια του κομματικού κράτους 
αντί βαθμιαία να αποδομείται εδραιώνεται ως μία ύστατη προσπάθεια διατήρησης 
της εξουσίας, ενώ από την άλλη γίνεται μία ατελέσφορη προσπάθεια φίμωσης των 
Μ.Μ.Ε και της ελευθεροστομίας στο όνομα μίας κατ’ ευφημισμό δημοκρατίας. Η 
χώρα μοιάζει να πορεύεται χωρίς σχέδιο ενώ η οικονομική ύφεση και η ανεργία 
αυξάνονται με καλπάζοντες ρυθμούς κάνοντας την Ελλάδα να φαντάζει χώρα χω-
ρίς μέλλον. Οι συνεχιζόμενες προσφυγικές ροές προς τη χώρα μας, τα ατελείωτα 
καραβάνια των εξαθλιωμένων προσφύγων και μεταναστών, τα κλειστά σύνορα 
προς βορρά, οι εικόνες των απεγνωσμένων στην Ειδομένη και τον Πειραιά, όλα 
αυτά συνιστούν μια ανείπωτη τραγωδία χωρίς όμως να διαφαίνεται κάποια λύση 
στον ορίζοντα».

Ποιος λόγος σας ώθησε να υποβάλλετε υποψηφιότητα για την προε-
δρία της τοπικής ΝΔ.

Κ. Ροδίτης: «Σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και την Πάρο, θα ήταν 
άδικο για τα μέλη της τοπικής οργάνωσης να μη συνεχίζαμε την προσπάθεια που 
αρχίσαμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσεως.

Την εποχή που φοβόντουσαν πολλοί να κυκλοφορήσουν, άλλοι κρυβόντουσαν 
και άλλοι αλλάζανε κόμματα, εμείς κρατήσαμε την τοπική οργάνωση της Νέας Δη-
μοκρατίας πρώτη δύναμη στην Πάρο και στην Αντίπαρο. Παρόντες και τις περισσό-
τερες φορές μοναδικό κόμμα με θέσεις, με λίγες αλλά ουσιώδεις εκδηλώσεις και 
εννιά εκλογικές αναμετρήσεις».

Ι. Χατζηγεωργίου: «Όταν νιώθεις γύρω σου ότι ολοένα στενεύουν τα περιθώ-
ρια, νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις κάτι. Δεν μπορείς να είσαι περιχαρακωμένος στον 
εαυτό σου. Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που διέρχεται η χώρα μας, ο τόπος 
μας, το μέρος όπου ζούμε. Οφείλουμε, εφόσον υπάρχουν αποθέματα μέσα μας, 
ενέργεια και δυνατότητα προσφοράς να ενεργοποιηθούμε. Όλα μας τα στέρησαν. 
Από τα ελάχιστα που μας απέμειναν είναι και η δυνατότητα να είμαστε ενεργοί στα 
πολιτικά πράγματα. Να δοκιμάζουμε τα όρια μας και τη δυνατότητα να προσφέ-
ρουμε μια άλλη εκδοχή. Άλλωστε οι Αρχαίοι Αθηναίοι πίστευαν ότι ο πολίτης που 
δεν ασχολείται με τα κοινά δεν είναι φιλήσυχος αλλά άχρηστος. Προβληματίστηκα 
αρκετά βέβαια αν θα έπρεπε να εμπλακώ στη διαδικασία αυτή. Μετά από ώριμη 
σκέψη κατέληξα ότι εφόσον δεν με ευαρεστεί η υπάρχουσα κατάσταση θα πρέπει 
η ίδια να προσπαθήσω να την αλλάξω και προς το καλύτερο κι αυτό είναι το δια-
κύβευμα που θέτω με την υποψηφιότητά μου.

Η αλλαγή προέδρου στη ΝΔ με την παρουσία του κ. Κυριάκου Μητσο-
τάκη, τι σηματοδοτεί για το κόμμα σας;

Κ. Ροδίτης: «Η αλλαγή προέδρου με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη 
σηματοδοτεί την αναγέννηση του κόμματος. Ανανέωση ώστε να ξαναπάρει η ΝΔ 
πάλι την πρωτιά σε όλα τα επίπεδα από ένα φαύλο Σύριζα, που πλέον δείχνει ότι 
παραπαίει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιας μεγάλης πολιτικής οικογένειας, με τις κατάλληλες 
σπουδές, με αξιόλογη πορεία ως βουλευτής και ως υπουργός, βάζει στόχο ώστε 
η ΝΔ να έχει τον πρόεδρό της για τα επόμενα 10χρόνια. Με μια μεγάλη αγκαλιά 
έδειξε ότι η ΝΔ δε διασπάται, αλλά ως μια οικογένεια ότι και αν ψηφίσαν προχω-

ράνε μπροστά ώστε να είναι πάλι η μοναδική σταθερή πολιτική δύναμη του τόπου».
Ι. Χατζηγεωργίου: «Η ανάδειξη του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεδρία 

του κόμματός μας, εγκαινίασε μια νέα περίοδο τόσο σε επίπεδο πολιτικού λόγου 
όσο και οργανωτικής λειτουργίας. Η προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη σηματο-
δοτεί τη δημιουργική ανανέωση, αλλά και τον τερματισμό του λαϊκισμού. Η Ν.Δ. 
προχωρεί μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες για ανάδειξη τοπικών οργα-
νώσεων, τον προσυνεδριακό διάλογο στην ανασυγκρότησή της. Ο νέος αρχηγός 
ανταποκρινόμενος στο ρόλο που του επιτάσσει τόσο το σύνταγμα όσο και η δύ-
σκολη πολιτική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα μας επιχειρεί επενδύοντας 
στον ορθό λόγο που θα εκφράσει όλους τους πολίτες, με σεβασμό στην ενότητα να 
πετύχει τη δημιουργική της διεύρυνση ώστε πολύ σύντομα να γίνει πάλι η μεγάλη 
Κεντροδεξιά Παράταξη που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας».

Ποια είναι η άποψή σας για τον αντίπαλό σας στην προεδρία της το-
πικής ΝΔ.

Κ. Ροδίτης: «Παλιοί γνωστοί με την Ιφιγένεια. Έχουμε διατελέσει στην τοπική 
οργάνωση εγώ ως αντιπρόεδρος και η Ιφιγένεια υπεύθυνη γυναικών, με αξιόλογο 
έργο τις καλές εποχές με κυβέρνηση Καραμανλή. Είμαι αισιόδοξος ότι θα συνερ-
γαστούμε για το καλό της Πάρου και της Αντιπάρου».

Ι. Χατζηγεωργίου: «Καταρχάς ο χαρακτηρισμός «αντίπαλος» για άτομα που 
συμπλέουν στον ίδιο πολιτικό χώρο είναι τουλάχιστον άστοχος. Κάθε εκλογική δι-
αδικασία είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, μία πρόκληση αλλά και μια απάντηση 
ταυτόχρονα στους εαυτούς μας πρωτίστως, ότι εμείς είμαστε οι ρυθμιστές του 
μέλλοντος μας. Τον κ. Ροδίτη τον εκτιμώ απόλυτα σε προσωπικό επίπεδο· έχουμε 
άλλωστε συνεργαστεί στο παρελθόν κατά την περίοδο που ήμουν υπεύθυνη του 
τομέα γυναικών της τοπικής επιτροπής και έχουμε δώσει μαζί πολλούς αγώνες».

Είσαστε ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της τοπικής ΝΔ;
Κ. Ροδίτης: «Θεωρώ ότι ο κόσμος είναι ικανοποιημένος από τη δράση της το-

πικής οργάνωσης την περίοδο της κρίσεως διότι δουλέψαμε αθόρυβα αλλά πολύ 
δημιουργικά σε όλα τα επίπεδα. Πρωτοπόροι στα θέματα του Κέντρου Υγείας, στο 
συντονιστικό, στον τομέα ναυτιλίας, με πολλές συναντήσεις στα υπουργία και στα 
γραφεία της ΝΔ, επιδιώκοντας να επιλύσουμε τα προβλήματα του τόπου».

Ι. Χατζηγεωργίου: «Οι τοπικές επιτροπές οφείλουν να είναι παρούσες στα 
προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και να παρουσιάζουν λύσεις και προτάσεις 
στα επιμέρους προβλήματα. Οι δράσεις και οι τακτικές τους πρέπει να προάγουν 
την ιδεολογία του κόμματος πέρα από προσωπικές ιδεοληψίες και η ύπαρξή τους 
να διασφαλίζει την ενότητα των μελών της. Υπό αυτό το πρίσμα καλείται να συ-
νεδριάζει ανά τακτά διαστήματα και να παρουσιάζει μια δυναμική παρουσία στην 
τοπική κοινωνία. Το πιο σημαντικό όμως είναι να βρίσκεται κοντά στο Νεοδημο-
κράτη· να τον ωθήσει να συνδράμει στη δράση και στους αγώνες της και όχι να 
τον αποκόψει από το φυσικό του περιβάλλον. Αν όλο αυτό το όραμα, αυτή η ιδέα 
είχε τελεσφορήσει η Νέα Δημοκρατία στην Πάρο θα έβγαινε κερδισμένη και το 
κυριότερο ενωμένη να συνεχίσει την κοινή της προσπάθεια».

Τι θα λέγατε προς τα μέλη της ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου, που θα έρθουν 
να ψηφίσουν στις εσωκομματικές σας εκλογές;

Κ. Ροδίτης: «Αρχική μας επιθυμία είναι να έρθουν να ψηφίσουν. Όπως το έκα-
ναν για τον υποψήφιο πρόεδρο σχεδόν τετρακόσια άτομα στην Πάρο και την Αντί-
παρο. Το μέγεθος μιας τοπικής οργάνωσης είναι ανάλογο των μελών που ψηφί-
ζουν, θέλουμε όπως μας στηρίζουν έως τώρα σε όλες μας της εκδηλώσεις, να 
συνεχίσουν να μας στηρίζουν. 

Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο με δύο υποψηφίους προέδρους και δεκατρία μέλη της 
τοπικής επιτροπής, νέους και παλιούς για να επιλέξουν τους καλύτερους και εμείς 
ενωμένοι να συνεχίσουμε για το καλύτερο του τόπου μας».

Ι. Χατζηγεωργίου: «Πρωτίστως θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο κάλεσμα 
σε όλους του Νεοδημοκράτες που είναι εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος να έλ-
θουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Είναι σημαντικό με τον τρόπο που 
μπορεί ο καθένας να συμβάλει στη διαμόρφωση των πολιτικών δεδομένων, όταν 
ειδικά είναι ενταγμένος σε ένα χώρο. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανείς είναι 
να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα γιατί έτσι συμμετέχει στη λήψη των αποφά-
σεων και αγωνίζεται για την βελτίωση των συνθηκών της ζωής του. Είναι σημαντι-
κό την Κυριακή 3 Απριλίου με την ψήφο μας να σηματοδοτήσουμε την ανανέωση, 
την στροφή στον παραγωγικό διάλογο και την ενότητα που είναι αναγκαία για την 
εύρυθμη λειτουργία της τοπικής οργάνωσης».
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!
Η εφορία έβαλε 
χέρι στην τσέπη 
μαθητών!

 Στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας μας «δια-
φωνίες», την περασμένη εβδομάδα είχαμε γράψει για 
το παράλογο γεγονός ότι η ΔΕΥΑΠ –που δεν προβλέ-
πεται από το καταστατικό να έχει κέρδη- να φορολο-
γείται από την κυβέρνησή μας ως ανώνυμη εταιρεία 
με δράση στο χρηματιστήριο Αθηνών, και για πρώτη 
φορά στη δεκαπενταετή ιστορία της να πληρώνει 
φόρο εισοδήματος ύψους 371.000 περίπου ευρώ!

Το παραπάνω παράλογο γεγονός πιστεύαμε ότι 
ήταν το άκρον άωτον της οικονομικής αφαίμαξης από 
τη μνημονιακή μας κυβέρνηση.

Αυτό, που δεν μπορούσαμε όμως να υπολογίσουμε 
ήταν ότι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Μαθη-
τών, που μάζευε χρήματα για την αγορά δια-
δραστικού πίνακα, θα φορολογούνταν με φόρο 
επιτηδεύματος! Όλα αυτά συνέβησαν στο μαθητικό 
συνεταιρισμό του 1ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς!

Για την ιστορία να επισημάνουμε:
- ο φόρος εισοδήματος του μαθητικού συνεταιρι-

σμού για το μισό 2013 (πρώτη χρονιά που λειτούργη-
σε ο συνεταιρισμός), ήταν 262 ευρώ.

- για το 2014 ήταν 1286 ευρώ, από αυτά 850 ευρώ 
ήταν φόρος επιτηδεύματος

- για το 2015 υπολογίζεται 850 ευρώ, χωρίς την 
προκαταβολή φόρου

Ο τζίρος του μαθητικού συνεταιρισμού κυμαίνεται 
από 15.800 έως 16.000 ευρώ το χρόνο και αυτό ση-
μαίνει με ΦΠΑ 23%, 3500 ευρώ περίπου το χρόνο. 
Επίσης, πληρώνονται για ενοίκιο 750-800 ευρώ στη 
σχολική επιτροπή (ανάλογα τον αριθμό των μαθητών) 
και τέλος όλοι οι προμηθευτές είναι από την Πάρο, 
άρα κινείται και η τοπική οικονομία. Όλοι αυτοί οι φό-
ροι, τα ενοίκια και η οικονομική δραστηριότητα δε θα 
υπήρχαν αν δεν είχε δημιουργηθεί ο ΜΗ ΚΕΡΔΟΣ-
ΚΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ.

Η επιστολή
Για το παραπάνω γεγονός, ο διευθυντής του 1ιυ δη-

μοτικού σχολείου Παροικιάς, κ. Νίκος Μαρινάκης και 
ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, 
κ. Χριστόδουλος Μαούνης, έστειλαν επιστολή στο 
υπουργείο οικονομικών, την οποία κοινοποίησαν και 
στο δήμο Πάρου.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ 
Εκπροσωπώντας τη σχολική κοινότητα του 1ου δη-

μοτικού σχολείου Παροικίας απευθυνόμαστε σε εσάς 
προκειμένου να διορθωθεί μια τεράστια αδικία που 
υφιστάμεθα στο σχολείο μας.

Με πρωτοβουλία του διευθυντή και του συλλόγου 
γονέων, αλλά και την ομόφωνη γνώμη εκπαιδευτικών, 
γονέων και μαθητών του σχολείου δημιουργήσαμε, 
σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου και ιδιαίτερα 
του Ν.1566/85, σχολικό συνεταιρισμό των μαθητών 
του σχολείου. Σκοπός η εξυπηρέτηση των αναγκών 
του σχολείου σε υλικοτεχνική υποδομή λόγω και των 
δύσκολων καιρών που διανύουμε στην πατρίδα μας. 
Ο συνεταιρισμός ενοικίασε το κυλικείο του σχολείου 
από τη σχολική επιτροπή του δήμου Πάρου, προσφέ-

ροντας έσοδα 
που δεν υπήρ-
χαν στη σχο-
λική επιτροπή. 
Το κτίριο όπου 
σ τ ε γ ά ζ ε τ α ι 
το σχολικό 
κυλικείο επι-
σκεύασε και 
α νασκεύασε 
σχεδόν εξ αρ-
χής ο σύλλο-
γος γονέων 
με δικά του 
έξοδα, με κό-
στος περίπου 
15.000 ευρώ. 
Με την ενοικίαση και λειτουργία του σχολικού κυλι-
κείου στόχος του σχολικού συνεταιρισμού μας ήταν: 

1. Η προαγωγή του συνεταιριστικού πνεύματος στα 
παιδιά μας

2. Η παροχή ποιοτικών προϊόντων εστίασης στους 
μαθητές

3. Η προαγωγή του πνεύματος της οικονομίας 
στους μαθητές 

4. Τα έσοδα του σχολικού κυλικείου να διατίθενται 
για την αγορά υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολείο 
μας την οποία έχουμε ανάγκη.

Η λειτουργία του κυλικείου στη διάρκεια των δια-
λειμμάτων γίνεται με την εθελοντική εργασία μαθη-
τών και γονέων του σχολείου μας και με κάθε νόμιμη 
διαδικασία και πλήρη νόμιμη αδειοδότηση σε θέματα 
διοικητικά, οικονομικά, υγειονομικά. Ο συνεταιρισμός 
έχει Α.Φ.Μ., αποδίδει Φ.Π.Α. Όλα τυπικά και νόμιμα. 
Ο συνεταιρισμός τονίζουμε είναι μη κερδοσκοπικός 
σύμφωνα με το καταστατικό του.

Όμως το περασμένο διάστημα διαπιστώσαμε ότι 
υπόκειται ο σχολικός συνεταιρισμός και σε φόρο 
επιτηδεύματος. Έτσι όλο το μικρό κέρδος του σχο-
λικού συνεταιρισμού από την εκμετάλλευση του κυ-
λικείου, μετά την πληρωμή των εξόδων, του ενοικίου 
στη σχολική επιτροπή του δήμου και του Φ.Π.Α., πήγε 
στο φόρο επιτηδεύματος. Αποτέλεσμα οικονομικό 
για το συνεταιρισμό μηδέν, μετά τόσο κόπο από τον 
εθελοντισμό γονέων και μαθητών. Δηλαδή φορο-
λογήθηκε ο εθελοντισμός γονέων και παιδιών. 
Κατανοούμε τις οικονομικές δυσκολίες του κράτους 
μας. Όμως θεωρούμε ότι είναι τραγικά ειρωνικό και 
ακραία άδικο να φορολογείται ως επιτηδευματίας η 
αγνή εθελοντική προσπάθεια των παιδιών μας, που 
προσπαθούν να εξοικονομήσουν λίγα χρήματα για να 
εξοπλίσουν καλύτερα το σχολείο τους, όπου μαθαί-
νουν τα πρώτα γράμματα και λαμβάνουν την παιδεία 
τους. 

Είναι τραγικό παιδιά 6-12 ετών και ενώ έχουν δημι-
ουργήσει με τις μικρές παιδικές τους δυνάμεις, οικο-
νομική δραστηριότητα τόσο πολύτιμη στις μέρες μας, 
να φορολογούνται και να τους παίρνουν το απειρο-
ελάχιστο κέρδος τους. Κέρδος που ονειρεύονταν να 
διαθέσουν για την αγορά διαδραστικού πίνακα στο 
σχολείο τους. Ο φόρος επιτηδεύματος αφαίρεσε από 
τα παιδιά μας το όνειρό  τους και τιμώρησε χωρίς 
λόγω την αγνή και άδολη προσπάθειά τους 

Παρακαλούμε πάρα πολύ εκ μέρους όλης της σχο-
λικής μας κοινότητας και εν γνώση της ευαισθησίας 
σας, να μεριμνήσετε διοικητικά ώστε να νομοθετηθεί 
εξαίρεση των σχολικών συνεταιρισμών από το φόρο 
επιτηδεύματος και αν γίνεται να γίνει αναδρομικά η 
επιστροφή του καταβληθέντος ήδη φόρου επιτηδεύ-
ματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Παρακαλούμε θερμά να τύχει ευνοϊκής μεταχείρι-
σης το αίτημά μας».
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η επανάσταση 
του ’21

Η επανάσταση του 1821 δεν ολοκληρώθηκε ποτέ 
και ουσιαστικά «πουλήθηκε» εκ των έσω στις ξένες 
δυνάμεις. Απόδειξη είναι η δημιουργία των πρώτων 
κομμάτων στην Ελλάδα, μετά τη μερική απελευθέ-
ρωση τμημάτων της χώρας. Δηλαδή, του Αγγλικού, 
Γαλλικού και Ρωσικού κόμματος.

Η συνέχιση εκείνης της μισο-απελευθερωμένης 
χώρας είναι γνωστή. Μετά τη δολοφονία του άξιου 
ηγέτη της Ιωάννη Καποδίστρια, η μικρή χώρα παρα-
δόθηκε στους Βαυαρούς και σε ξένους βασιλιάδες 
μιας χρήσης.

Ξένα έθιμα, ξενόδουλες πολιτικές, μπούληδες που 
έπαιζαν το ρόλο του βασιλιά. Φθάσαμε στο εξευτε-
λιστικό σημείο η παράδοση των Αθηνών από τους 
Τούρκους να γίνει σε αντιπροσωπεία Βαυαρών! Τα 
όσα ακολούθησαν με την ουσιαστική παράδοση της 
χώρας στις ξένες δυνάμεις έφεραν την οικονομική 
εξαθλίωση του ελληνικού έθνους το 1827 και το 
1843. Το 1853 η χώρα ξανάζησε κατοχή ξένων δυ-
νάμεων με τους Άγγλους και τους Γάλλους, λόγω 
του πολέμου στην Κριμαία, ενώ ελέω Αγγλογαλλι-
κής κατοχής είχαμε και την επιδημία χολέρας που 
εξαφάνισε τα 2/3 του πληθυσμού των Αθηνών. Η 
επανάσταση του λαού το 1862 έφερε πρόσκαιρα 
χαμόγελα και ουσιαστικά το τέλος των παλιών κομ-
μάτων. Το πελατειακό κράτος που ακολουθήθηκε 
από τα λεγόμενα νέα κόμματα, καθόρισε ουσιαστικά 
και τη νοοτροπία των Ελλήνων. Η διαφθορά μεγά-
λωσε και οι χρεοκοπίες το 1893 επί Χαρ. Τρικούπη 
και το 1932 επί Ελ. Βενιζέλου, ήταν αποτέλεσμα της 
εμμονής των ξένων να δημιουργήσουμε στρατιω-
τικές δυνάμεις για να εισέλθουμε στους πολέμους 
της εποχής.

Η περιορισμένη, αλλά αληθινή οικονομική ανά-
καμψη της χώρας στα μέσα του 20ου αι. διακόπηκε 
αιφνιδίως στα χρόνια της μεταπολίτευσης, όταν οι 
μαριονέτες πολιτικοί ξεκίνησαν τις δοσοληψίες με 
άλλα κράτη για αγορές κυρίως τεχνολογίας.

Έτσι, η χώρα αγόραζε από πρώτες ύλες για την 
κλωστοϋφαντουργία (!) -παραδοσιακή πηγή πλού-
του για τη χώρας μας-, φρεγάτες από τη Γαλλία, 
έως Κινέζικα παιδικά προγράμματα! Κατέστρεψαν 
τις παραδοσιακές ελληνικές επιχειρήσεις, κατέστρε-
ψαν την ελληνική ύπαιθρο και την αλιεία, δεν άφη-
σαν όρθιο κολυμπηθρόξυλο. Πάντα για να κονο-
μούν οι πολιτικοί και τα τσιράκια τους. Έτσι, έφθασε 
η αγροτική παράγωγη να έχει μόλις 3% συμμετοχή 
στο ΑΕΠ, ενώ η συμμετοχή της ελληνικής βιομηχα-
νίας στο ΑΕΠ, μόλις και μετά βίας, έφθανε στο 13% 
όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν στο 37%.

Αγοράζαμε τα πάντα από το εξωτερικό, όπως γί-
νεται και τώρα (π.χ. σκόρδα από την Κίνα) και δημι-
ουργήσαμε ειδικά επί εποχής Σημίτη, μία οικονομία 
παρασιτικών υπηρεσιών. Το φετίχ των ευρω-
λιγούρηδων με τους οικονομικούς οργανι-
σμούς μέσα στο πλαίσιο του ευρώ, εκτίναξε 
σε ιστορικό ρεκόρ το εξωτερικό μας έλλειμ-
μα.

Το μνημόνιο του 2010 απλά επισφράγισε την 
αθλιότητα των πολιτικών. Κανένα όραμα της επανά-
στασης του 1821 δε δικαιώθηκε. Το σημερινό πελα-
τειακό κράτος, είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς. Η 
επανάσταση του ’21 συνεχίζεται…

Θάνατος 
ναυτικού 

Το μεσημέρι της 24ης Μαρτίου 2016, η λιμενική αρχή 
Πάρου, ενημερώθηκε για περιστατικό θανάτου 46χρο-
νου μέλους πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 
ΠΑΤΜΟΣ’».

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του λιμενικού σώματος 

– ακτοφυλακής: «[…] ανωτέρω 46χρονος βρισκόταν 
στο γκαράζ του πλοίου κατά τη διάρκεια αποεπιβί-
βασης επιβατών, όταν ένοιωσε ξαφνική αδιαθεσία, 
ενώ αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, 
μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο 
Κέντρο Υγείας Πάρου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός 
του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πά-
ρου, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ια-
τροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νε-
κροψίας – νεκροτομής».
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Νέος 
αστυνομικός 
διευθυντής

Τον αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γ. Λεονταρίτη 
επισκέφτηκε στις 18 Μαρτίου, ο νέος αστυνομικός δι-
ευθυντής της διεύθυνσης αστυνομίας Κυκλάδων, κ. Γε-
ώργιος Γιαννόπουλος, με την ευκαιρία της ανάληψης 
των καθηκόντων του.

Ο κ. αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε τη βεβαιότητα 
πως ο κ. Γιαννόπουλος θα επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή 
και αποτελεσματικότητα κατά την άσκηση των καθη-
κόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο 
του, τονίζοντας την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών.

Προϊόν της συνάντησης υπήρξε η διαπίστωση ότι 
η παραβατικότητα και το έγκλημα αποτελούν κοινό 
εχθρό, ενώ επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο συνεν-
νόησης και η αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο 
θεσμών. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, συζητή-
θηκαν θέματα αστυνομικής φύσεως τοπικού ενδιαφέ-
ροντος και υπήρξε ταύτιση απόψεων για την καλύτερη 
αστυνόμευση της περιοχής.

«Οι ανάγκες σε θέματα αστυνόμευσης και δημόσιας 
τάξης έχουν αυξηθεί στο έπακρο, με τις υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας να απαιτούν την άμεση 
στελέχωσή τους», δήλωσε αμέσως μετά το πέρας της 
συνάντησης ο κ. Λεονταρίτης προσθέτοντας ότι: «Οι 
Κυκλάδες αποτελούν τη «βιτρίνα» της χώρας και δεν 
είναι δυνατόν πολίτες και επισκέπτες να αισθάνονται 
ανασφάλεια λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε έμψυ-
χο δυναμικό των τοπικών αστυνομικών τμημάτων του 
Νομού μας παρά τις  φιλότιμες προσπάθειες που κα-
ταβάλλει η Ελληνική Αστυνομία».

«Islands 
FAROS & 
PAROS»

Ο δήμος Πάρου θα συμμετάσχει στην εκδήλω-
ση με τίτλο: «Islands FAROS & PAROS - Millennial 
Mediterranean Connections», η οποία διοργανώνεται 
στο πλαίσιο του εορτασμού των 2400 χρόνων από την 
ίδρυση της Φάρου, αποικίας της Πάρου στην Κροατία 
και θα λάβει χώρα στην αίθουσα «Yehudi Menuhin» 
του ευρωκοινοβουλίου στις 4 Απριλίου 2016. 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει στρογγυλό τραπέζι 
με τη συμμετοχή Ελλήνων και Κροατών αρχαιολό-
γων, ιστορικών και αξιωματούχων και στη συνέχεια 
θα πραγματοποιηθούν εγκαίνια έκθεσης φωτογραφί-
ας συνοδεία παραδοσιακών τραγουδιών από το νησί 
Hvar (Φάρος) και παραδοσιακών χορών δύο μουσικο-
χορευτικών συγκροτημάτων από την Πάρο. 

Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή οίνων και εδεσμά-
των των δύο νησιών.

Προσλήψεις 
στο Κ.Υ.

Προσλήψεις 585 ατόμων, επικουρικού προσωπικού, 
διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως 12 
μηνών, σε φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου υγεί-
ας, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση.

Ανάμεσα στις προσλήψεις που θα γίνουν προβλέπο-
νται και δύο θέσεις για το Κ.Υ. Πάρου, με τις παρακά-
τω ειδικότητες:

- Μία θέση Τ.Ε. νοσηλευτή 
- Μία θέση Δ.Ε. πληρωμάτων ασθενοφόρων.

Ο Συρμαλένιος 
για τις Α.Π.Ε.

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Νίκος Συρμαλέ-
νιος, με νεώτερες δηλώσεις του στις 20/3/16 επανήλ-
θε σε θέματα Α.Π.Ε. των νησιών μας. 

Σε τοποθέτησή του στην επιτροπή παραγωγής και 
εμπορίου της Βουλής, ο κ. Συρμαλένιος υπεραμύνθηκε 
των μικρών εγκαταστάσεων, με ανάπτυξη υβριδικών 
συστημάτων είτε με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργει-
ας είτε με μικρά φράγματα, οι οποίες θα μπορούν να 
δώσουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά 
των Κυκλάδων.

Ο κ. Συρμαλένιος δήλωσε ότι πράγματι γίνεται προ-
σπάθεια από διάφορους φορείς και από το επιμελητή-
ριο Κυκλάδων και από άλλους φορείς, συνεταιριστι-
κούς κ.λπ., να δημιουργηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις, 
προσθέτοντας: «Αν υπάρχουν εκκρεμείς νομοθετικές 
ρυθμίσεις, που δεν έχουν γίνει ακόμη, θα παρακαλού-
σα την ηγεσία του υπουργείου να τις δει, να προχω-
ρήσουν γρήγορα, ούτως ώστε να μην ολιγωρούμε 
στην ανάπτυξη αυτών των μικρών εγκαταστάσεων, 
που μέσω των Α.Π.Ε. μπορούν να καλύψουν τις ανά-
γκες της κατανάλωσης».

Ο βουλευτής Κυκλάδων δήλωσε επίσης, μεταξύ άλ-
λων: «Προφανώς είμαστε υπέρ της διασύνδεσης των 
νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, όμως και στις Κυ-
κλάδες, παρότι πράγματι το έργο προχωράει, δε θα 
καλύψει όλα τα νησιά. Υπάρχουν νησιά μεγάλα, όπως 
η Σαντορίνη και η Μήλος, δευτερευόντως, μιλώ από 
άποψη μεγέθους, που μένουν απέξω, για λόγους που 

έχουν να κάνουν με τη διαδρομή της διασύνδεσης ή 
με τις δυνατότητες. Αυτά είναι τεχνικά ζητήματα και 
δεν ξέρω, κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει σ’ αυτή τη 
φάση, όμως, νομίζω ότι πράγματι υπάρχουν τεράστι-
ες δυνατότητες εναλλακτικών πηγών ενέργειας, αξι-
οποίησης των Α.Π.Ε., αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη 
μας, ότι πρέπει να μιλάμε πάντα για Α.Π.Ε. μικρού με-
γέθους και όχι γιγαντιαία αιολικά πάρκα, τα οποία κά-
ποιοι επιχειρηματίες θέλησαν, και πήραν έγκριση από 
την ΡΑΕ παλαιότερα, να προχωρήσουν. Το λέω αυτό, 
γιατί υπήρχε στο σχεδιασμό και η δημιουργία τεσ-
σάρων πολύ μεγάλων αιολικών πάρκων στην Πάρο, 
στη Νάξο, στην Άνδρο και στην Τήνο, που τα δύο τε-
λευταία χρόνια, τουλάχιστον απ’ ό,τι έχω καταλάβει, 
έχουν «παγώσει». Εκκρεμεί προσφυγή στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας και από τους δήμους και από την 
περιφέρεια, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι πάνδημη 
η αντίθεση στα μεγάλα αιολικά πάρκα, ενώ αντίθετα 
είμαστε υπέρ των μικρών εγκαταστάσεων από Α.Π.Ε. 
διαφόρων μορφών και όχι μόνο αιολικής ενέργειας».

Αναφορές 
Βρούτση

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βου-
λευτής ΝΔ Κυκλάδων, κ. Ιωάννης Βρούτσης, κατέθεσε 
στη Βουλή αναφορές για θέμα που απασχολεί τα νη-
σιά του Νομού Κυκλάδων. 

Ειδικότερα, προς τους υπουργούς οικονομικών και 
εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης κατα-
τέθηκε ως αναφορά το έγγραφο του προέδρου του 
συλλόγου εργαζομένων αποκεντρωμένης διοίκησης 
Αιγαίου, σχετικά με τη συνέχιση της καταβολής του 
επιδόματος παραμεθορίων και προβληματικών περι-
οχών στις νησιωτικές περιοχές της χώρας. 

Συγκεκριμένα, στο έγγραφό του ο πρόεδρος του 
συλλόγου υπογραμμίζει την ανάγκη να μη περικοπεί ή 
καταργηθεί το σχετικό επίδομα στις Κυκλάδες. Επίδο-
μα που εύλογα δικαιολογείται, αν ληφθούν υπόψη οι 
δυσκολίες πρόσβασης, η εδαφική ασυνέχεια των νη-
σιών με την ηπειρωτική Ελλάδα και το ιδιαίτερα υψη-
λό κόστος ζωής στα νησιά, όπως αυτό διαμορφώθηκε, 
μετά από τις εξοντωτικές αυξήσεις φόρων που επέ-
βαλλε η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο.

Φόροι, που αφορούν όλους τους νησιώτες (φυ-
σικά πρόσωπα, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματί-
ες και επιχειρήσεις), καθώς μείωσαν τα εισοδήματά 
τους δραματικά. Όπως είναι: η κατάργηση του ειδι-
κού καθεστώτος ΦΠΑ των νησιών, η κατάργηση των 
απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, η αύξηση της άμεσης και 
έμμεσης φορολογίας, η αύξηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης, η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, η αύξηση 
φόρου κατανάλωσης στον οίνο, η αύξηση του φόρου 

εισοδήματος στους αγρότες, η σταδιακή κατάργηση 
της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 
πετρέλαιο για αγροτική χρήση, η αύξηση της προκα-
ταβολής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα, 
στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. 

Όπως σημειώνει ο βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ιω. 
Βρουτσης: «[…] Φόροι και μέτρα, που δυστυχώς κατ’ 
όπως φαίνεται θα έχουν και συνέχεια. Και όπως παρα-
δέχονται προκλητικά και οι ίδιοι τα χειρότερα έπονται! 
Ζητείται, λοιπόν, από την πολιτεία να λάβει σοβαρά 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότη-
τας, όπως αυτά καθορίζονται από το Σύνταγμα της 
χώρας και να μην προχωρήσει στην κατάργηση και 
του τελευταίου κινήτρου που είχε θεσπιστεί για τα νη-
σιά με το Ν. 1943/1991. 

Νόμος που θεσμοθέτησε την έννοια της «προβλη-
ματικής» περιοχής «λόγω ιδιαιτεροτήτων από άποψη 
διαβίωσης, επικοινωνίας ή στέγασης» και όχι μόνο για 
λόγους απόστασης. Νόμος που προασπίζει την αξιο-
πρεπή διαβίωση των νησιωτών και υπηρετεί τις αρ-
χές της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης».
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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 τι-
µές κάτω του κόστους από 45.000€, 
πολύ µικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήµα 4.200 
τ.µ. οικοδοµήσιµο µε παλαιά κτίσµα-
τα. Τηλ. 22840 43160, 6945 112 134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ, ενοικιάζο-
νται χώροι 62 και 57 τ.µ. αντίστοιχα, 
κατάλληλοι για γραφείο ή επιχείρη-
ση, για όλο το χρόνο. Τιµή ενοικίων, 
300 και 200 ευρώ. Τηλ. 6982 061 
284, 6979 727 616

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα, δυάρι επιπλωµένο, 
µε αυτονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978 184 955

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-
άζεται κατάστηµα 42 τ.µ., ισόγειο, 
γωνιακό, ανακαινισµένο 2014, 1wc, 
κλιµατισµός, χωρίς κοινόχρηστα, 

ελεύθερο. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
407 532, 6974 362 246

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΠΙΤΙ Η’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ζητείται 
µε ένα ή δύο Υ/∆, στην περιοχή 
της Νάουσας για 6µηνη ενοικίαση 
(Απρίλιος-Σεπτέµβριος). Παρακαλώ 
επικοινωνήστε στο: 6973 808 729

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ζητείται για 
πώληση ηλεκτρονικού οδηγού. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
nadia@smileweb.gr.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
nikos@typoparos.gr

ΤΟ THALASSAMOU RESTAURANT 
στην Αλυκή ζητεί µάγειρα και άτοµα 
για το σέρβις µε γνώσεις Barista 
και ξένων γλωσσών. Προϋπηρεσία 
στις αντίστοιχες θέσεις απαραίτητη. 
Αποστολή βιογραφικών µε πρόσφα-
τη φωτογραφία στο: welcome@
thalassamou.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για ενοικι-
αζόµενα διαµερίσµατα στην Αλυκή. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6936 279 024

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για ψαρο-
ταβέρνα στη Νάουσα από 15/05 
έως 30/09 µε τις εξής ειδικότητες: 
µάγειρας/µαγείρισσα και λαντζέρα. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 434 189.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται για την καλο-
καιρινή σεζόν στην περιοχή Πούντας 
( προς Αντίπαρο). Εργασία µόνο για 
τη διάρκεια της ηµέρας. Τηλ. 6971 
826 374

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
ζητούνται από την εταιρεία Ε. 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕ  ηλικίας έως 

35 ετών, ελληνικής υπηκοότητας . 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: απολυ-
τήριο λυκείου, δίπλωµα οδήγησης 
. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 109 845.

ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ µε δίπλωµα 
αυτοκινήτου και µηχανής ζητείται. 
Αποστολή βιογραφικών στο: 
klimatismos.paros@yahoo.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο και καταρτι-
σµένο ζητείται για νέα ξενοδοχειακή 
µονάδα στην Σάντα Μαρία, για τις 
θέσεις του µάγειρα και για το pool 
bar (barista). Τηλ.: 6936 844 414, 
6937 107 870

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για εταιρεία 
ενοικιάσεων οχηµάτων στην Αλυκή. 
α) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ µε 
γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών, θα εκτι-
µηθεί η γνώση και δεύτερης ξένης 
γλώσσας. β) Ο∆ΗΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
µε δίπλωµα Α’ +Β’ Κατηγορίας. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6934 215 919

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία service 
πρωινών και pool bar. Η γνώση 
Αγγλικών απαραίτητη, θα προτιµηθεί 
άτοµο που γνωρίζει επιπλέον 
Γαλλικά ή/και Ιταλικά. Παρακαλώ 
επικοινωνήστε µε τον διευθυντή 
στα τηλέφωνα: 22840 51858 & 
6958 621575 και στο e-mail:  info@
angelsvillas.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
(receptionist) ζητείται για το 
ξενοδοχείο Amaryllis στη Χρυσή 
Ακτή. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλο-
γη θέση, άριστη γνώση Η/Υ, άριστη 
γνώση αγγλικών ή/και γαλλικών, 
γνώση ξενοδοχειακών προγραµ-
µάτων. Αποστολή βιογραφικών: 
a.papounidis@ermiaresorts.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για το 
ξενοδοχείο Αµαρυλλίς στη Χρυσή 
Ακτή. Επιθυµητή η προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία. Τηλέφωνο επικοινωνί-

ας: 6973 808 729

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για 
6µηνη απασχόληση σε ιδιωτική 
οικία. Στα καθήκοντα περιλαµβά-
νεται η φύλαξη και φροντίδα ενός 
βρέφους 6 µηνών, καθαριότητα και 
µαγείρεµα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6973 808 729

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, νέος, -α 
ζητείται από εταιρεία ενοικιάσεων 
αυτοκινήτων στην Πάρο. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία, απαραίτητα προσόντα 
η γνώση Η/Υ και αγγλικών, ευγενι-
κός, -η. Αποστείλατε βιογραφικό στο 
email: info@paroscarrental.com 

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Νάουσα για το service, µε γνώ-
σεις Αγγλικών και Γαλλικών. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6974 321 980

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εστιατόριο 
στην Αλυκή για την κουζίνα (τηγάνι) 
και για το service. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 22840 91740

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ-
ΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιµές. Μάθε 
το Laptop ή το Tablet καλύτερα. Τηλ.: 
6974 717 978

ΚΥΡΙΟΣ αναλαµβάνει εργασίες 
όπως τσιµεντοκονίες, βαψίµατα, 
χτισίµατα, τζάκια και συντηρήσεις 
κήπων. Τηλ. επικοινωνίας: 6993 248 
000 κος. Άκης

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητεί εργασία σε 
ενοικιαζόµενα δωµάτια, ξενοδοχεία 
ή και καθαρισµό σπιτιών, στις περιο-
χές: Λογαράς, Πούντα, Πίσω Λιβάδι, 
Μάρπησσα. Τηλ. επικοινωνίας: 6945 
275 152, 6994 312 204

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ πωλούνται 10 πλαισίων 

και παραφυάδες των 5 πλαισίων. 

Τηλ. 6937 069 220

ΕΠΙΠΛΑ πωλούνται σε άριστη 

κατάσταση από ξύλο δεσποτάκι. 2 

κρεβάτια µονά µε τα στρώµατά τους, 

τιµή: 200€ έκαστο και 1 κοµοδίνο, 

τιµή: 50€.  Τηλ. επικοινωνίας: 6973 

317 638
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος | Κελεπουσίδης Παύλος
Μικροβιολογικές, Αιµατολογικές, Βιοχηµικές, 
Ορµονολογικές, Ανοσολογικές εξετάσεις, 
Καρκινικοί δείκτες | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Ακτινολόγος | Κοράκης Βασίλειος
Ακτινογραφίες, Αξονικός τοµογράφος, Υπέρηχος, 
Πανοραµική, Ψηφιακή µαστογραφία, Οστική 
πυκνότητα, Λιποµέτρηση 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
Πατεράκη Ευστρατία | 21-22/4

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Αναγνώστου 
Κωνσταντίνος | 21-22/4

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης | 11/4
Holter, Τεστ κοπώσεως, ΗΚΓ, triplex καρδιάς

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος |1/4
& 15/4

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος | 
26-27/4

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

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€

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας
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25η Μαρτίου
Με κάθε επισημότητα εορτάστηκε στην Πάρο, την περασμένη Παρασκευή 25 

Μαρτίου, η επέτειος της επανάστασης του 1821.
Με επίκεντρο την Παροικιά, έγιναν εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης και παρε-

λάσεις μαθητών από τα σχολεία του νησιού μας, σε πολλές περιοχές της Πάρου.
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Στην πρώτη θέση του βαθμολογικού 
πίνακα (με ένα αγώνα περισσότερο), 
πέρασε ο Μαρπησσαϊκός στο πρωτά-
θλημα της Β’ κατηγορίας ΕΠΣ Κυκλά-
δων, μετά τη σπουδαία νίκη του στο γή-
πεδο της Σίφνου με 4-1, απέναντι στον 
ΑΟ Σερίφου.

Η νίκη του Μαρπησσαϊκού ήταν ανα-
γκαία βαθμολογικά, ώστε να κερδίσει 
απευθείας την άνοδό του στην Α’ κα-
τηγορία της ΕΠΣΚ και να μην μπλέξει 
στην ψυχοφθόρα διαδικασία των αγώ-
νων μπαράζ

Ο Μαρπησσαϊκός πλέον για να σφρα-
γίσει την απευθείας άνοδό του στην Α’ 
ΕΠΣΚ, περιμένει στο τελευταίο παιχνίδι 
του πρωταθλήματος τη Λάβα, στο γή-
πεδο των Μαρμάρων, για να επικυρώ-
σει με νίκη τον προβιβασμό του. Ένας 
αγώνας, μια κατηγορία, στον 
οποίον ο Μαρπησσαϊκός πρέπει 
να έχει τη συμπαράσταση όλων 
των φιλάθλων του νησιού μας.

Στον αγώνα της περασμένης Κυρια-
κής στη Σίφνο, ο Μαρπησσαϊκός, κα-
τέβηκε στον αγωνιστικό χώρο με τους: 
Ζουμή, Παπαδόπουλο, Τριβυζά, Κορρέ, 
Παντελαίο, Ρούσσο, Ευστρ. Κρητικό, Δ. 
Κρητικό, Τσιγώνια, Τζανακόπουλο και 
Βιτζηλαίο, ενώ ο ΑΟ Σερίφου παρα-
τάχθηκε με τους: Γούναρη, Αδελινάκη, 
Μποφίλιο, Ρεδίνθη, Γεροντάρη, Κ. Βαλ-
σαμάκη, Αντ. Βαλσαμάκη, Ράπια, Χόσχι, 
Παρίση και Λιβάνιο. Διαιτητής του αγώ-
να ήταν ο κ. Δεληγιάννης, με βοηθούς 
τους κ.κ. Τσιριγώτη και Βαρθαλίτη.

Η ομάδα της Μάρπησσας από το 
πρώτο λεπτό έδειξε τις επιθετικές της 
διαθέσεις και έψαξε το γκολ. Ο Ευστρ. 
Κρητικός ήταν σε μεγάλα κέφια και 
έτσι, με δύο προσωπικά του γκολ, στο 
25ο και 35ο λεπτό, έδωσε την πρω-
τοπορία στο Μαρπησσαϊκό με 2-0. Η 
ομάδα της Σερίφου αντέδρασε γρήγο-
ρα και έτσι, στο 37ο λεπτό, μείωσε σε 
2-1 με γκολ του Παρίση. Στο τελευταίο 
λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Δ. Κρη-
τικός, έκοψε τις «κακές» σκέψεις που 
υπήρχαν και σημείωσε τρίτο γκολ για 
τη Μάρπησσα, διευρύνοντας το σκορ 
σε 3-1 υπέρ της. Το δεύτερο ημίχρονο 
ήταν περισσότερο διαδικαστικό, καθώς 
ο Μαρπησσαϊκός είχε την πρωτοβουλία 
και ροκάνιζε το χρόνο. Ο Παντελαίος 
όμως με απευθείας χτύπημα φάουλ 
έδωσε διαστάσεις θριάμβου στο τελι-
κό αποτέλεσμα γράφοντας το 4-1 υπέρ 
του Μαρπησσαϊκού.

Άφησε τη σκόνη του!
Σίφουνας ο ΑΟ Πάρου, κέρδισε μέσα 

στη Σύρο τον τοπικό Πάγο με 4-2 και 
κέρδισε πολύτιμο έδαφος στο βαθμο-
λογικό πίνακα των ομάδων του ομίλου 
παραμονής για την Α’ κατηγορία της 
ΕΠΣ Κυκλάδων.

Ο αγώνας μόνο ντέρμπι δεν ήταν, κα-
θώς ο φορμαρισμένος το τελευταίο δι-
άστημα ΑΟΠ, ήταν πολύ καλύτερος και 
δεν άφησε στους αντιπάλους του δεύ-
τερες σκέψεις για κάποιο θετικό απο-
τέλεσμα. Μπόνους της συνάντησης τα 
πέντε γκολ (!) που μπήκαν στο πρώτο 
δεκαπεντάλεπτο και έκαναν τον αγώνα 
να παραπέμπει περισσότερο σε παιχνίδι 
πόλο! 

Οι παριανοί ποδοσφαιριστές προη-

γήθηκαν στο 5ο λεπτό με τον επανεμ-
φανιζόμενο Κ. Νίκα, γράφοντας το 0-1, 
αλλά δέχθηκαν την ισοφάριση στο 7ο 
λεπτό από τον Πρελορέντζο. Αμέσως 
μετά τη σέντρα που έκαναν οι παίκτες 
του ΑΟΠ ο Γιουρτζίδης με μακρινό σουτ 
έγραψε το 1-2. Και πάλι όμως ο Νίκος 
Πρελορέντζος στο 12ο λεπτό, ισοφάρι-
σε σε 2-2 για τον Πάγο, με ωραία κε-
φαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του 
Πάπιτση. Τα απίστευτα, με την ευκολία 
που έμπαιναν τα γκολ, συνεχίστηκαν 
τρία λεπτά αργότερα όταν ο Μπαρμπα-
ρήγος με σουτ έγραψε το 2-3 υπέρ της 
Παριανής ομάδας. Το «τρελά» συνεχί-
στηκαν στο υπόλοιπο μέρος του πρώ-
του ημιχρόνου, όταν ο ΑΟΠ έχανε τα 
άχαστα και τραβούσαν όλοι τα μαλλιά 
τους. Η Παριανή ομάδα στρατοπέδευσε 
στο μισό χώρο του γηπέδου, βομβάρδι-
ζε την εστία του Πάγου, αλλά πότε τα 
δοκάρια και πότε ο Συριανός τερματο-
φύλακας Λοΐσιος, δεν τον άφηναν να 
πετύχει γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξαν 
πολλά πράγματα και στο 57ο λεπτό με 
σουτ του Αρκουλή ο ΑΟΠ προηγήθηκε 
με 4-2. Η Συριανή ομάδα φάνηκε μόνο 
στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν 
ο ΑΟΠ ενδιαφέρθηκε περισσότερο για 
να σιγουρέψει τη συγκομιδή των τριών 
βαθμών της νίκης και όχι για την επί-
τευξη ενός ακόμα γκολ.

Οι πρωταγωνιστές
Πάγος: Λοΐσιος, Φωτεινιάς, Αργυρός 

(Δεσινιώτης), Τρόκα (Δεναξάς), Σούρ-
λας, Σταμούλης, Ζαφείρας, Πρίντεζης, 
Πάπιτσης, Τζώρτζης, Πρελορέντζος 
(Ρούσσος).

ΑΟΠ: Βασιλάρης, Σένκα, Χασάνι, Δα-
λημπαλταδάκης, Μπαρμπαρήγος, Τσού-
κε, Αρκουλής, Κ. Π. Σαρρής (Ρομάριο), 
Κ. Νίκας, Τριανταφυλλίδης, Γιουρτζίδης 
(Κ. Σαρρής).

Διαιτητής: Δεληγιάννης, με βοη-
θούς τον κ.κ. Τσιριγώτη και Νομικό.

Όλη η κίνηση
Όμιλος πρωταθλητή
Πανναξιακός – Πανθηραϊκός 0-4
Θύελλα Καμαρίου – Μύκονος 1-2

Βαθμολογία
1. Πανθηραϊκός 18
2. Μύκονος 13
3. ΑΟ Σύρου 8
4. Πανναξιακός 7
5. Θύελλα 6
6. Άνω Μερά 0

Επόμενη αγωνιστική
Πανναξιακός – Θύελλα Καμαρίου
Μύκονος – ΑΟ Σύρου

Όμιλος παραμονής
Ανδριακός – Πανσιφναϊκός 8-0
Πάγος – ΑΟΠ 2-4
Φιλώτι – Παμμηλιακός 2-0

Βαθμολογία
1. Φιλώτι 15
2. ΑΟΠ 13
3. Πάγος 8
--------------------
4. Μήλος 6
--------------------

5. Ανδριακός 5
6. Σίφνος 3

Επόμενη αγωνιστική
Φιλώτι – Ανδριακός 
Πανσιφναϊκός – Πάγος

Β’ ΕΠΣΚ
Σέριφος – Μαρπησσαϊκός 1-4

Βαθμολογία
1. Μαρπησσαϊκός 24
2. Αίας Σύρου 22
--------------------------
3. Λάβα 22
--------------------------
4. ΠΑΣ Νάξου 15
5. Καρτεράδος 13
6. Σέριφος 5
7. Τραγαία 4

Επόμενη αγωνιστική
Αίας Σύρου – Αστέρας Τραγαίας

Κ-15
Αίας Σύρου – ΑΟΠ 2-0

Βαθμολογία
1. Αίας Σύρου 18
2. ΑΟΠ 12
3. Πανσιφναϊκός 1
4. Νηρέας -1

Κ-13
Παμμηλιακός – ΑΟΠ 0-5
Νηρέας – ΠΑΣ Νάξου 1-10

Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 18
2. ΑΟΠ 13
3. Μαρπησσαϊκός 12
4. Νηρέας 7
5. Θύελλα 3
6. Μήλος 0

Επόμενη αγωνιστική

Θύελλα Καμαρίου – ΑΟΠ
Μήλος – Μαρπησσαϊκός

Συνεργασία
Η ΚΔΕΠΑΠ και η αθλητική επιτροπή 

της ανακοίνωσαν την έναρξη συνερ-
γασίας με τον κ. Κων/νο Νίκα, απόφοι-
το του ΑΠΘ με ειδικότητα στο Sport 
Management & Marketing σε θέματα 
αθλητικού τουρισμού, για τους προσε-
χείς έξι μήνες.

Συνεδρίαση ΕΠΣΚ
Το ΔΣ της ΕΠΣΚ συνεδρίασε στην 

Πάρο, την περασμένη Κυριακή, με κύ-
ριο θέμα την παραίτηση-αντικατάσταση 
του μέλους του Δ.Σ και Α’ ντιπροέδρου 
κ. Φουτάκογλου Ευστράτιου. 

Το Δ.Σ. ακολούθως, έκανε δεκτή την 
παραίτηση του και στη συνεχεία κάλεσε 
τον κ. Γιώργο Σολάρη, επόμενο επιλα-
χόντα του συνδυασμού «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ 
ΕΝΩΣΕΙ», να συμμετάσχει στην σύν-
θεση του Δ.Σ, ο οποίος και την αποδέ-
χθηκε. Ακολούθησαν οι προτάσεις του 
Προέδρου για την αναδιάρθρωση του 
Δ.Σ. οι οποίες έγιναν ομόφωνα αποδε-
κτές. 

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κυ-
κλάδων έχει ως εξής: 
Πρόεδρος: Ειρηναίος Φρέρης
Α’ Α/πρόεδρος: Νικ. Παρίσης
Β’ Α/πρόεδρος: Αντώνιος Φωτεινός 
Γεν. γραμματέας: Γιώργος Παρούσης 
Αν. γραμματέας: Γιώργος Σολάρης
Ταμίας: Μάριος Ξαγοράρης
Αν. ταμίας: Κώστας Δοκιμάκης 
Έφορος: Νικ. Λουκής
Μέλη: Χρήστος Καφτηράνη,ς Γεώργι-
ος Χωριανόπουλος, Μάριος Γαλανός.

Πρόεδρος στη επιτροπή διαιτησίας, 
ανέλαβε ο κ. Παρούσης Γεώργιος και 
πρόεδρος στην επιτροπή καταπολέμη-
σης βίας, ο κ. Δοκιμάκης Κωνσταντίνος. 

Μαρπησσαϊκάρα!
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Το Αιγαίο στην Πάρο
Πραγματοποιήθηκε από 25 έως 27 Μαρτίου 2016, στον κόλπο της Παροικιάς, 

το περιφερειακό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας νήσων Αιγαίου και Κρήτης 2016.
Στο πρωτάθλημα μετείχαν δέκα τέσσερις ναυτικοί όμιλοι στις κατηγορίες 

Optimist και Laser 4,7 και έδωσαν ένα πανέμορφο θέαμα στους φίλους του 
αθλήματος.

ΦΩΤΟ: Δημήτρης Χανιώτης



απογείωσε την προβολή σου!

διαφήµισε την επιχείρησή σου!

w w w . d o u n a i - l a v e i n . g r

Αγ.Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | e-mail. info@smileweb.gr


