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■ «Ορφανά»
Την περασμένη εβδομάδα που ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματο-

ποιούσε το 2ο συνέδριο του συμπληρώνονταν 35 χρό-
νια από την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Όποιοι 
παρακολουθήσατε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα είδατε 
μεταξύ των συνέδρων και πολλά «ορφανά» του πάλαι 
ποτέ παντοδύναμου ΠΑΣΟΚ. 

■ Έξω οι βάσεις
Την προεκλογική περίοδο του 1981 τη θυμούμαι 

έντονα, καθώς ως μαθητής τότε, όλη μας η ζωή ήταν 
«πάνω-κάτω, η Πατησίων», που έλεγε και η μακαρί-
τισσα Κατερίνα Γώγου, στο ποίημά της: «Η ζωή είναι 
σουγιάδες». Τότε, το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει σημαία του τα 
συνθήματα: «Έξω οι βάσεις του θανάτου, έξω οι Αμε-
ρικάνοι», «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» και άλλα 
παρόμοια.

■ ΝΔ
Ο κολλητός μου φίλος τότε, ο Λεωνίδας, ήταν «άρ-

ρωστος» Οννεδίτης (για την ακρίβεια λόγω ηλικίας 
ήταν στη ΜΑ.ΚΙ. –το μαθητικό της ΟΝΝΕΔ). Η ΝΔ είχε 
τα προεκλογικά της γραφεία στη γωνία Βουκουρεστί-
ου και Πανεπιστημίου. Η αλήθεια είναι ότι οι μοναδικοί 
τότε που στήριζαν στο πεζοδρόμιο τη ΝΔ ήταν μόνο οι 
Οννεδίτες, καθώς οι μεγάλοι του κόμματος φρόντιζαν 
να βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, αφού θα 
έρχονταν οι «κομουνιστές του Ανδρέα» και θα τους τα 
έπαιρναν!

■ ΗΡΑ-ΗΡΑ ΗΡΑΚΛΗΣ
Μαζί με το φίλο μου το Λεωνίδα, ήταν και ο Κώστας 

με το παρατσούκλι «Σανάβρια», που έως σήμερα, δε 
γνωρίζω από πού είχε βγει. Εγώ, ο Λεωνίδας και ο 
«Σανάβρια», είχαμε πάει σε μία προεκλογική συγκέ-
ντρωση στη Θεσσαλονίκη, του πλέον ακατάλληλου 
αρχηγού που είχε ποτέ η Δεξιά, του Γ. Ράλλη. Το κακό 
δεν ήταν η συγκέντρωση Ράλλη, αλλά η αντισυγκέ-
ντρωση από τους οπαδούς του Ηρακλή. Δε θυμάμαι 
για ποιο λόγο, αλλά ο Ηρακλής ήταν μπλεγμένος σε 
μια υπόθεση και απειλούνταν με υποβιβασμό. Έτσι, οι 
οπαδοί του Γηραιού διαμαρτυρόντουσαν στο Ράλλη, 
τα αίματα είχαν ανάψει και είχε πέσει το ξύλο της αρ-
κούδας στους γύρω δρόμους, με τον «Σανάβρια» να 
δίνει τα ρέστα του…

■ Ου
Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης 

στο Ηράκλειο, οι Οννεδίτες σε κάθε αναφορά του 
Ράλλη για το ΠΑΣΟΚ αποδοκίμαζαν με το χαρακτη-
ριστικό «ου». Ο Ράλλης απάντησε «δε θέλω ου» και 
κάπως έτσι πέρασε στην ιστορία.

■ Αλλαγή
Το κλεμμένο σύνθημα από το γαλλικό σοσιαλιστικό 

κόμμα, «αλλαγή», έκανε θραύση στην ελληνική κοινω-
νία, το «στις 18 σοσιαλισμός» το είχαν πιστέψει όλοι 
και το «ραντεβού με την ιστορία» είχε κυριεύσει κάθε 
σκέψη. Το ΚΚΕ πάλι για να συγκρατήσει τις δυνάμεις 
του φώναζε: «ΚΚΕ αλλαγή, δεύτερη κατανομή».

■ «Ρο»
Οι Νεοδημοκράτες της προεκλογικής περιόδου του 

1981 το είχαν ψιλογυρίσει το θέμα των συνθημάτων 
στο πιο τραμπούκικο φωνάζοντας όταν έβγαινε στο 
μπαλκόνι ο Ράλλης: «Αυτός, αυτός είν’ αρχηγός και όχι 
ο μεθύστακας ο Αμερικανός» (λόγω του Αμερικάνι-
κου διαβατηρίου του Ανδρέα και της αγάπης του στο 
«νερό που καίει»). Λόγω όμως του προβλήματος στην 
άρθρωση που είχε ο Ράλλης, οι Πασόκοι απαντούσαν: 
«Θέλουμε πρωθυπουργό που μπορεί να πει το ρο».

■ 48%
Έτσι, το βράδυ των εκλογών του 1981 το ΠΑΣΟΚ 

σάρωσε τα πάντα με 48% και ξεκίνησαν τα συνθήμα-
τα «απόψε πεθαίνει η δεξιά», Ο Ανδρέας βγήκε στην 
τηλεόραση και άρχισε τα απίθανα: «Ο λαός στην εξου-
σία, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση». Θυμάμαι σαν τώρα 
την επόμενη μέρα των εκλογών, οι φίλοι μου, Λεωνί-
δας και «Σανάβρια» έπιαναν ανυποψίαστους περαστι-
κούς στην Πανεπιστημίου και Σταδίου (όταν έβλεπαν 

στα χέρια τους την «Ελευθεροτυπία» ή «Τα Νέα», που 
ήταν οι «σημαίες» του Tύπου για το ΠΑΣΟΚ) και τους 
έλεγαν την εξής ιστορία: «Βρε φίλε από πού είσαι;». 
Ο ανυποψίαστος περαστικός απαντούσε π.χ. «από την 
Πετρούπολη». Και ο «Σανάβρια» και ο Λεωνίδας ξε-
κινούσαν το εξής παραμύθι: «Καλά και τι κάνεις εδώ; 
Τρέχα γρήγορα! Στην Πετρούπολη έχει κατεβεί ο Αν-
δρέας και κληρώνει 3000 διαμερίσματα. Τα δίνει δω-
ρεάν στο λαό. Αν δεν προλάβεις όμως μην ανησυχείς. 
Αύριο θα κληρώσουν άλλα 3000 διαμερίσματα στα 
Καμίνια. Μόνο που αυτά θα είναι δυάρια! Τρέχα γρή-
γορα!».

■ Μετά
Ο καιρός πέρασε, με το Λεωνίδα πήγαμε μαζί για 

σπουδές, ενώ ο «Σανάβρια» έφυγε με μια μηχανή για 
μια βόλτα στην Εύβοια και τελικά βρέθηκε μετά από 
μία δεκαετία να είναι μόνιμος κάτοικος στο Albany 
των ΗΠΑ, έχοντας ανοίξει κουρείο! 

■ ΠΑΣΟΚ
Διαμερίσματα που έλεγε ο «Σανάβρια» με το Λε-

ωνίδα δε δόθηκαν ποτέ, αλλά αυτό ήταν πλάκα των 
Δεξιών της εποχής. Από το ΝΑΤΟ δε φύγαμε, όπως 
και από την ΕΟΚ. Οι βάσεις δεν έφυγαν ποτέ, παρά 
μόνο κάποιες έκλεισαν μετά από χρόνια όταν οι ΗΠΑ 
έκαναν περικοπές στρατιωτικών δαπανών. Τα περισ-
σότερα τα γνωρίζετε καλά και ως γνωστό ο λαός δεν 
«ανέβηκε» ποτέ στην εξουσία. Στην εξουσία ανέβηκαν 
νέα οικονομικά τζάκια κλπ. Μάλλον το δούλεμα του 
ΠΑΣΟΚ ήταν το μεγαλύτερο που έγινε πολιτικά στον 
20ο αιώνα.

■ «Ορφανά» 2
Τα «ορφανά» του ΠΑΣΟΚ βρήκαν νέο καταφύγιο και 

το μεγαλύτερο πολιτικό δούλεμα του 21ου αιώνα έχει 
ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Και μιας και ξεκινήσαμε 
με τη λατρεμένη Κατερίνα Γώγου και το ποίημά της «Η 
ζωή είναι σουγιάδες», ας θυμηθούμε και ένα άλλο στί-
χο: «Την άλλη φορά που θα μας ρίξουνε να μην 
την κοπανήσουμε. Να ζυγιαστούμε».

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Η Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου  
στο Παρίσι

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο τη διείσδυ-
ση των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και 
επίσης, ως υποψήφια Γαστρονομική Περιφέρεια της 
Ευρώπης 2019,  συμμετείχε με επιτυχία στην 27η Δι-
εθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2016, που 
πραγματοποιήθηκε από 16 έως 20  Οκτωβρίου στο 
Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, στη 
Γαλλία.

Πρόκειται για μια από τις σπουδαιότερες διεθνείς 
εκθέσεις τροφίμων και ποτών στον κόσμο και διορ-
γανώνεται κάθε δύο χρόνια. Πρόκειται για μια παγκό-
σμια έκθεση υψηλής επισκεψιμότητας, που φέρνει σε 
επαφή παραγωγούς και αγοραστές από όλο τον κό-
σμο, αποκαλύπτει τις τάσεις και τις καινοτομίες που 
διαμορφώνουν τη βιομηχανία τροφίμων του αύριο, 
ενεργώντας ως ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό κέντρο. 
Δίνει την ευκαιρία πρόσβασης στη γαλλική, την ευρω-
παϊκή, αλλά και τη διεθνή αγορά, συμβάλλοντας στην 
στήριξη της αναγνωρισιμότητας των πιστοποιημένων 
προϊόντων και στην ανάπτυξη  και ενίσχυση των εξα-
γωγών.

Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια μετείχε σε 
διεθνή έκθεση αυτής της κατηγορίας και βεληνεκούς, 
γεγονός πολύ σημαντικό στη συγκεκριμένη χρονι-
κή στιγμή που διεκδικεί τον τίτλο της Γαστρονομικής 
Περιφέρειας της Ευρώπης, στο πλαίσιο της πολιτικής 
της εξωστρέφειας, της ανάδειξης και προώθησης των 
τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων και της γαστρο-
νομίας του Ν. Αιγαίου. 

Το άνοιγμα της έκθεσης έφερε τα νησιά των Κυκλά-
δων και της Δωδεκανήσου στο επίκεντρο του ενδι-
αφέροντος των επισκεπτών, λόγω του εντυπωσιακού 
περιπτέρου, όπου οι παραγωγοί των νησιών παρου-
σιάζουν τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους, που 
ήδη προσέλκυσαν το ενδιαφέρον αγοραστών, στην 
κατηγορία των ντελικατέσεν. Ταυτόχρονα, παρουσιά-
στηκαν εκλεκτές συνταγές του Ν. Αιγαίου, με σκοπό 
τη μύηση των επισκεπτών της έκθεσης στην Aegean 
Cuisine και τους έδωσαν, μέσα από την πανδαισία των 
γεύσεων, ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο για να επισκε-
φθούν τα νησιά μας.  

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, 
κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, για το παραπάνω γεγονός 
δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά που η ντόπια παραγω-
γή και η γαστρονομία των νησιών της Περιφέρειάς 
μας συμμετέχουν σε διεθνή έκθεση αυτού τους βελη-
νεκούς. Στόχος μας είναι, μαζί με τους παραγωγούς 
μας να προωθήσουμε τα τοπικά μας προϊόντα στις 
διεθνείς αγορές και να συνδέσουμε τον τουρισμό με 
την γαστρονομία, που είναι και στρατηγικός στόχος 
της υποψηφιότητάς μας ως Γαστρονομική Περιφέ-
ρεια της Ευρώπης το 2019. Ένα μεγάλο στοίχημα που 
είναι βέβαιος ότι θα κερδίσουμε, προς όφελος των 
νησιών μας και των κατοίκων τους». 

Νομαδική  
μελισσοκομία

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε η έναρξη υπο-
βολής αιτήσεων-δηλώσεων καταγραφής των έτοιμων 
προς διαχείμαση κυψελών και συμμετοχής στη δράση 
3.2. «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομί-
ας»:

- Κυψέλες Διαχείμασης: Η καταγραφή των έτοι-
μων προς διαχείμαση κυψελών θα γίνεται με αίτηση-
δήλωση από όλους τους μελισσοκόμους-κατόχους 
μελισσοκομικών βιβλιαρίων κάθε χρόνο μέχρι 31 
Δεκεμβρίου, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα 
τα επιδοτούμενα προγράμματα. Επιτόπιοι έλεγχοι μπο-
ρεί να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες Υπη-
ρεσίες.

- Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νο-
μαδικής μελισσοκομίας»: Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν όσοι μελισσοκόμοι μετακινούν τα μελισσοσμήνη 
τους από το συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής 
εκμετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστημα 
από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η Μαΐου του 
επόμενου έτους και πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

1. Έχουν βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και 
Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως «επαγγελμα-
τίες αγρότες».

2. Είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης 
τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) παραγωγικών μελισ-
σοσμηνών, και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παρα-
γωγής τους να είναι 8000 ευρώ.

3. Είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ 
και θεωρημένο τουλάχιστον ένα έτος από την ημερο-
μηνία της αίτησης.

4. Υποβάλουν στη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας την αί-
τηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης από την 1η Σε-
πτεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

5. Υποβάλλουν την αίτηση- δήλωση για συμμετοχή 
στη δράση 3.2. «Οικονομική στήριξη της νομαδικής με-
λισσοκομίας» στη διεύθυνση αγροτικής πικονομίας για 
τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι προκειμένου 
να ενταχθούν στις δράσεις πρέπει να υποβάλουν αιτή-
σεις στη διεύθυνση και στα τμήματα αγροτικής οικο-
νομίας της Περιφέρειας έως 31/12/2016.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγρο-
τικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.22810 
98833, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου.

Παγκόσμια 
ημέρα  
τουρισμού

Στις 26 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε η παγκόσμια ημέρα 
τουρισμού. Για το γεγονός η ΣΕΤΚΕ (Συνομοσπονδία 
Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος), 
εξέδωσε την ανακοίνωση, η οποία προτρέπει τα 
μέλη της να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις 
τους προκειμένου αυτές να είναι προσβάσιμες 
σε όλους.

Η ανακοίνωση της ΣΕΤΚΕ έχει ως εξής:
«Με θεματική τον προσβάσιμο τουρισμό, η εφετινή, 

37η επέτειος του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Τουρισμού, αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας 
των συνθηκών εκείνων ώστε τα ταξίδια και οι κάθε 
μορφής υπηρεσίες της ευρύτερης τουριστικής βιομη-
χανίας να είναι εύκολα προσβάσιμες από όλους και 
ευπροσάρμοστες στις προσωποποιημένες ανάγκες 
του σύγχρονου, έμπειρου ταξιδιώτη.

Ο παγκόσμιος τουρισμός, σύμφωνα με δημοσιοποι-
ημένα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρι-
σμού, οδεύει προς νέο ρεκόρ εφέτος, με τις διεθνείς 
τουριστικές αφίξεις το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλί-
ου 2016 να εμφανίζονται αυξημένες κατά 5% ή κατά 
περίπου 18 εκατ., σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 
2015, φθάνοντας σε 348 εκατ..

Σήμερα, περίπου 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι 
ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, για ένα δι-
σεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως, αριθμός που 
αντιστοιχεί περίπου στο 15% του πληθυσμού, που 
πάσχουν από κάποια μορφή αναπηρίας, τα ταξίδια 
και ο τουρισμός αποτελούν αν όχι μια πολυτέλεια 
απαγορευτική, σίγουρα μία δύσκολη διαδικασία. Τα 
ταξίδια συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής των 
ανθρώπων και έναν από τους πλέον διαδεδομένους 
τρόπους αναψυχής, ειδικά στον Δυτικό Κόσμο. Η 
προσβασιμότητα στα ταξίδια και τον τουρισμό είναι 
ευθύνη όλων όσοι συμμετέχουμε στην τουριστική-ξε-
νοδοχειακή βιομηχανία.

Με αφορμή, λοιπόν τον εορτασμό της φετινής 
Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, ως Συνομοσπον-
δία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελ-
λάδος (ΣΕΤΚΕ), καλούμε την πολιτεία, τους φορείς, 
τους επιχειρηματίες και όλους όσοι εμπλέκονται στην 
τουριστική αλυσίδα, να εστιάσουμε στην αναβάθμι-
ση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μας 
-καταλύματα, εστιατόρια, μεταφορές, υποδομές και 
εγκαταστάσεις-, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να είναι εύ-
κολα προσβάσιμο από όλους τους ταξιδιώτες. Με τον 
τρόπο αυτό, όχι μόνο θα αναδείξουμε τις μοναδικές 
ομορφιές της χώρας μας, αλλά και τον πολιτισμό, την 
κουλτούρα και τη φημισμένη, ελληνική φιλοξενία.

Την οικεία φιλοξενία που χρόνια τώρα προσφέρουν 
οι επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων, 
μέσα από τις προσωποποιημένες υπηρεσίες που πα-
ρέχουν στους πελάτες τους, κάνοντάς τους να νιώ-
θουν πραγματικά σαν στο σπίτι τους».

Νέο ΔΣ  
ξενοδόχων

Στην τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδό-
χων Πάρου – Αντιπάρου που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 11/10/2016, εξελέγη το νέο ΔΣ της Ένωσης.

 Οι εκλεγέντες είναι: Αμπατζή Μάνια (POSEIDON), 
Βακιρτζής Κώστας (PYRGAKI), Γκίκας Αναστάσιος 
(ARGONAUTIS), Μπαφίτης Γιώργος (KALYPSO), Μυ-
λωνόπουλος Αλέξανδρος (ST. ANTONIO), Ξεφτέρης 
Γιώργος (AQUA MARINA), Πολυκανδριώτης Λου-
κιανός (SWISS HOME), Ρούσσος Γιώργος (SAINT 

GEORGE) και Φωκιανού Χριστίνα (CAPTAIN ROCKS). 
Εκπρόσωπος για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενο-
δόχων (ΠΟΞ) εξελέγη η κ. Μάνια Αμπατζή.

 Το νέο Δ.Σ. συνήλθε σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 17 
Οκτωβρίου 2016 και εξέλεξε το νέο προεδρείο της 
Ένωσης:

Πρόεδρος: Γιώργος Μπαφίτης
Αντιπρόεδρος: Κώστας Βακιρτζής
Γεν. Γραμματέας: Μάνια Αμπατζή
Αναπλ. Γραμματέας: Χριστίνα Φωκιανού
Ταμίας: Αναστάσιος Γκίκας
Αναπλ. Ταμίας: Λουκιανός Πολυκανδριώτης
 Το Δ.Σ. όρισε ως εκπρόσωπό του στην Τουριστική 

Επιτροπή του δήμου τον κ. Κώστα Βακιρτζή και ανα-
πληρωτή τον κ. Γιώργο Ξεφτέρη.
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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
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Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Λούνα Παρκ

Στο πλαίσιο του έτους ανακύκλωσης και με την ευ-
καιρία της διοργάνωσης της ημερίδας ενημέρωσης 
για την ανακύκλωση, το Σάββατο, 22/10/2016 στο 
ξενοδοχείο «Πάνδροσος», θα λειτουργήσει στην πλα-
τεία Μαντώς Μαυρογένους, Λούνα Παρκ της ανακύ-
κλωσης.

Το Λούνα Πάρκ –που είναι δωρεάν για όλους 
τους μικρούς μας φίλους- θα λειτουργήσει το 
Σάββατο 22/10 από τις 12:00 έως τις 16:00.

Σκοπός της δράσης είναι να εξοικειωθούν οι μικροί 
μας φίλοι με την ιδέα της ανακύκλωσης μέσα από το 
παιχνίδι, να εκπαιδευτούν για το ποια υλικά ανακυ-
κλώνονται και να παροτρύνουν τους μεγαλύτερους 
για ενεργό και συνειδητή συμμετοχή με στόχο την 
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής όλων μας. Για τη 
λειτουργία και τη σωστή διεξαγωγή του είναι υπεύθυ-
νη εξειδικευμένη εταιρεία προωθήσεων.

Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες και η κάθε ομάδα 
θα «παίζει» και από ένα γνώριμο παιχνίδι των παιδιών 
ειδικά προσαρμοσμένο στο θέμα της ανακύκλωσης.

Σημειώνουμε ότι στα παιχνίδια του Λούνα Παρκ δεν 
υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, καθώς, όλα τα παιδιά, 
θα λάβουν στο τέλος, αναμνηστικά δωράκια στο θέμα 
της ανακύκλωσης.

Εκδήλωση ΝΔ
Η Δημοτική 

Τοπική Οργά-
νωση ΝΔ Πά-
ρου-Αντιπάρου, 
δ ι ο ρ γα ν ώ ν ε ι 
την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», πολιτική εκ-
δήλωση με θέμα: «Παιδεία – Νησιωτικότητα». 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και επί-
σημος προσκεκλημένος είναι ο βουλευτής επικρατείας 
και συντονιστής μορφωτικών υποθέσεων της ΝΔ στη 
βουλή, κ. Θεόδωρος Φορτσάκης.

Ομιλία στο 
Άσπρο Χωριό

Με επιτυχία 
πραγματοποιή-
θηκε την Κυριακή 
16/10/2016 στο 
Άσπρο Χωριό η 
ομιλία του γενι-
κού χειρούργου 
σε παθήσεις μα-
στού και θυρεο-
ειδούς Δρ. Γρηγό-
ρη Κυριάκου, με 
θέμα: «Πρώιμη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία του 
καρκίνου του μαστού».

Η ομιλία διοργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλο-
γο «Ατλαντίς», με αφορμή τον παγκόσμιο μήνα ενη-
μέρωσης, επίγνωσης και ευαισθητοποίησης για τον 
καρκίνο του μαστού.

Ο διακεκριμένος επιστήμονας αναφέρθηκε στην 
ιστορική διάσταση του καρκίνου του μαστού ξεκινώ-
ντας από περιπτώσεις που συναντώνται σε ιστορι-
κά κείμενα της αρχαιότητας υπογραμμίζοντας ότι ο 
καρκίνος είναι μια ασθένεια που μόνο με την 
πρόληψη μπορεί να καταπολεμηθεί. Στη συνέ-
χεια αναφέρθηκε σε τρόπους πρόληψης και θεραπεί-
ας τονίζοντας ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια την 
οποία όσοι την βιώνουν δεν πρέπει ούτε να ντρέπονται 
ούτε να κρύβονται αλλά να την αντιμετωπίζουν κατά 
πρόσωπο, υπογραμμίζοντας ότι στα πρώτα της στάδια 
μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

Τέλος, ο γιατρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας εξέ-
τασε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντελώς δωρεάν 
26 από τις γυναίκες που συμμετείχαν στην ομιλία του.

Σχολές χορού 
στον Πρόδρομο

Από τον πολιτιστικό σύλλογο Προδρόμου «Σκόπας ο 
Πάριος» ανακοινώθηκαν οι ώρες εκμάθησης παραδο-
σιακού χορού, καθώς και ότι τη φετινή χρονιά θα συ-
νεργαστούν με τους επαγγελματίες χοροδιδασκάλους 
και οργανοπαίχτες, Μιχ. Κυπριανού και Θάνο Σαμπάνη, 
με σημαντική εμπειρία σε χορευτικά συγκροτήματα 
της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα μαθήματα θα πραγ-
ματοποιούνται κάθε Τρίτη στην αίθουσα της Δεξαμε-
νής στον Πρόδρομο. Τα τμήματα και οι ώρες θα είναι 
οι εξής: 
Τμήμα 1 νηπιακό - A’, B’, Γ’ δημοτικού 18:00 - 19:00
Τμήμα 2 Δ’, E’, ΣΤ’ δημοτικού - γυμνάσιο 19:00 - 20:00
Τμήμα 3 εφήβων - ενηλίκων 20:00 - 21:00
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Προς  
Συντονιστικό 
εργαζόμενων

Με κοινό δελτίο τύπου οι σύλλογοι εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπά-
ρου, «Π. Καλλίερος» και ο σύλλογος εργαζομέ-
νων ΔΕΥΑ Πάρου, έκαναν γνωστή τη συνεργασία 
τους για κοινά θέματα. Η ανακοίνωση των δύο συλλό-
γων έχει ως εξής:

«Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε την επι-
σημοποίηση της συνεργασίας των δύο σωματείων 
μας στο νησί. Ήδη το προηγούμενο διάστημα πραγ-
ματοποιήσαμε πολλές κοινές εκδηλώσεις και δρά-
σεις, και αυτό μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε την 
αναγκαιότητα επικοινωνίας και κοινού στοχευόμενου 
αγώνα μεταξύ των εργαζομένων. 

Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε υπάρχουν ανα-
ρίθμητοι οικονομικοί, πολιτικοί κ’ κοινωνικοί παράγο-
ντες που καθιστούν απαραίτητη αρχικά τη συζήτηση 
και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συλλόγων 
εργαζομένων και κυρίως την από κοινού δράση και 
αγώνα, τη συλλογική διεκδίκηση για την επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι οι εργαζό-
μενοι.

Τα μνημόνια, η τρόικα και το ΔΝΤ, οι κυβερνήσεις 
που αθετούν τις υποσχέσεις τους, η μείωση των μι-
σθών και η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, 
η μείωση των συντάξεων, οι άδικες απολύσεις ερ-
γαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα χαρά-
τσια και η φορομπηχτική πολιτική που εφαρμόζεται, 
η υποχρέωση που έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι να 
πληρώσουν για να πάνε στον γιατρό, να αγοράσουν 
φάρμακα και να κάνουν εξετάσεις, η καταστροφή των 
ασφαλιστικών ταμείων, ο ανταγωνισμός που έχει ως 
μοναδικό στόχο το κέρδος, το κυνήγι ψεύτικων ανα-
γκών, η νοοτροπία του ωχαδελφισμού που διατρέχει 
όλο τον κοινωνικό ιστό, η κυριαρχία του εγώ πάνω 
στο εμείς, ο ρατσισμός, που επιμελημένα ξεχνά ότι ο 
Έλληνας ήταν, είναι και πιθανών να συνεχίσει να είναι 
μετανάστης, τα μονοπώλια που διαμορφώνουν τιμές 
και ζωές, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και 
η ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών, ο φασισμός που 
γεννά ο συρμός της σημερινής εποχής είναι μόνο κά-
ποιοι από τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη 
συχνότερη και άμεση επαφή μεταξύ των σωματείων, 

ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και διεκδί-
κηση. 

Η ελπίδα βρίσκεται στη συσπείρωση των εργαζο-
μένων γύρω από τα σωματεία, στην εργατική δημο-
κρατία των γενικών συνελεύσεων, στους αγώνες που 
ξεκινούν από την ίδια την εργατική βάση.

Εμείς από τη μεριά μας θέλουμε να συμβάλουμε σε 
αυτή την αναγκαία προσπάθεια για την ταξική αγωνι-
στική ενότητα των εργαζομένων και την προβολή των 
σύγχρονων εργατικών αναγκών και γι’ αυτό το λόγο 
προχωράμε στη δημιουργία ενός ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για τα νησιά της Πάρου 
και της Αντιπάρου.

Καλούμε και τα υπόλοιπα σωματεία να πάρουν αγω-
νιστικές αποφάσεις στις Γενικές τους Συνελεύσεις και 
να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια με σκοπό 
τον καλύτερο συντονισμό μας στους αγώνες που έρ-
χονται και σε αυτούς που δίνουμε καθημερινά,.

Δεσμευόμαστε  για την πλήρως αποδοχή της δι-
αφορετικότητας και το σεβασμό στην ελευθερία έκ-
φρασης του διαφορετικού, διατηρώντας παράλληλα 
το ύψιστο δικαίωμα της αμείλικτης και πάντα καλο-
προαίρετης κριτικής με ουσιαστικά επιχειρήματα και 
διάλογο. Σκοπός είναι ένα προοδευτικό, αλληλέγγυο, 
ριζοσπαστικό και κομματικά ανεξάρτητο συντονιστικό 
που θα συμβάλλει στην αφύπνιση όλων των πολιτών 
και ειδικότερα της εργατικής τάξης. Η δημιουργία και 
ανάπτυξη εναλλακτικών δράσεων, και ό,τι άλλο συν-
δράμει στην αλληλεγγύη απέναντι στον πολίτη μέσα 
από τη συμμετοχή του ίδιου σε όλες τις δράσεις που 
θα αναπτυχθούν. 

Η επικοινωνία προς αναζήτηση συνεργασιών με άλ-
λες ομάδες και φορείς που έχουν παραπλήσιους με 
τους δικούς μας στόχους. Η ενημέρωση των πολιτών 
μέσα από εκδηλώσεις, ηλεκτρονική και έντυπη επι-
κοινωνία, συζητήσεις και προβληματισμούς. Πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, πολιτικές παρεμβάσεις, θεατρικές 
και μουσικές παραστάσεις, που θα μας φέρουν πιο 
κοντά».

Ομιλία  
Ν. Παζαΐτη

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 15 
Οκτωβρίου 2016 η ομιλία της Δρ. Νατάσας Παζαΐτη, 
σε αίθουσα γνωστού ξενοδοχείου της Παροικιάς.

Η ομιλία της Δρ. Ν. Παζαΐτη MD, PhD (γενικής χει-
ρουργού – χειρουργού μαστού), πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή 
Χάρτα Ισότητας των φύλων, από το δήμο Πάρου, και 
με αφορμή τον παγκόσμιο μήνα πρόληψης και ενημέ-
ρωσης για τον καρκίνο του μαστού.

Η ομιλία της κ. Παζαΐτη είχε θέμα: «Πρώιμη διάγνω-
ση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού» και συγκέ-
ντρωσε πολλούς συμπολίτες μας που έσπευσαν να την 
παρακολουθήσουν, 

Παρέμβαση 
ΣΕΟΤΑΠΑ

Ο ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου-
Αντιπάρου), δημοσιοποίησε ανακοίνωσή του στην 
οποία γίνεται αναφορά για σχολιασμό δημοτικού συμ-
βούλου σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου.

Η ανακοίνωση του ΣΕΟΤΑΠΑ έχει ως εξής:
«Πριν μερικές μέρες, στο πλαίσιο του Δημοτικού 

Συμβουλίου που έγινε για τον απολογισμό του Δή-
μου, ακούστηκε από Δημοτικό Σύμβουλο ότι οι υπάλ-
ληλοι του Δήμου δεν έχουν δικαίωμα κριτικής προς 
την προϊστάμενη αρχή. 

Επειδή, λοιπόν, πολλά ακούγονται και μάλιστα όχι 
μόνο από επίσημα χείλη αλλά και μέσα σε πολιτικά 
όργανα τα οποία δημοσίως συνεδριάζουν και τα πα-
ρακολουθεί ο κόσμος, αναγκαζόμαστε να σας θυμί-
σουμε τα παρακάτω: 

ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007
Νόμος 3584: Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη-

μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων   
Μέρος Α. Μόνιμο Προσωπικό
Κεφάλαιο Δ. Δικαιώματα των Υπαλλήλων
Β. Θεμελιώδη Δικαιώματα

Άρθρο 52. Ελευθερία της Έκφρασης
Παράγραφος1
«Η ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών, 

φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, 
όπως και των επιστημονικών απόψεων και της 
υπηρεσιακής κριτικής των πράξεων της προϊ-
σταμένης αρχής, αποτελεί δικαίωμα των υπαλ-
λήλων και τελεί υπό την εγγύηση του Κράτους. 
Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των υπαλλήλων 
λόγω των πεποιθήσεων ή των απόψεών τους 
ή της κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης 
αρχής».

Καλά θα κάνει η Δημοτική Αρχή κι αυτοί που την 
εκφράζουν, πριν εκτοξεύσουν ανυπόστατες κατηγο-
ρίες εναντίων των εργαζομένων και μάλιστα δημοσί-
ως, να δώσουν την πρέπουσα προσοχή στο τεράστιο 
πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, της 
έλλειψης προσωπικού, των παράνομων αποφάσεων 
για εργασία και να διαβάσουν καλύτερα τους νόμους 
της πολιτείας που υπηρετούν.   

Οι πολίτες ενός τόπου, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, 
ασκούν πολιτική και σκέφτονται πολιτικά. Όπως έλεγε 
και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι ον πολιτικό. Με 
αυτή την έννοια υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζουν 
ελεύθερα την πολιτική τους άποψη και υπάρχουν και 
πολιτικά όργανα, όπως τα κόμματα και οι παρατάξεις, 
οι άνθρωποι των οποίων εκφράζουν στρατευμένη 
πολιτική. Καλό θα είναι, επιτέλους, αυτές τις δύο έν-
νοιες της πολιτικής επιστήμης να τις διαχωρίσουμε».

Ο ΧΟΝ  
στα Χανιά

Στα Χανιά της 
Κρήτης βρέθηκε 
11μελής ομάδα 
του Χορευτικού 
Ομίλου Νάουσας, 
για να συμμετά-
σχει σε φεστιβάλ 
που διοργάνωσαν 
ο Λαογραφικός 
Όμιλος Χανίων και 
ο δήμος Πλατανιά 
στις 15 και 16 
Οκτωβρίου 2016. 

Στις εκδηλώ-
σεις, που πραγματοποιήθηκαν στο Τσιράκειο θέατρο 
και στο ξενοδοχείο «Πόρτο Πλατανιάς», οι παριανοί 
χορευτές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν χορούς 
του νησιού μας και των Κυκλάδων, συνοδευόμενοι 
από τους μουσικούς Μανώλη Φραγκούλη (βιολί) και 
Δημήτρη Φυρογένη (λαούτο).

Τέλος, ο ΧΟΝ ευχαριστεί το Λαογραφικό Όμιλο Χα-
νίων για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. 
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Νέες αντιδράσεις 
ΕΛΜΕ

Η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, στις 10/10/2016 έστειλε νέα διαμαρτυρία στους 
εμπλεκόμενους φορείς Ν. Αιγαίου, Κυκλάδων και Ελλάδος σχετικά με τη μη έγκριση 
ολιγομελών τομέων στο ΕΠΑΛ Πάρου.

Στην επιστολή της η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, σημειώνει:
«Η απόφαση που εγκρίνει ολιγομελείς τομείς με μικρότερο αριθμό μαθητών από 

τον προβλεπόμενο στην υπ’ αριθ. Φ.12/127076/Δ4/01- 08-2016 (Β΄ 2434) υπουρ-
γική απόφαση κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2016-2017 έχει ως κριτήριο τις 
ειδικές συνθήκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση μαθητών ή η μετακίνηση 
των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη. Με βάση τα παρακάτω στοιχεία θέλουμε 
να μας απαντήσετε για ποιους λόγους δεν ισχύουν οι ειδικές συνθήκες για τους μη 
εγκριθέντες τομείς στο ΕΠΑ.Λ Πάρου.

- Το ΕΠΑ.Λ Πάρου είναι η μοναδική δημόσια δομή επαγγελματικής εκπαί-
δευσης για δύο νησιά: Πάρο και Αντίπαρο, καθώς δεν υπάρχει ούτε άλλο 
δημόσιο επαγγελματικό Λύκειο, ούτε δημόσιο ΙΕΚ ή σχολές ΟΑΕΔ. Είναι 
αυτονόητο ότι είναι αδύνατη η μετακίνηση των μαθητών σε άλλα γειτονικά νησιά. 
Επομένως η μη έγκριση των τομέων αποκλείει τα παιδιά από την επαγγελματική 
εκπαίδευση  και  αναιρεί στην πράξη την έννοια της νησιωτικότητας .

-  Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο  ΕΠΑ.Λ Πάρου είναι, σταθερά και για 
χρόνια, περίπου το 1/3 του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της λυκειακής εκ-
παίδευσης σε Πάρο και Αντίπαρο. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει τη δυναμική του 
σχολείου. Η συρρίκνωση που θα προκύψει από τη μη έγκριση τομέων πλήττει ένα 
μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινότητας. 

- Στο ΕΠΑ.Λ Πάρου φοιτούν οι μαθητές από την Αντίπαρο. Επομένως στο ΕΠΑ.Λ 
Πάρου φοιτούν και μαθητές οι οποίοι μετακινούνται από περιοχή (Αντίπαρος) οι 
σχολικές μονάδες της οποίας ανήκουν στην κατηγορία Θ και δικαιολογούν την κατ’ 
εξαίρεση έγκριση. Επομένως εκ των πραγμάτων διαμορφώνεται η απορία για το 
αν ανταποκρίνεται η μη έγκριση των ολιγομελών τομέων στις ιδιαιτερότητες της 
σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού του ΕΠΑ.Λ Πάρου και στις συνθήκες της νη-
σιωτικότητας.   

- Αν προστεθεί σε αυτό τον αριθμό μαθητών κι εκείνοι που μετακινούνται από πε-
ριφερειακούς οικισμούς και χωριά της Πάρου για να φοιτήσουν στο ΕΠΑ.Λ  τότε γί-
νεται ξεκάθαρο ότι στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού του ΕΠΑ.Λ περίπου το 1/3 
είναι παιδιά που παρά τις δυσκολίες συνθηκών επιλέγουν το συγκεκριμένο σχολείο.  

- Το 1/4 των μαθητών της Β’ Λυκείου είναι κορίτσια, ποσοστό το οποίο στους μη 
εγκριθέντες τομείς υπερβαίνει το 1/2. Οι τομείς που έχουν επιλέξει (π. χ Υγείας Πρό-
νοιας ή Δομικών) δεν είναι «συγγενείς» ως προς το περιεχόμενο με τομείς που έχουν 
εγκριθεί κι επομένως εξ ορισμού αποκλείονται  από την επαγγελματική εκπαίδευση 
βιώνοντας  τη ματαίωση της ισοτιμίας και ισότητας.

- Η μη έγκριση λειτουργίας των τομέων έχει προκαλέσει ανασφάλεια τόσο στους 
μαθητές όσο και στις οικογένειές τους. Η πλειοψηφία των μαθητών δηλώνουν απο-
γοητευμένοι, εκδηλώνουν άγχος και βιώνουν την συγκεκριμένη απόφαση ως απόρ-
ριψη καθώς τους καθιστά πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

- Το ενδεχόμενο προοδευτικά της μαθητικής διαρροής είναι ορατό, με ό τι αυτό 
συνεπάγεται τόσο από παιδαγωγική όσο κι από κοινωνική πλευρά. 

- Τομείς που την περίοδο της διαθεσιμότητας είχαν καταργηθεί, τώρα ξαναδοκιμά-
ζονται με την απόφαση της μη έγκρισης. Αυτό καθιστά στα μάτια των τελειόφοιτων 
μαθητών του Γυμνασίου επισφαλή την επιλογή τους για την επαγγελματική εκπαί-
δευση. Το άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η συρρίκνωσή της.

-  Οι τομείς που δεν εγκρίθηκαν διαθέτουν εξοπλισμό και εργαστήρια τα οποία θα 
παραμείνουν ανενεργά. 

- Ο αριθμός των μαθητών που ορίζεται για τη λειτουργία των ολιγομελών τομέων 
δεν μπορεί να καθορίζεται με κάθετο τρόπο και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρ-
χές της αναλογικότητας και της νησιωτικότητας για την προστασία και την ευημερία 

όλων των πολιτών στη βάση της ισότητας και της ισοτιμίας. 
Με τη μη έγκριση των ολιγομελών τομέων η έννοια της νησιωτικότητας καταργεί-

ται, η επαγγελματική εκπαίδευση συρρικνώνεται και τελικά το συνταγματικά κατο-
χυρωμένο δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση καταστρατηγείται. Ξαναθέτουμε το 
ερώτημα: για ποιους λόγους δεν ισχύουν οι ειδικές συνθήκες για τους μη εγκριθέ-
ντες τομείς στο ΕΠΑ.Λ Πάρου. Περιμένουμε την απάντησή σας».

Ακόμα, η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, έστειλε και άλλη επιστολή στις διευθύνσεις 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους για το θέμα:

Την επιστολή προσυπογράφουν τα ΔΣ ΕΛΜΕ Α’ Κυκλάδων, ΕΛΜΕ Α’ Δωδεκανήσου, 
ΕΛΜΕ Β’ Δωδεκανήσου και οι σύλλογοι διδασκόντων: ΕΠΑ.Λ Πάρου, ΕΠΑ.Λ Σύρου, 
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Σύρου, ΕΠΑ.Λ Μυκόνου και ΕΠΑ.Λ Κω». Η επιστολή έχει ως εξής:

«Στο Φεκ Αρ. Φύλλου 2434, τεύχος δεύτερο, 5 Αυγούστου 2016-10-11, στο άρ-
θρο 1, στην παράγραφο Δ ορίζεται ότι: «Σε απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της 
νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας  όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατη-
γορίες Η’-ΙΒ’ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη 
, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας, Τομέα ή ειδικότητας 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογη-
μένη εισήγηση και απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευση».

Ωστόσο, υπάρχουν σχολικές μονάδες που αν και δεν ανήκουν στις κατηγορίες 
Η’-ΙΒ’ συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις  έγκρισης που θέτει ο νόμος. 
Εντούτοις δεν υπάρχει γι αυτές τις σχολικές μονάδες η ίδια πρόβλεψη. Εννοείται 
ότι δε ζητάμε την ένταξή τους στις κατηγορίες Η’-ΙΒ’ αλλά ζητάμε να ισχύει η ίδια 
πρόβλεψη για την έγκριση λειτουργίας τομέων ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των φοιτούντων μαθητών.

Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν σε νησιά που έχουν ένα μοναδικό Επαγγελματικό 
Λύκειο και είναι αδύνατη η μετακίνηση των μαθητών σε άλλο νησί».
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Θέση Σύριος Ποταµός - Αλυκή Πάρου

Υπόχρεοι: Επιβατικά | Φορτηγά έως 3,5τ. | ∆ίκυκλα
15/10-14/11 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 2

ΧΑΛΙΑ
Α Π Ο
90€

Σταύρος ΛουκήςΣταύρος Λουκής µοκέτες-χαλιά | Νάουσα | Τ. 22840 53060

Νέα συλλογή - Απίστευτες τιµές

Κλείνουν 
για διαμαρτυρία

Το κλείσιμο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 15 Νοεμβρίου και 
εφόσον μέχρι τότε δεν έχουν αναληφθεί οι υπεσχημένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες 
για τη στελέχωσή τους, αποφάσισε ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου, 
που συνεδρίασε στη Σύρο.

Σύσσωμες οι παρατάξεις υπερψήφισαν την πρόταση του περιφερειάρχη, Γ. Χατζη-
μάρκου, για κλείσιμο των υπηρεσιών, αλλά και για την ανάγκη να σταλεί προς την 
κυβέρνηση ένα μήνυμα ομοθυμίας και αποφασιστικότητας από το πολιτικό προσωπικό 
και τους εργαζόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι η περιφέρεια Ν. Αιγαίου, παρά τα συνεχή διαβήματα, 
παραμένει η πιο υποστελεχωμένη περιφέρεια της χώρας, γεγονός που 
επιδεινώνεται λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της. Το πρόβλημα σε όλες 
του τις διαστάσεις και τα παρελκόμενα του στη ζωή των νησιωτών έχει  εκθέσει 
επανειλημμένως ο κ. Γ. Χατζημάρκος στους καθ’ ύλιν αρμοδίους υπουργούς, οι οποίοι 
έχουν δεσμευτεί για προσλήψεις κατά προτεραιότητα στα νησιά μας, με την κάλυψη 
250 κενών θέσεων, αλλά και σε μικρούς δήμους, με την επίκληση μάλιστα και των 
δηλώσεων του ιδίου του κ. Τσίπρα, για σεβασμό στη νησιωτικότητα και στην ανάγκη 
εφαρμογής ουσιαστικών νησιωτικών πολιτικών. Οι δραματικές ελλείψεις προσωπικού 
έχουν ως αποτέλεσμα, οι υπάρχοντες υπάλληλοι της περιφέρειας και προκειμένου 
να καλύψουν τις ανάγκες του πολυνησιακού συμπλέγματος Κυκλάδων και Δωδεκα-
νήσων, να εργάζονται σε «αδιανόητες συνθήκες», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. 
περιφερειάρχης, για να προσθέσει ότι «η κατάσταση αυτή έχει ως  συνέπεια σοβαρές 
οργανωτικές και λειτουργικές δυσχέρειες και αδυναμίες, που καθιστούν ιδιαίτερα 
δύσκολο το έργο των Υπηρεσιών, οι οποίες αδυνατούν να προσφέρουν στους νησιώ-
τες το επίπεδο των υπηρεσιών που εκ του ρόλου τους οφείλουν(...)».
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Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, παραχώρησε συνέ-
ντευξη στη «Φωνή της Πάρου», αναλύοντας τα θέματα που του τέθηκαν, τόσο για 
Πάρο και Αντίπαρο, όσο και γενικότερα για την περιφέρεια μας.

Ο κ. Χατζημάρκος στην αποκλειστική του συνέντευξη απαντάει στα ζητήματα υπο-
στελέχωσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την Αντίπαρο, το κλειστό γυμναστήριο 
Παροικιάς, για την υγεία και τα έργα στην Πάρο, καθώς και για θέματα τουρισμού 
και ανακύκλωσης. Η συνέντευξη του κ. Περιφερειάρχη έχει ως εξής:

Υποστελέχωση
Είχατε συνεχείς συναντήσεις στην Αθήνα, για το θέμα της υποστελέ-

χωσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Σας έχουν δώσει υποσχέσεις -που 
επιτρέψτε μας να πούμε- δεν είναι οι πρώτες… Θα αναφέρω χαρακτη-
ριστικά ότι στο επαρχείο Πάρου δεν υφίστανται τμήματα ανάπτυξης 
εμπορίου, τουρισμού (!), αλιείας, κοινωνικής μέριμνας, ενώ το τμήμα 
μεταφορών εργάζεται με δύο άτομα. Ακόμα, στο τμήμα αγροτικής πολι-
τικής και ανάπτυξης υπηρετεί σήμερα, ένας κτηνίατρος, όταν στην Πάρο 
υπάρχει ο μεγαλύτερος αλιευτικός στόλος των Κυκλάδων, όταν έχουμε 
ελαιοτριβεία, τυροκομεία, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους κλπ. Τι γίνε-
ται λοιπόν με αυτό το πρόβλημα;

Γ.Μ.: «Η πραγματική κατάσταση είναι χειρότερη ακόμα και από την περιγραφή 
σας. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζει σή-
μερα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Λειτουργούμε κάτω από το όριο συναγερμού 

και οι συνέπειες αυτής της κατάστασης αντικατοπτρίζονται σε όλο το φάσμα των 
λειτουργιών της Περιφέρειας. Το έχουμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή ανάληψης 
των καθηκόντων μας, με αλλεπάλληλες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
και συναντήσεις με τους καθ’ ύλιν αρμόδιους υπουργούς, από τους οποίους έχου-
με ζητήσει την άμεση ενίσχυση του προσωπικού μας με 250 άτομα. Έχουμε λάβει 
υποσχέσεις και έχουν αναληφθεί δημοσίως δεσμεύσεις για ικανοποίηση του δίκαι-
ου αιτήματος μας, με προσλήψεις κατά προτεραιότητα στην Περιφέρειά μας, λόγω 
του νησιωτικού της χαρακτήρα. Επειδή, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, 
είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε λύση στο πρόβλημα αυτό με κάθε μέσο, 
εντός του 2016. Δεν πάει άλλο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε 
την περασμένη Παρασκευή, να προχωρήσουμε σε κλείσιμο της Περιφέρειας στις 
15 Νοεμβρίου, αν μέχρι τότε δεν υλοποιηθεί η κυβερνητική δέσμευση. Δεν υπάρχει 
άλλος τρόπος. Η Περιφέρεια δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτές τις 
απαράδεκτες συνθήκες και στο κέντρο πρέπει, επιτέλους, να καταλάβουν ότι τα 
προβλήματα της πολυνησίας δεν θεραπεύονται με παυσίπονα».

Αντίπαρος
Στο θέμα της υποστελέχωσης του επαρχείου, θα θέλαμε να προσθέ-

σουμε και το μεγάλο πρόβλημα του δήμου Αντιπάρου. Τόσο ολιγάριθμο 
προσωπικό δεν έχει ούτε συντεχνιακός σύλλογος στα νησιά μας!

Γ.Μ.: «Η περιφερειακή αρχή βρίσκεται πάντα στο πλευρό των μικρών δήμων, πρό-
θυμη να συνδράμει στην επίλυση των ζητημάτων που τους ταλανίζουν. Έχουμε πλή-

Συνέντευξη Γ. Χατζημάρκου
Παρά την οικονομική κρίση,
προσπαθούμε να κλείσουμε πληγές
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ρη γνώση και κατανόηση ότι το πρόβλημα 
της υποστελέχωσης, βασανίζει και τους 
μικρούς δήμους. Υπάρχουν δήμοι το Νότιο 
Αιγαίο, όπου δήμος είναι μόνο ο δήμαρχος. 
Ούτε ένας δημοτικός υπάλληλος! Στην τε-
λευταία μας συνάντηση με τον Υπουργό 
Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή, στις 
10 Οκτωβρίου, εκθέσαμε το πρόβλημα 
σε όλες του τις διαστάσεις και ζητήσαμε 
επιτακτικά να ενισχυθούν με προσωπικό 
οι δήμοι της Περιφέρειάς μας. Σύμφωνα 
τουλάχιστον με τα λεχθέντα του Υπουργού 
Εσωτερικών, είναι ζήτημα ημερών η ανα-
κοίνωση προσλήψεων κατά αρχήν στους 
μικρούς δήμους. Περιμένουμε και σε αυτό 
το επίπεδο να δούμε αν θα υπάρξουν αντα-
νακλαστικά από πλευράς της κυβέρνησης». 

Κλειστό Παροικιάς
Υπάρχει κάποια πρόοδος σχετικά 

με το κλειστό γυμναστήριο Παροικι-
άς, για το οποίο μας είχατε δηλώσει στην τελευταία σας επίσκεψη στην 
Πάρο, ότι η Περιφέρεια είναι πρόθυμη να κάνει τη μελέτη.

Γ.Χ.: «Η βούλησή μας να γίνει το έργο είναι δεδομένη. Έχουμε προτείνει στο Δήμο 
Πάρου τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε η Περιφέρεια να αναλάβει τη 
χρηματοδότηση της μελέτης. Από πλευράς μας είμαστε έτοιμοι. Οποιαδήποτε στιγμή 
θελήσει ο Δήμος να προχωρήσει στη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης, εμείς 
θ’ ανταποκριθούμε θετικά, αφού άλλωστε ήταν δική μας πρόταση, προκειμένου το 
κλειστό γυμναστήριο να υλοποιηθεί».

Γιατροί
Το αιώνιο πρόβλημα των νησιών μας είναι η υποστελέχωση ιατρικού 

και διοικητικού προσωπικού στις μονάδες υγείας, όπως και διασωστών 
του ΕΚΑΒ. Η ΠΝΑΙ δίνει επίδομα 450 ευρώ σε γιατρούς που θα έρθουν 
στα νησιά μας. Πώς προχωράει αυτό το ζήτημα;

Γ.Χ.: «Η ανταπόκριση που βρήκε η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
η οποία αναλήφθηκε στις αρχές του 2015, ήταν εντυπωσιακή. Στην αρχή, ίσως κά-
ποιοι την αντιμετώπισαν με επιφύλαξη, ως μια πρωτοβουλία που κινείτο έξω από τα 
όρια των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών. Ωστόσο, πεποίθηση και δέσμευσή μου, 
που από την πρώτη ανέλαβα απέναντι στους συμπατριώτες μου νησιώτες, κυρίως 
των μικρών νησιών, είναι ότι δεν υπάρχουν στεγανά αρμοδιοτήτων για τόσο σοβα-
ρά θέματα όπως η υγεία. Το κάναμε πράξη. Πρώτη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
προχώρησε στην θέσπιση οικονομικού κινήτρου για τους γιατρούς που θα υπηρετή-
σουν στα νησιά μας. Ακολούθησαν και άλλες Περιφέρειες της χώρας και το ίδιο το 
Υπουργείο Υγείας. Σήμερα, κάθε προκήρυξη για ιατρικό προσωπικό στα νησιά του 
Νοτίου Αιγαίου, περιλαμβάνει το δικό μας επίδομα, συν το επίδομα που θέσπισε το 
Υπουργείο Υγείας. Τα δύο επιδόματα διπλασιάζουν τις αποδοχές των γιατρών που 
θα επιλέξουν να έρθουν στα νησιά μας και αυτό αποτελεί ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. 
Αποδείξαμε, πως όταν υπάρχει πραγματική βούληση για την εξεύρεση λύσεων σε 
προβλήματα όπως αυτό, που διαχρονικά βασανίζουν τη νησιωτική Ελλάδα, όλα μπο-
ρούν να γίνουν».

Πάρος
Η ΠΝΑΙ ανακοίνωσε προ ημερών την ένταξη στο ΕΣΠΑ δύο σπουδαί-

ων έργων για την Πάρο: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευ-
σης Κώστος – Παροικιά Δήμου Πάρου» και «Κατασκευή Συνοδών Έργων 
Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου». Υπάρχουν όμως σε αναμονή 
για ένταξη στο ΕΣΠΑ άλλων δύο έργων. Δηλαδή, τη λειτουργία μονά-
δας αφαλάτωσης στον Παρασπόρο και του αγωγού μεταφοράς νερού 
από Αγία Υπακοή προς Αγ. Αναργύρους Παροικιάς. Τι γίνεται με αυτά 
τα θέματα;

Γ.Χ.: «Έχω πει πολλές φορές ότι, από την Περιφέρειά μας τα προηγούμενα χρόνια 
πέρασε πακτωλός κοινοτικών πόρων, όμως, δυστυχώς, βασικά προβλήματα υποδο-
μών δεν αντιμετωπίστηκαν. Σήμερα, παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση που για 
επτά συνεχή χρόνια ταλανίζει τη χώρα, παρά την σοβαρή υποχρηματοδότηση της 
Περιφέρειάς μας, λόγω Στόχου 2, προσπαθούμε να κλείσουμε πληγές, να δώσουμε 
αναπτυξιακή προοπτική στα νησιά μας. Αυτό στην πράξη σημαίνει αξιοποίηση στο 
έπακρο της μοναδικής πηγής χρηματοδότησης που πλέον διαθέτουμε, του ΕΣΠΑ. 
Σε συνεργασία με το Δήμο Πάρου, που είναι ο φορέας υλοποίησης των έργων και 
υπεύθυνος για την ωρίμανσή τους, εντάσσουμε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου τα έργα που χρειάζεται το νησί, μόλις αυτά είναι ώριμα 
προς ένταξη, με στόχο να ξεκινήσει η υλοποίησή τους μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 
2017».

Ανακύκλωση
Σε λίγες ώρες θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στην Πάρο, για την ανα-

κύκλωση, στην οποία μετέχει και η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Σε σύγκριση 
με την υπόλοιπη χώρα το θέμα της ανακύκλωσης στο Ν. Αιγαίο σε τι 

κατάσταση βρίσκεται;
Γ.Χ.: «Η ανακύκλωση δυστυχώς βρίσκε-

ται σε στάδιο εφηβικό και είναι άγνωστο 
αν θα ωριμάσει ποτέ. Οι συνεχείς τρο-
ποποιήσεις του ΕΣΔΑ (Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Απορριμμάτων), μόλις την 
περασμένη Πέμπτη ανακοινώθηκαν νέες 
αλλαγές, αλλά και το γεγονός ότι οι δήμοι 
δεν έχουν ούτε πόρους ούτε προσωπικό, 
για να ανταπεξέλθουν, μας κάνει ιδιαίτερα 
ανήσυχους. Όσον αφορά την Περιφέρεια, 
δεν συμμετέχει στον ΦΟΔΣΑ (Φορέας Δι-
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων), καθώς τα 
στερεά απόβλητα είναι αποκλειστική αρ-
μοδιότητα των δήμων. Παρόλα αυτά, είναι 
πρόθυμη να βοηθήσει στην αντιμετώπιση 
και αυτού του προβλήματος».

Υδατοδρόμια
Όσον αφορά το Δίκτυο των υδατο-

δρομίων, ένα πραγματικά φιλόδοξο 
εγχείρημα που θέσατε σε εφαρμογή από τις πρώτες κιόλας ημέρες ανά-
ληψης των καθηκόντων σας, σε ποιο στάδιο βρίσκεται; 

Γ.Χ.: «Όπως σας είπα και πριν, το Νότιο Αιγαίο τις τελευταίες δεκαετίες έχασε 
περισσότερα από όσα κέρδισε, παρά τα ανυπολόγιστα κονδύλια που είχαν στην 
διάθεσή τους οι διαχειριστές της τοπικής εξουσίας. Για να καλύψουμε το χαμένο 
χρόνο και τις χαμένες ευκαιρίες, σε μια τόσο δύσκολη εποχή, η μόνη λύση είναι να 
κινηθούμε στρατηγικά, με σχέδιο και δημιουργώντας τις προοπτικές που τα νησιά 
μας στερήθηκαν. Το δίκτυο των 26 υδατοδρομίων έχει διπλό στόχο. Την εξυπηρέ-
τηση των κατοίκων των μικρών νησιών στην καθημερινότητά τους, αλλά και την 
τόνωση των μικρών νησιωτικών οικονομιών, μέσα από την αύξηση της τουριστικής 
κίνησης. Φυσικά και εδώ δεν έλειψαν οι «παραφωνίες» από εκείνους που για τους 
δικούς τους λόγους επιμένουν να παραμένουν προσκολλημένοι στο χθες και να 
αντιτίθενται, χωρίς σοβαρά επιχειρήματα, σε κάθε πρωτοβουλία που θέλει να βγάλει 
τον τόπο από τη μιζέρια. Και δεν αναφέρομαι στους κυβερνώντες, οι οποίοι, θέλω 
να το επαναλάβω, υιοθέτησαν πλήρως τις προτάσεις μας για την αλλαγή του θεσμι-
κού πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων. Το σχέδιο νόμου 
που αυτή την περίοδο επεξεργάζεται η κυβέρνηση, κατά το μεγαλύτερο μέρος του 
περιλαμβάνει τις προτάσεις που εμείς καταθέσαμε. Μέσα στην επόμενη διετία, η 
χώρα θα διαθέτει το πρώτο και μεγαλύτερο δίκτυο υδατοδρομίων. Είμαστε πολύ 
υπερήφανοι που το δίκτυο αυτό θα έχει τη σφραγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου και πιστεύω ακράδαντα ότι με την πρωτοβουλία και τις προτάσεις μας έχουμε 
συνεισφέρει τα μέγιστα, προς αυτή την κατεύθυνση, για τα νησιά μας και τη χώρα 
συνολικά».

Εκθέσεις
Είναι φανερό ότι γίνονται προσπάθειες από την Περιφέρειά μας για 

συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού και υπάρχει δραστηριότητα σ’ αυτόν 
τον τομέα. Επίσης, η ΠΝΑΙ συμμετέχει σε όλες τις εκθέσεις προώθησης 
αγροτικών προϊόντων. Πού βρισκόμαστε σε αυτόν τον τομέα και τι άλλο 
μπορεί να γίνει;

Γ.Χ.: «Η πολιτική που ακολουθούμε στον τουρισμό αναπτύσσεται πολύ πέρα των 
συμμετοχών μας στις εκθέσεις, στις οποίες προσπαθούμε και το καταφέρνουμε, να 
έχουμε πολύ επιτυχημένη παρουσία, αντιπροσωπευτική της ανανεωμένης τουριστι-
κής ταυτότητας του Νοτίου Αιγαίου. Προτεραιότητα για μας είναι να αποκτήσει το 
Ν. Αιγαίο τουριστική στρατηγική και κάθε νησί, με τα δικά του χαρακτηριστικά και 
ιδιότητες, να αποτελεί κομμάτι αυτής της στρατηγικής. Ξεκινήσαμε με την εκπόνηση 
του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης, παράλληλα με την σύναψη επίσης 
στρατηγικού χαρακτήρα συμμαχιών και με την χρήση του πιο σύγχρονου ψηφιακού 
μάρκετινγκ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συμπεριλάβαμε τον τομέα του Πολιτισμού και 
την γαστρονομία, δύο παραμέτρους υψηλής προστιθέμενης αξίας στο τελικό τουρι-
στικό προϊόν. Η προώθηση της τοπικής παραγωγής και συνολικά της γαστρονομικής 
κουλτούρας των νησιών μας, ως βασικό χαρακτηριστικό της τουριστικής ταυτότητάς 
τους, είναι κομμάτι του σχεδιασμού μας, με πολύ μεγάλη δυναμική, όπως άλλωστε 
αποδεικνύει και η διεκδίκηση από το Νότιο Αιγαίο του τίτλου της Γαστρονομικής 
Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2019».

Στο θέμα αυτό που βρισκόμαστε;
Γ.Χ.: «Τον επόμενο μήνα περιμένουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Είναι 

μια ιδιαίτερα αυστηρή διαδικασία με συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληροί 
μια Περιφέρεια για να κερδίσει τον τίτλο. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλε-
σμα. Όχι μόνο γιατί η ομάδα που ανέλαβε να δουλέψει πάνω στην υποψηφιότητά 
μας έκανε εξαιρετική δουλειά, που άφησε άριστες εντυπώσεις στην παρουσίαση 
του φακέλου. Κυρίως γιατί η γαστρονομία των νησιών μας, αυτή που αποτελεί τη 
βάση της σύγχρονης κουζίνας σε όλη την Ευρώπη, αξίζει όσο καμία άλλη αυτή τη 
διάκριση. Είναι η πρώτη φορά που η γαστρονομία του Νοτίου Αιγαίου ακολουθεί μια 
τόσο εξωστρεφή πορεία, τα οφέλη της οποίας νομίζω μπορεί να αντιληφθεί εύκολα 
ο καθένας. Για τον τουρισμό αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη της ντόπιας πα-
ραγωγής και εν τέλει, του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρειά μας».
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Δημοτική  
Επιτροπή  
Διαβούλευσης

Η Δημοτική Επιτρο-
πή Διαβούλευσης έχει 
ως κύριο στόχο την 
ενίσχυση της τοπικής 
δημοκρατίας μέσω της 
συμμετοχής του πολί-
τη στα κοινά και κυ-
ρίως στην διαδικασία 
λήξης αποφάσεων. 

Δυστυχώς όμως κα-
μία Επιτροπή Διαβού-
λευσης δε λειτούρ-
γησε αποτελεσματικά 
ούτε στον δικό μας 
Δήμο ούτε σε πολλούς 
άλλους Δήμους, λόγω 
της ελλιπούς συμμετο-
χής των μελών της στις συνεδριάσεις και σύμφωνα 
με τον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπή 
Διαβούλευσης σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η 
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση 
ότι υφίσταται απαρτία.

Όπως συμπεραίνεται από την λειτουργία της συ-
γκεκριμένης Επιτροπής όλα αυτά τα χρόνια, αρκετοί 
συνδημότες μας, αδυνατούν να έχουν μια υπεύθυνη 
θέση σε ένα θεσμοθετημένο όργανο και προτιμούν να 
ασκούν κριτική εκ του ασφαλούς. Ίσως θα έπρεπε και 
η λειτουργία της Επιτροπής να εκσυγχρονιστεί και να 
γίνονται για παράδειγμα οι συνεδριάσεις ηλεκτρονικά 
προς διευκόλυνση των μελών.

Στόχος μας, ως Δημοτική Αρχή, είναι η μεγαλύτερη 
το δυνατόν ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 
και ιδιαιτέρως των νέων, οι οποίοι είναι το μέλλον του 
τόπου. 

Η Επιτροπή Διαβούλευσης τοποθετεί τον πολίτη στο 
κέντρο λήψης των αποφάσεων, από την στιγμή που 
γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τόσο σο-
βαρά θέματα όπως το Τεχνικό Πρόγραμμα και πολλά 
άλλα. Η επιλογή είναι των πολιτών. Είτε θα αποφασί-
σουν να κάνουν την φωνή τους να ακουστεί είτε θα 
παραμείνουν αδρανείς. Η επιλογή είναι δική τους.

Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου
Αντιδήμαρχος Πάρου
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Ψήφισμα 
εμπόρων  
Κυκλάδων

Πραγματοποιήθηκε στην Κέα από 8 έως 9 Οκτωβρί-
ου 2016 το 9ο συνέδριο εμπορικών συλλόγων Κυκλά-
δων. Το συνέδριο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος.

Για τη νησιωτικότητα το ψήφισμα επισημάνει ότι 
«παρά τη συνταγματική επιταγή, αλλά και τις οδη-
γίες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των ζητημάτων 
που σχετίζονται με τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα των 
νησιών, ουδέποτε υπήρξε συντονισμένη πολιτική και 
λήψη μέτρων για την άμβλυνση των ανισοτήτων σε 
σχέση με την ηπειρωτική χώρα».

Για το ΦΠΑ το ψήφισμα σημειώνει: «Δεδομένου 
ότι η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, αντίθετα επέφερε συρ-
ρίκνωση του τζίρου των επιχειρήσεων και έπληξε την 
ανταγωνιστικότητα, ανεξάρτητα της όποιας λήψης 
μέτρων για τη νησιωτικότητα, ζητούμε την επαναφο-
ρά του καθεστώτος μειωμένου Φ.Π.Α. για τα νησιά, 
σε εφαρμογή της ισχύουσας Ευρωπαϊκής οδηγίας».

Σε ό,τι αφορά τα φορολογικά- ασφαλιστικά 
θέματα οι έμποροι υποστηρίζουν: «Με δεδομένη τη 
δυσκολία των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις 
υψηλές και συνεχώς αυξανόμενες, ήδη δυσβάστα-
κτες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τις 
οποίες θεωρούμε απαράδεκτα επιβαρυντικές για την 
επιβίωση της επιχειρηματικότητας που εκπροσωπού-
με, ζητούμε πέρα της μείωσης τους, ρεαλιστικές ρυθ-
μίσεις οι οποίες να   διαμορφώνονται σε αριθμό δό-
σεων πολύ μεγαλύτερο από τον ισχύοντα (…) Ζητούμε 
επίσης, απόδοση  φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας σε φορολογουμένους και ασφαλισμέ-
νους με ρυθμισμένες οφειλές χωρίς παρακράτηση».

Επίσης, στο 9ο συνέδριο εμπορικών συλλόγων το 
ψήφισμα κάνει αναφορά στην αντιμετώπιση της 
υποστελέχωσης των υπηρεσιών, της έλλειψης 
των υποδομών και τον περιορισμό της γραφειοκρα-
τίας, ενώ για την υγεία υποστηρίζει: «[…] Η ανικανό-
τητα αντιμετώπισης έστω και των βασικών αναγκών 
στα νησιά μας σε συνδυασμό με τα ελλείμματα στον 
τομέα των συγκοινωνιών υποβαθμίζουν δραματικά το 
βιοτικό μας επίπεδο, αλλά και την αξία του τουριστι-
κού μας προϊόντος (…) Ζητούμε  να ενταθούν οι προ-
σπάθειες αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας ,ώστε 
να ικανοποιηθεί το αυτονόητο, αξιοποιώντας ακόμα 
και τις προσφορές των ιδιωτών δωρητών».

Για το ακτοπλοϊκό θέμα το ψήφισμα σημειώνει: 
«[…] Ζητούμε τη ριζική αναθεώρηση του ακτοπλοϊκού 
χάρτη των Κυκλάδων. Επίσης, τον επανασχεδιασμό 
των δρομολογίων των άγονων γραμμών με το σύ-
στημα κορμού  με ακτινωτές συνδέσεις με όλα τα νη-
σιά. Την αναθεώρηση του κανονισμού ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών με γνώμονα και την προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος (…)».

Στα θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού και πα-
ραεμπορίου το ψήφισμα υποστηρίζει: «[…] Στις πα-
ράνομες αυτές δραστηριότητες εντάσσονται εκτός 
από τις παραεμπορικές δραστηριότητες - που πλέον 
περιλαμβάνουν και προϊόντα του πρωτογενούς τομέα 
- και η παράνομη ενοικίαση σπιτιών, αλλά και η παρο-
χή αδήλωτων υπηρεσιών που στο σύνολό τους μειώ-
νουν δραματικά την ανταγωνιστικότητα των νομίμως 
επιχειρούντων. Ζητούμε να επιδειχθεί η απαραίτητη 
πολιτική βούληση ώστε να εξαλειφθεί  το φαινόμενο 
αυτό που μαστίζει διαχρονικά τη νόμιμη δραστηριό-
τητα».

 
Ανάπτυξη

Το ψήφισμα των εμπόρων για τα θέματα ΕΣΠΑ 
και ανάπτυξης υποστηρίζει: «[…] Η συντριπτική πλει-
οψηφία των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων της 
περιοχής μας δεν έχει πρόσβαση σε δράσεις ενίσχυ-
σης της επιχειρηματικότητας των νησιών λόγω των 
απαγορευτικών για αυτές κριτηρίων αλλά και της πο-
λυπλοκότητας των οδηγών υλοποίησης. 

- Ζητούμε τη διαμόρφωση τόσο το χρηματοδοτικού 
όσο και του νομικού πλαισίου με σκοπό την τουριστική 
και όχι μόνο αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισμών 
των νησιών (μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμά-
των LEADER- ΕΣΠΑ κ.λ.π.) προκειμένου να διασωθούν 
από την αλλοίωση, την εγκατάλειψη και το μαρασμό 
και να αποτελέσουν σημεία επιχειρηματικής  και  του-
ριστικής  δραστηριότητας. 

- Ζητούμε την άμεση κατάρτιση χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδίου για το νησιωτικό χώρο, ο οποί-
ος βρίσκεται σε ομηρία επί σειρά ετών. Την επαναφο-
ρά σε διαβούλευση του σχεδίου των μορφολογικών 
κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής των περιοχών, 
εντός και εκτός οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων, λαμ-
βάνοντας υπόψη τη φέρουσα πολεοδομική, περιβαλ-
λοντική και φυσική ικανότητα κάθε νησιού ξεχωριστά».

Επίσης, σε ό,τι αφορά τα πνευματικά και συγγε-
νικά δικαιώματα το ψήφισμα σημειώνει: «Ζητάμε 
όπως προωθηθεί άμεσα προς ψήφιση το νομοσχέδιο 
για τα πνευματικά δικαιώματα όπως αυτό είχε δια-
μορφωθεί μετά  την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, 
με τη σύμφωνη γνώμη τόσο των εκπροσώπων της 
επιχειρηματικής κοινότητας όσο και των δικαιούχων 
των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων χωρίς 
άλλες παρεμβάσεις και τροποποιήσεις από τρίτους».

Τέλος, στο συνέδριο έλαβαν μέρος εκπρόσωποι 
εμπορικών συλλόγων από την Άνδρο, Θήρα, Νάξο, 
Πάρο-Αντίπαρο, Σίφνο, Τήνο, Σύρο, Κέα και από την 
Ομοσπονδία εμπορικών συλλόγων Αττικής και όμο-
ρων Νομών νησιών Αιγαίου.

ΤΟ όχι και  
το ναι

Ένας δικτάτορας πρωθυπουργός το 1940 είπε ΟΧΙ 
ενώ ήθελε να πει ΝΑΙ.

και ένας αριστερός πρωθυπουργός το 2015 είπε 
ΝΑΙ ενώ ήθελε να πει ΟΧΙ.

Στην πρώτη περίπτωση το ΟΧΙ το ασπάσθηκε ο 
λαός, χωρίς να γνωρίζει ότι ο πρωθυπουργός ήθελε 
να πει ΝΑΙ.

Στην δεύτερη περίπτωση ο λαός με δημοψήφισμα 
διάλεξε το ΟΧΙ χωρίς να γνωρίζει ότι ο πρωθυπουρ-
γός θα το μετέτρεπε σε ΝΑΙ.

Στην πρώτη περίπτωση εισέβαλαν οι Γερμανοί στην 

Ελλάδα με τανκς και σκότωσαν 500.000 Έλληνες 
μέσα σε τριάμισι χρόνια. Ο λαός πρόβαλε αντίσταση 
και μαζί με τους τότε συμμάχους, έδιωξαν τους μιση-
τούς κατακτητές.

Στη δεύτερη περίπτωση εισέβαλαν οι Γερμανοί με 
υπολογιστές στο χέρι και με σχέδιο εικοσαετίας, να 
ξεπουλήσουν τη χώρα, να φτωχύνουν το μισό πληθυ-
σμό, να πεθάνουν 500.000 Έλληνες από αυτοκτονίες, 
από έλλειψη περίθαλψης, από πείνα, να μειωθούν οι 
γεννήσεις στο 50%, και να διώξουν ένα εκατομμύριο 
νέους στο εξωτερικό. Ο λαός αποβλακώθηκε και δεν 
πρόβαλε καμία αντίσταση πιστεύοντας στα παραμύθια 
των πολιτικών, και έτσι στο τέλος οι Γερμανοί κατέλα-
βαν τη χώρα με τη βοήθεια των  σημερινών «συμμά-
χων». 

Στην πρώτη περίπτωση οι Έλληνες πέθαιναν υπερή-
φανοι για την Πατρίδα και την λευτεριά. 

Στη δεύτερη περίπτωση οι Έλληνες πεθαίνουν τα-
πεινωμένοι για το χρέος και τη σκλαβιά.

Στην πρώτη περίπτωση υπήρχαν προδότες και δω-
σίλογοι που συνεργάστηκαν με τους  γερμανούς κατα-
κτητές οι οποίοι δεν τιμωρήθηκαν ποτέ.

Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν προδότες οι 
οποίοι ετοίμαζαν το έδαφος για την εισβολή των Γερ-
μανών επί τριάντα συν επτά χρόνια και αυτοί δεν θα 
τιμωρηθούν ποτέ.

Σήμερα φωνάζουμε ΝΑΙ στους ήρωες του 1940 και 
στις εκατοντάδες χιλιάδες των νεκρών από τις θηριω-
δίες των Γερμανών.

Σήμερα φωνάζουμε ΟΧΙ στους πολιτικούς των τρι-
άντα συν επτά τελευταίων ετών και ο Θεός βοηθός 
να βρεθούν άξιοι άνθρωποι να τους ψηφίσουμε στις 
επόμενες εκλογές.

Δημήτρης Καλανδράνης
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LAOUTARIS ΚΛΟΝ M Ε.Π.Ε.

ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.Π.Α. ecoparos
Κ. Μανταλόβας & Σια Ε.Ε.

Πρόσκληση
Σας προσκαλούµε, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016,

στο ξενοδοχείο Πάνδροσος στην Παροικιά Πάρου, 

 στην ηµερίδα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίσης για

την ανακύκλωση και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Θα µιλήσουν εκπρόσωποι των συστηµάτων

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων καθώς και

εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ώρα προσέλευσης 9:30.

Ο δήµαρχος Πάρου
Μ. Κωβαίος

Ο προεδρος ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.Π.Α.
Ι. Πετρόπουλος

Φορολογική 
επίθεση!

Η επόμενη χρονιά (2017), θα χαρακτηριστεί από τη με-
γάλη επίθεση φορολόγησης κατά των πολιτών, καθώς ο 
φόρος σε προϊόντα και υπηρεσίες ανεβαίνει κι άλλο, ενώ 
την ίδια στιγμή επιτηδευματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αγρότες, ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ακίνητα και μισθωτοί, 
θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ανταπεξέλθουν 
στους νέους φόρους που ψήφισε η κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ, 
ΑΝ.ΕΛ., Οικολόγοι). 

Επίσης, διευκρινίζεται πως πλέον δεν υπάρχει διαχωρι-
σμός στη φορολόγηση των επαγγελματιών. Δηλαδή ελεύ-
θεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, έμποροι, επιχειρηματίες 
κλπ υπάγονται στην ίδια φορολογία και θα προκαταβάλουν 
το 100% του φόρου εισοδήματός τους.

Οι αυξήσεις
Επιχειρηματίες
- Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος αυξάνει από το 

75% στο 100%. Αυτό καταβάλλεται με την εκκαθάριση της 
φορολογικής δήλωσης

- Αύξηση του φόρου στα μερίσματα από 10% σε 15%. 
Αυτό σημαίνει πως η συνολική φορολογία μιας εταιρείας 
εκτινάσσεται το τελικό ποσοστό του φόρου στο 39,65%

Αγρότες
- Οι αγρότες θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθω-

τών υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει πως σε άλλους θα αυξηθεί 
η φορολόγηση και σε άλλους θα μειωθεί. Συγκεκριμένα, 
όσοι υπερβούν το αφορολόγητο όριο, το ποσοστό φορο-
λόγησης από το 13% ανεβαίνει στο 22%

Μισθωτοί
- Η μείωση της κλίμακας, επειδή έγινε στα μέσα της χρο-

νιάς, θα φέρει αύξηση της φορολογίας στο νέο εκκαθαρι-

στικό για το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Εισόδημα από νοίκια
- Αύξηση των συντελεστών για εισοδήματα έως 12.000 

ευρώ από 11% στο 15%.
Πάνω από τα 12.000 ευρώ έως και 40.000 ευρώ από 

το 33% σε 35%
Εταιρικά αυτοκίνητα
Αύξηση φορολογίας εισοδήματος για εταιρικά αυτοκίνη-

τα από 30% σε 80%.
ΦΠΑ
Από 1/1/2017 όλα τα προϊόντα και όλες οι υπηρεσίες 

υπάγονται ενιαία στο 24%. Το ίδιο ισχύει πλέον και για 
όλα τα νησιά που μέχρι σήμερα δεν είχαν υπαχθεί στο νέο 
καθεστώς.

Καπνός
- Επιβολή αυξήσεων σε καπνικά είδη 0,50 ευρώ έως ένα 

ευρώ. Σύμφωνα με τη νέα αύξηση, από τα 156,70 ευρώ 
το κιλό πηγαίνει στα περίπου 170 ευρώ ή ποσοστιαία από 
20% στο 26%. Παράλληλα, επιβολή στα ηλεκτρονικά τσι-
γάρα, 0,10 ανά ml υγρού.

Τέλη
- Επιβολή τέλους σταθερής τηλεφωνίας 5%
- Επιβολή τέλους 10% στη συνδρομητική τηλεόραση
Πετρέλαιο
- Αύξηση φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο από 1/10/2016 

κατά 65%
- Πετρέλαιο θέρμανσης κατά 0,05 το λίτρο
Λοιπά καύσιμα
- Επιβολή φόρου αύξησης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 

που επιβαρύνουν τα λοιπά καύσιμα, από 1/1/2017. Συγκε-
κριμένα, βενζίνη 0,03 ευρώ ανά λίτρο, πετρέλαιο κίνησης 
0,008 ευρώ το λίτρο, υγραέριο κίνησης 0.10 ευρώ ανά 
λίτρο.

Καφές
- Για τον καβουρντισμένο, η επιβολή φόρου κυμαίνεται 

από 2 έως 3 ευρώ το κιλό και 4 ευρώ για το στιγμιαίο.

Επίσκεψη 
Πολάκη 
στη Σύρο 

Τη Σύρο επισκέφθηκε την Τετάρτη 
12/10/2016 ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, 
Παύλος Πολάκης, συνοδευόμενος από τους 
βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη Συ-
ρίγο και Νίκο Συρμαλένιο, τον πρόεδρο του 
ΕΚΑΒ, Κώστα Καρακατσιανόπουλο, το διοικητή 
της ΥΠΑ, Κώστα Λιτζεράκο και κλιμάκιο της Αε-
ροπορίας Στρατού, προκειμένου να επιθεωρή-
σουν την πρόοδο της διαδικασίας για την εγκα-
τάσταση στο νησί, σταθμού αεροδιακομιδών 
του ΕΚΑΒ.

Η δράση αυτή, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ 
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας και του Αρ-
χηγού ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστο-
λάκη, υλοποιείται σε συνεργασία με την Αερο-
πορία Στρατού, η οποία θα διαθέσει ελικόπτερο 
NH-90. Η λειτουργία του σταθμού αναμένεται 
να ξεκινήσει από τις 24 Οκτωβρίου 2016.

Επίσης, στο πλαίσιο του ταξιδίου ο αναπλη-
ρωτής υπουργός επισκέφθηκε και το Γενικό 
Νοσοκομείο Σύρου, στο οποίο και ξεναγήθη-
κε από τη διοικήτρια Μαργαρίτα Μπουραντά. 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του υπουργείου 
Υγείας «[…] Ο ρόλος του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Σύρου, το οποίο έχει ενισχυθεί σημαντικά, 
αναβαθμίζεται καθώς θα είναι ο κύριος προο-
ρισμός των αεροδιακομιδών από τα νησιά των 
Κυκλάδων».



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται σε 
διάφορες τοποθεσίες σπίτια 
εξοχικά και εντός οικισμού,  α-
πό 60 έως 150τμ σε τιμές κάτω 
του κόστους από 45.000€, πο-
λύ μικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

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

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται ή ενοικιάζεται σπίτι, 156 
τμ, με 740 τμ οικόπεδο, 200 μ 
από τη θάλασσα. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανείου.  
Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται οικό-
πεδο εντός οικισμού 164 τ.μ., 
οικοδομήσιμο 97 τ.μ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 959 388

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η΄Ε-
ΝΟΙΚΙΑΣΗ στούντιο, καφέ, 
εστιατόριο, ξενοδοχείο για 
χρήση 10ετίας. Διαθέτω μετρη-
τά. Είμαι Πάρο. Τηλ. 6977 577 
891/6942 798 728 Κ.ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, 
ενοικιάζεται κατάστημα 45 τ.μ., 
ισόγειο, γωνιακό, ανακαινι-
σμένο 2014, 1wc, κλιματισμός. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6977 407 
532, 6974 362 246

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους μύλους, 
ενοικιάζεται κατάστημα 80 τ.μ., 
ισόγειο, γωνιακό.
Τηλ. επικοινωνίας:  6977 407 
532, 22840 41227-41418

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, επί του 
κεντρικού δρόμου, ενοικιάζεται 
κτίριο μη ηλεκτροδοτούμενο 
240 τ.μ. κατάλληλο για 
αποθήκη ή γκαράζ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6976 336 421

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ  ΠΑΡΟΥ 
ενοικιάζεται studio για όλο το 
χρόνο, επιπλωμένο, με όλα τα 
ηλεκτρικά είδη. Τιμή: 180,00 
ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας 6989 
871 269

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – 
ΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ στην ευρύτερη 
περιοχή της, ζητείται σπίτι 
για ενοικίαση, με 2 Υ/Δ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978 698 915

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΚΑΦΕ MUNDIALITO 
ΠΑΝΘΕΟΝ, στα Κακάπετρα 
Παροικιάς, ενοικιάζεται ή 
πωλείται. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 22300, 6973 889 700

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, επί του κε-
ντρικού δρόμου, ενοικιάζεται 
επιχείρηση εστίασης με όλο 
τον εξοπλισμό της. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6977 611 141

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΤΡΙΑ ζητούνται από 
επιχείρηση στην Παροικιά. 
Αποστολή βιογραφικών στο: 
aggeliabiologos@gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ 
Μαθήματα ιταλικών - ατομικά 
ή ομαδικά. Προετοιμασία για 
όλα τα διπλώματα και για 
σπουδές στην Ιταλία 
•Ταχύρρυθμα σεμινάρια για 
τον τουρισμό - έμφαση στην 
προφορική επικοινωνία και 
στην ειδική ορολογία του κάθε 

επαγγελματικού κλάδου. 
•Υπηρεσίες μεταφράσεις, επι-
μέλεια και διόρθωση κειμένων 
και ιστοσελίδων. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Τηλ. 6974 365805

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ Μαθήματα 
Γαλλικών για ενήλικες, επαγ-
γελματίες, φοιτητές, ιδιαίτερα 
ή και ομαδικά. Προετοιμασία 
για διπλώματα. Εκμάθηση ή 
βελτίωση της γλώσσας για 
επαγγελματίες του τουρισμού 
και της εστίασης, με χρήση 
εξειδικευμένου λεξιλογίου. 
Μεταφράσεις. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6984 583 397

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙ-
ΚΩΝ με πολυετή πείρα στην 
προετοιμασία για τα πτυχία 
Α1-Α2-Β1-Β2  
καθώς και την Γερμανική Φιλο-
λογία, παραδίδει μαθήματα 
και αναζητά συνεργασία με 
φροντιστήριο. Τηλέφωνο: 6974 
394 604

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑ ζητάει να 
εργαστεί σε σπίτια για οικιακές 
εργασίες όπως καθαριότητα, 
σίδερο κ.α. Τηλ. επικοινωνίας: 
6972 092 268

ΚΥΡΙΑ, μπορεί να αναλάβει τη 
φροντίδα ηλικιωμένων, εσω-
τερική ή εξωτερική, τη φύλαξη 
παιδιών και τον καθαρισμό 
σπιτιών. Τηλ. επικοινωνίας: 
6994 789 275, κα. Άννα

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται 
με το μήνα από Οκτώβριο 
μέχρι Απρίλιο, από 150 ευρώ 
το μήνα. Ελάχιστος χρόνος 
μίσθωσης 2 μήνες.  Τηλ. 6983 
412 685

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΣ πωλείται που 
περιλαμβάνει βιτρίνες ξηρών 
καρπών, αμερικάνικο χοτ 
– ντογκ, ψυγεία, καρέκλες, 
χόβολη ελληνικού καφέ, 
πραλινομηχανή, καφετιέρα, 

προτζέκτορας με πανί καθώς 
και οικιακός εξοπλισμός. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6978 
830 949/22308

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ 30 ετών 
πωλούνται από ιδιώτη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6972 187 275

ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΠΛΑ πωλού-
νται ξεχωριστά. Μπουφές 
τριανταφυλλιά 700€, Ραπτο-
μηχανή έπιπλο 350€, Τραπέζι 
μακρόστενο με 4 καρέκλες με 
πόδια λεοντέ 450€, Κομοδίνο 
οξιά 50€, Κασέλα πολύ παλιά 
500€, τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 55007, 
6948 701 070

ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΣ πωλείται 
κομπλέ με όλα τα εξαρτήματα. 
Πληροφορίες στο τηλ. 2284 
772 535
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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

Ζητείται ηµεδαπός υπάλληλος, 25-55 ετών,
από εργολάβο κοιµητηρίου.

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10€ Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20€

Στείλτε την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr & fax 22840 53055

Γραφεία τελετών & μνημοσύνων
“Πανταζής - Σερλεμές”

Μεταφορές από Αθήνα προς Πάρο
& από Πάρο για όλη την Ελλάδα

Γραφείο Πάρου | τηλ. 22840 28204 | κιν. 697 8698915
Γραφείο Αθηνών | τηλ. 210 3478064 | κιν. 697 7706657

24ωρη εξυπηρέτηση με συνέπεια & σεβασμό

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο στις 29 Οκτωβρίου 2016 και 

ώρα 10 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου στο Δρυό, θα τελεστεί το σαραντα-
ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη της Αδαμαντίας 
Ραγκούση. Ευχαριστούμε θερμά όσους συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας.

Ο σύζυγος
Γαληνός Ραγκούσης

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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 Παναγία Εκατονταπυλιανή
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την περασμένη Κυριακή 16/10/2016 κατά 

τη διάρκεια της μεταφοράς της εικόνος Παναγίας Εκατονταπυλιανής για προσκυ-
νηματικούς λόγους από την Πάρο, στον Άγιο Δημήτριο Πειραιώς.

Τόσο στο λιμένα Παροικιάς, όσο και στο λιμένα Πειραιώς, συγκεντρώθηκαν 
μεγάλες μάζες πιστών για να δουν από κοντά την εικόνα της Παναγίας. Η εικό-
να μεταφέρθηκε με τορπιλάκατο του Πολεμικού Ναυτικού και με τιμές αρχηγού 
κράτους.

Η εικόνα μεταφέρθηκε με τη συνοδεία του Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλ-
λινίκου, του δημάρχου Πάρου, κ. Μ. Κωβαίου, του έπαρχου Πάρου, κ. Κ. Μπιζά, 
εκκλησιαστικών ιερέων του ναυστάθμου Σαλαμίνας, του διοικητή του Πυροσβε-
στικού Σώματος, κ.α. Επίσης, στο λιμάνι του Πειραιά, κατά την υποδοχή, ήταν ο 
Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ και οι τοπικές αρχές. Η εικόνα στον Πειραιά, 
έως τον Άγ. Δημήτριο Ταμπουρίων (περίπου 1300 μ.) μεταφέρθηκε με λιτανεία 
πιστών και κλήρου, επάνω σε όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τέλος, η εικόνα θα παραμείνει στο Αγ. Δημήτριο Ταμπουρίων έως τις 27 Οκτω-
βρίου και καθημερινά στο ναό τελούνται λατρευτικές συνάξεις, ενώ η Αστυνομική 
Διεύθυνση Πειραιώς με στελέχη της που φορούν πολιτικά έχει αναλάβει τη φύ-
λαξη της εικόνας, όπως και δυνάμεις της ομάδας «Δίας».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧ.

ΣΚΙΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ CYCLON ΑΛΥΚΗ 1,60 1,66 - 1,25

ΤΡΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Ε. ELIN ΑΛΥΚΗ 1,625 1,805 1,26 1,29

ΜΩΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EKO ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,69 1,89 1,30 1,33

ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ELIN ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1,67 - 1,30 1,33

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 1,61 1,75 1,24 1,27

ΦΡΑΤΖΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ARGO ΜΕΣΣΑΔΑ 1,62 1,85 1,26 -

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,77 1,26 -

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,74 1,26 1,29

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ELIN ΝΑΟΥΣΑ 1,62 1,745 1,265 1,29

ΚΟΥΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ AVIN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,629 1,898 1,288 -

ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EKO ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,62 1,74 1,26 1,29

ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ AEGEAN ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1,619 1,72 1,25 1,68

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ BP ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,63 1,83 1,28 -

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ EKO ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1,62 1,82 1,26 1,29

ΦΥΣΙΛΑΝΗ-ΚΑΡΡΑ SHELL ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 1,62 1,93 1,26 1,31

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟ SUPER

ΦΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΤ ARGO ΑΣΤΕΡΑΣ 0,74

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ CYCLON ΝΑΟΥΣΑ 1,78

Παρακαλούνται οι πρατηριούχοι να 
επικοινωνούν στο 22840 53555, για 
κάθε αλλαγή στις τιμές.

Τιμές πρατηρίων καυσίμων

Βαριά ήττα 
ΑΟΠ

Με το «βαρύ» 5-0 επέστρεψε ο ΑΟΠ από τον αγώ-
να του στη Μύκονο με την τοπική ομάδα. Το «βαρύ» 
σκορ διαμορφώθηκε ουσιαστικά στα τελευταία 10 
λεπτά και η Παριανή ομάδα «πλήρωσε» την απειρία 
των νέων της ποδοσφαιριστών, ενώ οι απουσίες βασι-
κών παικτών της για διάφορους λόγους δείχνουν ότι 
ο ΑΟΠ χρειάζεται ακόμα δουλειά, για να μπορέσει στη 
συνέχεια του πρωταθλήματος να είναι πιο ανταγωνι-
στικός.

Ο ΑΟ Μυκόνου από το ξεκίνημα του αγώνα έδειξε 
πιο επιθετικός και απειλούσε την εστία μας, ενώ στο 
11ο λεπτό είχε δοκάρι με τον Μπάμπακαρ. Ο ΑΟΠ με 
τη σειρά του απείλησε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα 
με σουτ, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Τριαντα-
φυλλίδη.

Η Μύκονος προηγήθηκε 1-0 στο 37ο λεπτό με το 
Σερέπα, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρό-
νου έγραψε το 2-0 με τον Παπαδόπουλο. Στο δεύτε-
ρο ημίχρονο φάνηκε ο ΑΟΠ αρχικά να ισορροπεί το 
παιχνίδι και η Μύκονος σε ρυθμό ρελαντί να διατηρεί 
σχετικά εύκολα τη διαφορά ασφαλείας. Όμως μετά το 
80ο λεπτό ήρθε η συντριβή για τον ΑΟΠ που δέχθηκε 
άλλα τρία γκολ. Στο 80ο λεπτό με το δαιμόνιο Σερέ-
πα, με το Μουλίδη στο 84ο λεπτό και με τον Μπαλλή 
στο 90ο λεπτό, που ολοκλήρωσε το θρίαμβο για τους 
Μυκονιάτες με ένα γκολ πολλά μέτρα εκτός περιοχής, 
που απέδειξε τα πολλά προβλήματα του ΑΟΠ στην 
αμυντική του γραμμή.

Οι πρωταγωνιστές
Μύκονος: (πρ. Παχατουρίδης), Δεληγιώρογλου, 

Ράγια, Ξένος, Μπαλλής, Καρατσάς, Αλμπανίδης (Τό-
μπρος), Μπάμπακαρ (Πανέτα), Αλεξανδρόπουλος, Σε-

ρέπας, Χιλάι (Μουλίδης), Παπαδόπουλος 
ΑΟΠ: (πρ. Τριανταφυλλάκος), Βασιλάρης, Σένκα, 

Χίσκα (Σάρρης), Τσούκε, Κρώνης (Κληρονόμος), Χα-
τζία, Τσόκα, Γαβαλάς, Φρατζεσκάκης, Τριανταφυλίδης, 
Γιουρτζίδης.

Διαιτητής: Μ. Βακόνδιος, με βοηθούς τον κ. Υφα-
ντίδη και την κ. Κούκα.

Είχε Νταρακλίτσα!
Μπορεί ο παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, Γιώρ-

γος Νταρακλίτσας, να σβήνει φέτος 48 κεράκια στην 
τούρτα του, αλλά η εμπειρία του και οι εκατοντάδες 
αγώνες του στην Α’ Εθνική, είναι αυτό που κάνει τη 
διαφορά!

Ο αειθαλής Νταρακλίτσας που αγωνίζεται φέτος με 
τη φανέλα του Καρτεράδου ήταν ο πρωταγωνιστής 
στη μεγάλη νίκη της ομάδας του με 4-1 επί του Νηρέα, 
στο γήπεδο των Μαρμάρων. 

Ο Καρτεράδος –που ήταν καλύτερος στον αγωνι-
στικό χώρο- προηγήθηκε 0-1 στο 33ο λεπτό με το Βα-
ζαίο. Στο 56ο λεπτό με τον Κουλόλι έγραψε το 0-2, 
ενώ ο Νταρακλίτσας στο 61ο λεπτό με εκτέλεση φά-
ουλ έγραψε το 0-3 για τον Καρτεράδο. Ο Νηρέας μεί-
ωσε σε 1-3 τρία λεπτά αργότερα με τον Παγώνη και 
το τελικό 1-4 γράφτηκε με σουτ του Μήτσαινα στο 
72ο λεπτό.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: Ρούσσος, Φ. Αρκουλής, Μπερσάκου, Σιφ-

ναίος, Γ. Αρκουλής, Χασάνι, Κορτιάνος, Ζησιμόπουλος 
(Μώτος), Σταθερός, Ζενέλι, Παγώνης.

Καρτεράδος: Ξαγοράρης, Φέκας, Πρέκας, Κυβρι-
κοσαίος, Ξαγοράρης, Κουλόλι, Νταρακλίτσας, Μή-
τσαινας, Βαρμάζης, Βαζαίος (Δενδρινός), Κλουβάτος 
( Ρούσσος).

Διαιτητής: Ε. Ρούσσος, με βοηθούς τους κ.κ. Αρμα-
κόλα και Ε. Ρούσσο.

Νίκη Μαρπησσαϊκού
Το τοπικό ντέρμπι μεταξύ Αστέρα Μαρμάρων και 

Μαρπησσαϊκού στο γήπεδο των Μαρμάρων, βρήκε νι-
κητή τον τυπικά φιλοξενούμενο Μαρπησσαϊκό με 1-2.

Ο αγώνας είχε ενδιαφέρον και οι φίλοι των δύο 
ομάδων απήλαυσαν καλό θέαμα. Υπήρχαν στιγμές 
στον αγωνιστικό χώρο που η μπάλα κυριολεκτικά 
πήγαινε πάνω κάτω στις δύο εστίες των ομάδων. Ο 
Αστέρας, που παρουσιάστηκε πολύ καλύτερος από 
κάθε προηγούμενη φετινή του εμφάνιση, προηγήθηκε 
με κεφαλιά του Ρούπα στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. 
Το 1-1 για το Μαρπησσαϊκό έγραψε στο 58ο λεπτό ο 
Κορρές, ενώ στο 63ο λεπτό, ο Μαρπησσαϊκός, πέτυχε 
το νικητήριο γκολ, με κεφαλιά του Τριβυζά.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: (πρ. Κένερ), Καπαρός, Τ. 

Μπελούκης, Σ. Μπελούκης, Αλιπράντης, Ν. Κρητικός, 
Ρούπας, Αντιπαριώτης, Σάμιος (Πούλιος), Καράι, Ζου-
μής, Χριστόφορος.

Μαρπησσαϊκός: (πρ. Γαβαλάς), Ζουμής, Τριαντά-
φυλλος (Μ. Ρούσσος), Παπαδόπουλος,  Τριβυζάς, Κορ-
ρές. Κ. Αντωνόπουλος, Γ, Αντωνόπουλος, Παντελαίος, 
Μπάλιος (Ν. Βιτζηλαίος), Μοστράτος, Τζανακόπουλος 
(Στ. Κρητικός).

Διαιτητής: Μουτάφης, με βοηθούς τους κ.κ. Αρμα-
κόλα και Ε. Ρούσσο.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
Πανναξιακός – Άνω Μερά 1-0
Πάγος – ΑΟ Σύρος 1-2
Μύκονος – ΑΟΠ 5-0
Θύελλα Καμαρίου – Φιλώτι 1-0

Βαθμολογία
1. ΑΟ Σύρος 9
2. Πανναξιακός 7
3. Άνω Μερά 6
4. Θύελλα 6
5. Μύκονος 4
6. Λάβα 3
7. Πάγος 0
8. ΑΟΠ 0
9. Φιλώτι 0

Β’ ΕΠΣΚ
1ος Όμιλος
Πανσιφναϊκός – ΠΑΣ Τήνου 2-6
Παμμηλιακός – Σύρος 2002 2-0

Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Τήνου 6
2. Πανσιφναϊκός 3
3. Σέριφος 0
4. Σύρος 2002 0
5. Παμμηλιακός -3
* Ο Παμμηλιακός έχει -3 βαθμούς.

2ος Όμιλος
Νηρέας – Καρτεράδος 1-4
Αστέρας Μαρμάρων – Μαρπησσαϊκός 1-2

Βαθμολογία
1. Μαρπησσαϊκός 6
2. Καρτεράδος 2
3. Τραγαία 1
4. ΠΑΣ Νάξου 1
5. Νηρέας 0
6. Αστέρας Μαρμάρων 0
* Αστέρας Τραγαίας και Καρτεράδος έχουν -2 βαθ-

μούς.
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«Δήλεια»
Ρεκόρ συμμετοχών είχαμε στους αγώνες στίβου «Δήλεια» που διεξήχθησαν στη 

Μύκονο, με 400 αθλητές από Αττική, Κρήτη, Θήβα, Αίγινα, Χαλκίδα και Κυκλάδες.
Οι αθλητές του ΑΟΠ είχαν καλή παρουσία και κατέκτησαν ένα χρυσό και δύο 

χάλκινα μετάλλια.
Συγκεκριμένα, χρυσό κατέκτησε ο Θέμης Νασκιντασβίλι (ύψος ΠΠ), χάλκινο 

η Μιλάνα Ζέλα (σφαιροβολία ΠΚ) και η ομάδα  4Χ50μ (ΠΠ μίνι) με τους Σαρρή 
Γιάννη, Σκιαδά Λυπράνδο, Πετρόπουλο Λυκούργο και Τσαντουλή Στέλιο. Εξαιρε-
τικές εμφανίσεις και πλασαρίσματα σε υψηλές θέσεις είχαμε ακόμα από: Μπαζ-
ρακταρεβίκ Ελένη, Βιδάλη Δήμητρα, Σαρρή Γιάννη, Σαμαλτάνη Στέλιο, Βλάκα Ου-
ρανία, Σελιμάι Ήρα, Βλάκα Εμμανουέλα, Τσαντουλή Στέλιο, Σκιαδά Λυπράνδο και 
Πετρόπουλο Λυκούργο. Επίσης, ο ΑΟΠ είχε και άλλους αθλητές σε καλή θέση, 
ενώ ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τη Βάνα Πετροπούλου που ήταν η μικρό-
τερη αθλήτρια της αποστολής.

Τέλος, πολύτιμη ήταν η συμβολή στο τμήμα ακαδημιών του Ευθύμη Τσιρώνη 
και της προπονήτριας του ΑΟΠ Μαρίας Τσουκνίδα.
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Ηµερίδα ενηµέρωσης
για την ανακύκλωση

Σάββατο 22/10
@ 9:30 π.µ.
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LAOUTARIS ΚΛΟΝ M Ε.Π.Ε.

ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.Π.Α. ecoparos
Κ. Μανταλόβας & Σια Ε.Ε.


