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Πανελλαδική κινητοποίηση 
πριν το οριστικό κλείσιμο

Εφιαλτικά τα σενάρια για τον αφανισμό των μικρομεσαίων

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Β. ΚΟΡΚΙΔΗ ΣΤΗ ΦτΠ 

Ανησυχία και τρόμο στον 
κόσμο του εμπορίου προκα-
λούν τα σενάρια για τα νέα 
μέτρα και τις αλλαγές που θα 
γίνουν στο φορολογικό σύ-
στημα της χώρας. Επί ποδός 
είναι η Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, η οποία 
καλεί όλο τον εμπορικό κόσμο 
σε επιφυλακή, γιατί το μέλλον 
προδιαγράφεται δυσοίωνο. 

Σε δελτίο Τύπου της επιση-
μαίνει: «Η αύξηση στη Φορο-
λογία των επιχειρήσεων, ση-
μαίνει ένα ακόμα φορολογικό 
σύστημα  εναντίον των μικρο-
μεσαίων». 

Μάλιστα η ΕΣΕΕ, με αφορμή 
τα σενάρια που κυκλοφορούν ευρέως σχετικά με τις αλλαγές που 
προδιαγράφονται στο ισχύον φορολογικό σύστημα για τις επιχει-
ρήσεις, προσδιόρισε επακριβώς το σύνολο των νέων  επιπλέον 
φορολογικών επιβαρύνσεων που συνεπάγονται τα νέα μέτρα για 
τους ασκούντες εμπορική δραστηριότητα. Οι φημολογούμενες 
λοιπόν αλλαγές στο φορολογικό, επισημαίνει η ΕΣΕΕ, σίγουρα δεν 
αποτελούν φορολογικές μεταρρυθμίσεις, αφού αναμένεται να αυ-

ξήσουν τη φοροδιαφυγή και να εξανα-
γκάσουν μία στις τρείς μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις να βάλει λουκέτο.

Σημαντικά μηνύματα έστειλαν οι 
έμποροι από όλη την ελληνική επικρά-
τεια με την κινητιποίησή τους στις 18 
Οκτωβρίου  και σύνθημα: Στηρίζουμε 
το Ελληνικό Εμπόριο – Στηρίζουμε 
την Ελλάδα. Οι Εμπορικοί Σύλλογοι 
όλης της χώρας με το κοινό ψήφισμα 
διαμαρτυρίας που εξέδωσαν, είπαν 
ΟΧΙ στην επιλεκτική απελευθέρωση 
της αγοράς. Στην κατάργηση της Κυ-
ριακάτικης αργίας. Στα καρτέλ και την 
ολιγοπώληση της ελληνικής αγοράς. 
Στην κατάργηση του αφορολόγητου 
των εμπόρων. Στην επιβολή νέων και 
αναδρομικών φόρων. Στην ανεργία 

και στα λουκέτα εμπορικών καταστημάτων.
Οι Εμπορικοί Σύλλογοι είπαν ΝΑΙ στην ανάπτυξη μιας παραγω-

γικής Ελλάδας. Στην πάταξη του παραεμπορίου και της παραοι-
κονομίας. Στις ταμειακές παντού και αποδείξεις από όλους. Στην 
απλοποίηση της φορολογικής, εργασιακής και αγορανομικής νο-
μοθεσίας. Στην ελληνική ανταγωνιστική μικρομεσαία επιχειρημα-
τικότητα και στην επιβίωση της μεσαίας τάξης.  

Χειµώνας 2012-13 στην ∆ωδώνη!
Σας προτείνουµε παρεϊστικες βραδιές και “τιµές”.

Τις ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ µε εναλλακτικά µουσικά ταξίδια. Τζαζ, µπλουζ, έντεχνη ελληνική και ξένη ροκ µουσική.

Τα ΣΑΒΒΑΤΑ διασκεδάστε µε τις καλύτερες επιλογές ελληνικών τραγουδιών.

Μουσικός πλοηγός ο Γιώργος Στεφανίδης

Σας περιµένουµε!
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Κλείνουν και την Εφορία στην Πάρο

Δυναμικό ΟΧΙ 
εργαζομένων ΔΟΥ 
- Δημάρχου - 
Εμπ/κου Συλλόγου

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην 
τοπική κοινωνία των Κυκλάδων, η από-
φαση του Υπουργείου Οικονομικών για την 
κατάργηση των εφοριών σε πολλά νησιά. 
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Συρμαλένιος, 
κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή. Ο Δήμαρ-
χος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, σε απαντη-
τική επιστολή προς τον Υπουργό Οικονο-
μικών, διαμαρτύρεται έντονα, ενώ ο Εμπ/
κος Σύλλογος, σε έκτακτη συνεδρίαση του 
Δ.Σ., αποφάσισε δυναμικές κινητοποιήσεις. 
Οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ όλων των νησιών 
που είναι υπό κατάργηση, εξέδωσαν ανα-
κοίνωση και χαρακτηρίζουν "εγκληματική" 
την απόφαση, ζητούν την αναστολή της 
και προειδοποιούν πως σε διαφορετική 
περίπτωση θα αντιδράσουν δυναμικά στο 
πλαίσιο της νομιμότητας. Οι Δ.Ο.Υ. που κα-
ταργούνται είναι: Πάρου, Άνδρου, Θήρας, 
Κέας, Μυκόνου, Τήνου. Οι εργαζόμενοι των 
εφοριών αυτών εξέδωσαν ανακοίνωση 
διαμαρτυρίας στην οποία αναφέρεται:«Την 
Παρασκευή 12ης Οκτωβρίου 2012 κοινο-
ποιήθηκε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου 
Οικονομικών, σχετικά με την κατάργηση 
127 Δ.Ο.Υ. σε ολόκληρη την Επικράτεια, 
βασισμένη στο Πόρισμα μιας Ειδικής Επι-
τροπής Ενοποιήσεων Δ.Ο.Υ…
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 228

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 

Υστέρνι Νάουσας, Πάρος
T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφε-
ρειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος 
Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλι-
πράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Ταχυ-
δρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωρο-
πωλείο Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Κα-
πούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, La Palma (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή 
- Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Τυπογραφείο, Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ 
Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προκα-
θορισμένα σημεία, καλέστε μας στο ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Ερώτηση Ρήγα για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Αναντικατάστατη η λειτουργία τους
Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας, ο βουλευτής Κυκλάδων Π. 

Ρήγας για την «αναστολή λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Βορειανατολικών και 
Δυτικών Κυκλάδων. Στην επιστολή τονίζεται:

Κύριε Υπουργέ, η τραγική υποχρηματοδότηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας για το τρέχων έτος, 
οδήγησε υποχρεωτικά τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας Βορειανατολικών και Δυτικών Κυκλά-
δων Ε.Π.Α.Ψ.Υ. σε αναστολή της λειτουργίας τους για έναν μήνα. Η αναγκαστική αυτή απόφαση, 
τόσο σε επίπεδο συμβολισμού όσο και επί της ουσίας,  λειτουργεί αρνητικά για τον πολυνησιακό 
χώρο των Κυκλάδων. 

»Οι κινητές μονάδες ψυχικής υγεία στα οκτώ χρόνια λειτουργία τους παρέχουν δωρεάν πολύ-
τιμες υπηρεσίες σε 11 νησιά των Κυκλάδων εξυπηρετώντας περίπου 6.500 άτομα  (ενήλικες και 
παιδιά).  »Είναι προφανής η σημασία και το αναντικατάστατο της λειτουργίας αυτών των μονάδων 
για τον νησιωτικό χώρο. Με την αναστολή της λειτουργίας τους, οι χρήστες των υπηρεσιών τους στα 
νησιά δεν έχουν εναλλακτική λύση, ούτε δυνατότητα πρόσβασης σε ανάλογες δομές . 

»Η νησιωτικότητα αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά ως μειονε-
ξία και η Πολιτεία  «στιγματίζεται» για έλλειψη ευαισθησίας απέναντι 
στους κατοίκους των νησιών. Κατανοούμε την ανάγκη  εξορθολογι-
σμού της λειτουργίας  των δομών και της βέλτιστης διαχείρισης των 
διαθέσιμων πόρων, όμως η συνταγματική επιταγή των διακριτών 
πολιτικών για τον νησιωτικό χώρο δεν πρέπει να αγνοείται.

»Για όλα τα παραπάνω, ερωτάστε: Προτίθεσθε να καλύψετε το 
χρηματοδοτικό κενό που έχει δημιουργηθεί, ώστε να λειτουργή-
σουν κανονικά οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας Βορειανατολι-
κών και Δυτικών Κυκλάδων Ε.Π.Α.Ψ.Υ.;».

Ο Ν. Μοστράτος
προπονεί τον Νηρέα

Ο ΑΜΕΣ Νηρέας ανακοινώνει ότι χρέη υπηρεσιακού προπονη-
τή για το προσεχές διάστημα αναλαμβάνει ο πρώην προπονητής 
της ομάδας Μοστράτος Νίκος, καθώς ο προπονητής της ομάδας 
Μοστράτος Γιώργος κατά το διάστημα 10-26 Οκτωβρίου θα πα-
ρακολουθήσει στη Λιβαδιά σεμινάρια σχολής προπονητών UEFA 
B’ που διοργανώνονται από την ΕΠΣ Βοιωτίας. 

Ο πρώτος αγώνας 
των κοριτσιών του ΑΟΠ

Το τμήμα κορασίδων του ΑΟΠ, δίνει τον πρώτο του επίσημο αγώνα Βόλεϊ για το πρωτάθλημα 
Κυκλάδων.

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί  ως γηπεδούχος στο κλειστό γυμναστήριο της Νά-
ξου, τον Φοίνικα Σύρου. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί.

Τρίαθλο Πάρου 

Ένας αθλητικός θεσμός
Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, 

έγινε με επιτυχία το 3ο Τρίαθλο 
Πάρου. Η διοργάνωση αποτελεί 
πλέον θεσμό για το νησί μας και 
αποτελεί μια ευχάριστη και εύ-
κολη εισαγωγή στον κόσμο της 
δράσης  με στοιχεία τόσο τριά-
θλου όσο αγώνα περιπέτειας. 

Το Τρίαθλο  διοργανώθηκε 
από το Περιβαλλοντικό και Πο-
λιτιστικό Πάρκο Πάρου στου 
οποίου τις εγκαταστάσεις φιλο-
ξενήθηκε, τον Ν.Ο.Π. (Ναυτικό 
Όμιλο Πάρου), τον Ποδηλατικό 
Όμιλο Πάρου και τον Γ.Α.Σ.Π. 
(Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο 
Πάρου), με την υποστήριξη της 
Ελληνικής ομάδας διάσωσης  
παράρτημα Κυκλάδων, του ΕΥ 
Πάρου (ΕΥζωΐας) και την συ-
νεργασία του Τοπικού Διαμε-
ρίσματος Νάουσας, του Σωμα-
τείου Φίλων του Πάρκου, της 
Ελληνική Αστυνομίας Παροικί-
ας και Νάουσας, της Δημοτικής 
Αστυνομίας και του Water Ski 
Zone.

 Οι διαδρομές, μικρές αλλά απαιτητικές, ήταν παραπλήσιες των δύο προηγούμε-
νων ετών. Τα 500 μ. κολύμπι έγιναν στον κολπίσκο του Άϊ-Γιάννη. Τα 13χλμ. ασφάλ-
τινο ποδήλατο περνούσαν δίπλα στον κόλπο της Νάουσας και από όμορφα νησιώ-
τικα τοπία  με την άψογη κάλυψη της διαδρομής από την ομάδα διάσωσης, την 
αστυνομία, και τους εθελοντές της διοργάνωσης. Τα 3 περίπου χιλιόμετρα τρέξιμο 
όπως πάντα  off road έγιναν στα μονοπάτια του Πάρκου. Η διαδρομή περνούσε από 
πανέμορφες τοποθεσίες και  ενθουσίασε τους αθλητές. Η Άλκηστη Αρχιμανδρίτη 
και ό Αντρέας Ραγκούσης φρόντισαν να κυλίσουν όλα  ομαλά και κάποια μικρά 
προβληματάκια βρήκαν γρήγορα την λύση τους. 

Έλαβαν μέρος  80 αθλητές και αθλήτριες από 13 έως 65 ετών από την Ελλάδα, 
αλλά και το Εξωτερικό που έφυγαν με την υπόσχεση να γυρίσουν του χρόνου με 
τους φίλους τους.

Πρώτος  στο ατομικό Ανδρών ο Νίκος Τσιγώνιας με 0:48:03, δεύτερος ο Στέφα-
νος Σπανός 0:48:08 και τρίτος  Jason Hickman με 0:49:14.  Στις γυναίκες αήττητη 
για τρίτη συνεχή χρονιά, η Μαρία Παντελαίου με 0:47:29 τερμάτισε  με μεγάλη δια-
φορά από την  δεύτερη Μαγδαληνή Χριστοπούλου  με  0:58:52 και την Τρίτη  Δανάη 
Μωραΐτη με 1:07:58.

Στους εφήβους πρώτος ο πολλά υποσχόμενος  Παναγιώτης  Κεφάλας με το απί-
στευτο 0:47:26, δεύτερος ο Κώστας Ανουσάκης με 0:54:19 και τρίτος  ο Γιάννης 
Μπούμπας με 0:57:17.  Στις  νεανίδες   την κατηγορία με τις λιγότερες συμμετοχές, 
πρώτη η Δήμητρα Τσώλη με 1:05:27, δεύτερη η Ιωάννα Λάπι ενώ η Θεωδόρα Μα-
νέκα δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά της.

Στο ομαδικό ενηλίκων μια κατηγορία που γεννήθηκε στην Πάρο και φαίνεται 
να κερδίζει έδαφος μιας και εμφανίζεται σε όλο και περισσότερες διοργανώσεις, 
οι Θοδωρής Καζακίδης, Φρατζής Χρήστος και Γληνός Αντώνης εντυπωσίασαν με 
χρόνο 0:39:13 ανεβάζοντας τον πήχη, ακολουθούμενοι από τους Νικόλαο Πέτρου, 
Σαμωνά Κώστα και Τσολάκη Αλέξανδρο με 0:47:21 και τρίτη την ομάδα των Δανιη-
λίδη Γιάννη,  Δανιηλίδη Γιώργου και  Παντελάκη  Γιάννη με χρόνο 0:48:57.

Στο ομαδικό εφήβων πρώτοι οι Downward Peter , Downward Claire και Κωστα-
ντίνος Βλαχάβας με χρόνο 0:48:59.  Ακολούθησαν η Βαρβάρα Παντελαίου και η 
Δαμασκηνή Χανιώτη με 0:52:31 και οι Υλβί Ζυμπέρι και Ανι Μπερσάκου με 0:54:52.

Στην γενική κατάταξη αξίζει να σημειώσουμε την συμμετοχή δύο οικογενειών 
από την Νάξο. Την οικογένεια Στέφανου  Σπανού με τα δίδυμα παιδιά του, 13 ετών, 
την Λυδία που έτρεξε στο ομαδικό και τον Αλέξανδρο που ήταν ο μικρότερος αθλη-
τής στο ατομικό και την οικογένεια  Downward από την Αθήνα που συμμετείχε με 
δύο ομάδες. 

Οι Downward Peter, Downward Claire και Κωνσταντίνος Βλαχάβας πρώτευσαν 
στο ομαδικό εφήβων, ενώ ο μπαμπάς Jeremy με φίλους έλαβε μέρος στο ομαδικό 
ενηλίκων.  

Μια ακόμα καινοτομία του αγώνα τα πανέμορφα πήλινα έπαθλα κατασκευασμέ-
να από το τοπικό κεραμοποιείο του κ. Φοίφα.

Εκδρομή
 
Δεκαήμερη εκδρομή πραγματοποιεί ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησας στην Βερ-

γίνα, στα Λουτρά Πόζαρ (Αριδαία), στον Αγ.Νικόλαο (Βέρμιο), στο Καϊμακτσαλάν, 
στους Καταράκτες της Έδεσσας, στη Λίμνη Κερκίνη, στα Σπήλαια Αλιστράτης (Σέρ-
ρες), στη Μονή Εικοσιφόνισσας (όρια Σέρρες – Καβάλα), στα Οχυρά Ρούπελ (Σέρ-
ρες), στο Σαντάνσκι, στη Θεσσαλονίκη και στον Πλαταμώνα.

Αναχώρηση από την Πάρο την Τετάρτη 7/11/2012 το βράδυ και επιστροφή το 
Σάββατο 17/11/2012.

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχών: 22840-41141 & 6945186978

Ευχαριστήριο
Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 

το 3ο Τρίαθλο Πάρου. Η διοργάνωση αποτελεί πλέον θεσμό για 
το νησί μας και είναι μια ευκαιρία για τους Παριανούς και τους 
φίλους της Πάρου να συμμετάσχουν σε ένα αγώνα που συνδυ-
άζει την άμιλλα με τη 
χαρά της συμμετο-
χής και της συνεύ-
ρεσης στον όμορφο 
χώρο του Πάρκου.

Το Πάρκο Πάρου 
ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη βοήθειά τους στην οργάνωση 
του Τριάθλου τον Δήμο της Πάρου, το Ναυτικό Όμιλο Πάρου, τον 
Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου και τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο 
Πάρου, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Παράρτημα Κυκλάδων, 
τον ΕΥ Πάρου και  για τη συνεργασία τους το Τοπικό Διαμέρισμα 
Νάουσας, το Σωματείο Φίλων του Πάρκου, την Ελληνική Αστυ-
νομία Παροικιάς και Νάουσας, την Δημοτική Αστυνομία και το 
Water Ski Zone. 

Ευχαριστούμε τους χορηγούς: Ζουμής Χρήστος Catering, 
PARARAM Αφοί Ρούσσου, ΜΥΘΟΣ Ζυθοποιεία, Επιγραφές Μαρ-
γαρίτης Ηλίας, Blue Star Ferries, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ Alexander 
Travel και τους χορηγούς επικοινωνίας: Parosweb.com, Paros 
Life & Naxos Life και τη Φωνή της Πάρου.

Ευχαριστούμε επίσης όλους τους εθελοντές και ειδικά τα μέλη 
της Γραμματείας που συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία του 
Τριάθλου, καθώς και τους φωτογράφους Frank Tocher, Σταύρο 
Νιφλή και Θεόφιλο Βοσινάκη, τους Αδελφούς Μαλαματένιου, τον 
Αποστόλη Ζουμή  και το προσωπικό του Πάρκου Πάρου για την 
βοήθειά τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εγγραφές νηπίων
στα "Δελφινάκια"

Με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων ωφελούμενων γυναικών, προέκυψαν 
κενές θέσεις νηπίων στον παιδικό σταθμό Αρχιλόχου "τα Δελφινάκια". Η ΚΔΕΠΑΠ, 
ανακοινώνει την κάλυψη των θέσεων νηπίων στο σταθμό, όπου θα καταβάλλεται 
μηνιαία εισφορά - τροφία 70 ευρώ/μήνα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ΚΔΕΠΑΠ, 
έως και τις 24 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 13:00.
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Κλείνουν και την Εφορία στην Πάρο

Δυναμικό ΟΧΙ
εργαζομένων ΔΟΥ
- Δημάρχου
- Εμπ/κου Συλλόγου 

συνέχεια από σελ.1
»Το κείμενο του πορίσματος δεν μας 

έχει γίνει ακόμα γνωστό, το συμπέρα-
σμα όμως ανακοινώθηκε μετά βαΐων και 
κλάδων: εκατόν είκοσι επτά (127) Δ.Ο.Υ. 
σε όλη την επικράτεια καταργούνται άμε-
σα μέχρι το τέλος του έτους και είτε συγ-
χωνεύονται με τις Δ.Ο.Υ. που απομένουν 
είτε δημιουργούνται Γραφεία Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών!

»Το ανωτέρω πόρισμα, τουλάχιστον 
σε ότι αφορά τις νησιωτικές Δ.Ο.Υ., θε-
ωρείται το λιγότερο εκτός της κοινής 
λογικής, για να μην χαρακτηριστεί θρασύ 
και σκανδαλώδες! Και φαίνεται παράξε-
νο που αυτό συντάχθηκε από επιτροπή 
αποτελούμενη από εφοριακούς! και λοι-
πούς υπαλλήλους του Υπουργείου! Μας 
θυμίζει έντονα ένα ανάλογο πόρισμα που 
συντάχθηκε πριν δύο (2) περίπου χρόνια, 
με το ίδιο σκεπτικό και στη σύνταξη του 
οποίου συμμετείχαν και συνδικαλιστικοί 
παράγοντές μας! Και ο λόγος που αυτό το 
πόρισμα χαρακτηρίζεται τοιουτοτρόπως 
είναι απλός: Παραβλέπουμε το γεγονός 
ότι χιλιάδες βασανισμένοι νησιώτες, είτε 
επαγγελματίες είτε απλοί φορολογού-
μενοι, θα είναι υποχρεωμένοι να ταλαι-
πωρούνται με πολυέξοδες μετακινήσεις 
προς τις μητροπολιτικές Δ.Ο.Υ. Παρα-
βλέπουμε την αδυναμία των Κεντρικών 
Υπηρεσιών να υποστηρίξουν σε αυτή τη 
φάση την ομαλή μηχανογραφική μετάβα-
ση των υπό συγχώνευση υπηρεσιών στις 
νέες εφορίες.

»Παραβλέπουμε την αποψίλωση των 
εγκαταλελειμμένων νησιών μας από τις 
υπηρεσίες τους, την ουσιαστική κατάρ-
γηση στην πράξη της έννοιας της απο-
κέντρωσης (που τόσο συχνά ακουγόταν 
στις προεκλογικές εξαγγελίες κομμάτων 
και πολιτευτών) και την επιστροφή σε προ 
δεκαετιών καταστάσεις, όπου για απλές 
γραφειοκρατικές διαδικασίες λίγων λε-
πτών αναγκαζόμασταν να ταξιδεύουμε 
και να διανυκτερεύουμε σε άλλα νησιά. 
Παραβλέπουμε το γεγονός ότι είναι αδύ-
νατον 10.000 εφοριακοί να χρειαστούν 
για να στελεχώσουν 114 Δ.Ο.Υ.! Παρα-
βλέπουμε, τέλος, την αντιμετώπιση των 
υπαλλήλων των υπηρεσιών ως απλών 
αριθμών και στατιστικών σε καταστάσεις 
τι  να πει κανείς γι’ αυτό, όταν καθημερινά 
πολλοί συνάνθρωποί μας χάνουν τη δου-
λειά τους, μεταναστεύουν στο εξωτερικό 
ή δεν μπορούν να καλύψουν τις υποχρε-
ώσεις τους; Ποιον θα νοιάξει αλήθεια ότι 
80 οικογένειες στις Κυκλάδες θα αναγκα-
στούν να μετακομίσουν… Δεν μπορούμε 
όμως να παραβλέψουμε με κανένα τρό-
πο την ουσιαστική δημιουργία, μέσω του 
πορίσματος αυτού, μιας ειδικής οικονο-
μικής ζώνης φοροαπαλλαγής και ασυδο-
σίας στις Κυκλάδες! Γιατί, τι άλλο μπορεί 
να αποτελεί η κατάργηση των Δ.Ο.Υ. των 
νησιών, εκτός από την πλήρη νομιμοποί-
ηση της φοροδιαφυγής και της ασυδο-
σίας; Όταν στη χωρική περιφέρεια των 
Κυκλάδων βρίσκονται νησιά με τεράστια 
τουριστική κίνηση και αντίστοιχα τερά-
στια φοροδιαφυγή (η οποία ήδη καλπάζει 
εκεί, λόγω της ουσιαστικής αποψίλωσης 
των κατά τόπους Δ.Ο.Υ. από προσωπι-
κό, με τις ευλογίες της Διοίκησής μας), 
η απάντηση είναι: θα σας ελέγχουμε εξ 
αποστάσεως!;

»Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον 
παραλογισμό της αποτίμησης του οφέ-
λους του κράτους μόνο από την μεριά 

της μείωσης των δαπανών 
(καταβαλλομένων μισθω-
μάτων), χωρίς να υπάρχει 
αντίστοιχη αποτίμηση των 
εσόδων που θα απολέσει το 
κράτος από την αποδιοργά-
νωση των υπηρεσιών μας 
(παραγραφόμενες υποθέ-
σεις ελέγχου και κεφαλαίου, 
αδυναμία λειτουργίας τμη-
μάτων ελέγχου και δικαστι-
κού, κα)

»Δεν μπορούμε με κανένα 
τρόπο να παραβλέψουμε ότι, σε τελική 
ανάλυση, η πλήρης αποδιοργάνωση των 
φοροελεγκτικών υπηρεσιών (εδώ και 
χρόνια με την υποστελέχωσή τους και 
σήμερα με τη δήθεν συγχώνευσή τους)  
αποσκοπεί στην παρουσίαση της αδυνα-
μίας τους να επιτελέσουν την αποστολή 
τους ως αποτυχία πάταξης της φοροδι-
αφυγής από τις κρατικές υπηρεσίες. Και 
αυτό θα δώσει σε κάποια άλλη επιτροπή 
το έρεισμα να παραδώσει ουσιαστικά τις 
δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες σε ιδι-
ώτες, αλλά και στους Επιτρόπους μας το 
δικαίωμα να απαιτήσουν νέα μέτρα δε-
κάδων δισεκατομμυρίων!...

»Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε:
-  Από την ηγεσία του Υπουργείου, την 

άμεση αναστολή και οριστική ματαίωση 
εφαρμογής αυτού του πορίσματος για τις 
νησιωτικές περιοχές

-  Από τους βουλευτές και τους εκπρο-
σώπους των κομμάτων στο νομό μας, 
την στήριξη στην πράξη της νησιωτικότη-
τας και του δικαιώματος των νησιωτών 
σε αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές δημό-
σιες υπηρεσίες

-   Από τις τοπικές αρχές και τους επαγ-
γελματικούς φορείς των νησιών μας, 
άμεσες ενέργειες για την διατήρηση ενός 
ικανοποιητικού επιπέδου εξυπηρέτησης 
των πολιτών των νησιών μας

-   Από του πολίτες των νησιών μας την 
αντίσταση στην επαπειλούμενη υποβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής τους, μέσω της 
κατάργησης των τοπικών υπηρεσιών

-  Από τους συνδικαλιστικούς μας φο-
ρείς την άμεση λήψη υπεύθυνης και ξε-
κάθαρης θέσης στο σχέδιο συγχώνευ-
σης.

»Δηλώνουμε τέλος ότι πιστεύουμε πως 
η υιοθέτηση του πορίσματος αυτού, του-
λάχιστον για τις Κυκλάδες μας, αποτελεί 
πράξη κατά του Δημοσίου Συμφέροντος, 
και κατά συνέπεια εγκληματική πράξη, 
και θα υπάρξει αντίστοιχη κίνηση από 
μέρους, στα πλαίσια της νομιμότητας για 
τη δίκαιη τιμωρία των υπευθύνων αυτού 
του εγκλήματος».

Οι υπάλληλοι των υπό κατάργηση 
υπηρεσιών: Δ.Ο.Υ. Άνδρου, Δ.Ο.Υ. 
Θήρας, Δ.Ο.Υ. Κέας, Δ.Ο.Υ. Μυκό-
νου, Δ.Ο.Υ. Πάρου, Δ.Ο.Υ. Τήνου.

Επιστολή Βλαχογιάννη
Στην κατάργηση της Εφορίας της Πά-

ρου, αντέδρασε άμεσα και ο Δήμαρχος 
Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης. Με επιστο-
λή του στις 15 Οκτωβρίου προς τους 
υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών 
και Εργασίας επισημαίνει τα προβλήματα 
από ένα τέτοιο ενδεχόμενο και τονίζει ότι 
τελικά η νησιωτικότητα που προβλέπεται 
και από το Σύνταγμα, δεν τηρείται. 

Δημοσιεύουμε την επιστολή:
ΘΕΜΑ: «Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολι-

τών για φορολογικές υπηρεσίες». ΣΧΕΤ: 
Το υπ’ αρίθμ. 38775/11-10-2012 έγγρα-
φο της Δ/νσης Οικ/κών Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού 
ως Δήμαρχος Πάρου σας επισημαίνω τα 
παρακάτω:

1. Η Πάρος κατοικείται από δεκαπέντε 
χιλιάδες (15.000) κατοίκους οι οποίοι το

καλοκαίρι εξαπλασιάζονται. Δραστη-
ριοποιούνται στο νησί δυόμισι χιλιάδες 
(2.500) επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται 
με δυσκολία παρά τις φιλότιμες προσπά-
θειες από το υπάρχον προσωπικό (15 

ατόμων) της Δ.Ο.Υ. Πάρου. Πως είναι 
δυνατόν να εξυπηρετηθούν από τρεις ή 
τέσσερις υπαλλήλους;

2. Θεωρώ το συγκεκριμένο έγγραφο 
απολύτως εκβιαστικό αφού μας δίνει 
προθεσμία

μόλις τεσσάρων ημερών για να απα-
ντήσουμε εάν έχουμε τη δυνατότητα 
να φιλοξενήσουμε την υπό κατάργηση 
Δ.Ο.Υ. του νησιού μας.

3. Είναι προφανές ότι με την κατάργηση 
της Δ.Ο.Υ. Πάρου το Υπουργείο

Οικονομικών θα μειώσει τα λειτουργικά 
του έξοδα τα οποία όμως μετακυλούνται 
στο Δήμο σε μια εποχή που τα οικονομι-
κά των Δήμων είναι στο «κόκκινο» αφού 
συνεχώς μειώνονται οι χρηματοδοτήσεις 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων αλλά 
και τα πάσης φύσεως έσοδά μας.

4. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι στο 
μέλλον δε θα επιβαρυνθεί ο Δήμος και τις

μισθοδοσίες των υπαλλήλων που θα 
εξυπηρετούν τους πολίτες για φορολο-
γικές υποθέσεις αφού πρόσφατα στο 
δωδεκατημόριο του Σεπτεμβρίου στη 
μειωμένη χρηματοδότηση των Κ.Α.Π. 
συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και 
η μισθοδοσία των υπαλλήλων του Κ.Ε.Π.

5. Για μία ακόμη φορά εμείς οι κάτοικοι 
των νησιών διαπιστώνουμε ότι τα περί

νησιωτικότητας είναι μια συνταγματι-
κή επιταγή που δεν τηρείται από την Κε-
ντρική Κυβέρνηση σε αντίθεση με άλλες 
περιπτώσεις που οι συνταγματικές επιτα-
γές ακολουθούνται με αυστηρότητα αν 
και λειτουργούν σε βάρος του δημοσίου 
συμφέροντος.

6. Είναι φανερό ότι η πολιτική της Κυ-
βέρνησης που υλοποιείται με κατάργηση

περιφερειακών δημοσίων υποδομών 
όπως τελωνεία, ειρηνοδικεία, Δ.Ο.Υ. 
κ.λ.π. οδηγεί σταθερά στην αποδυνάμω-
ση της Ελληνικής Περιφέρειας, ιδιαίτερα 
δε της ευαίσθητης νησιωτικής.

Κλείνοντας τονίζω ότι σε καμία περί-
πτωση δε θα δεχτώ οι πολίτες του νησιού 
μου να

μετακινούνται σε άλλα νησιά για τη δι-
ευθέτηση των φορολογικών τους υποθέ-
σεων.

Πιστεύω ότι η κατάργηση της Δ.Ο.Υ. 
Πάρου είναι μια απόφαση σε λάθος κα-
τεύθυνση

με ολέθριες συνέπειες για όλους μας.
Ο Δήμαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης

Ερώτηση Συρμαλένιου
Ερώτηση στη Βουλή προς τους αρμόδι-
ους υπουργούς κατέθεσε ο βουλευτής 
Κυκάδων του Σύριζα Ν.Συρμαλένιος 
ο οποίος χαρακτηρίζει προκλητική την 
ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονο-
μικών ότι τα Γραφεία Εξυπηρέτησης 
Πολιτών που θα εξυπηρετούν στο εξής 
τους φορολογούμενους, δεν επιβαρύ-
νουν οικονομικά το Υπουργείο. Ζητάει 
όμως από τους Δήμους, οι οποίοι 
έχουν υποστεί δραστικές περικοπές στη 
χρηματοδότηση να ανταποκριθούν στη 
λειτουργία των γραφείων αυτών και να 
επιφορτιστούν τις δαπάνες τους.

Κ.Ο.Β. Πάρου του

Υπογράφω, 
απαιτώ
και διεκδικώ 

Την κατάργηση των Μνημονίων και των Δα-
νειακών Συμβάσεων 

Το ΚΚΕ ανταποκρινόμενο στη δίκαιη απαίτη-
ση του λαού και υλοποιώντας την προεκλογι-
κή του δέσμευση, κατέθεσε στις 12 Ιούλη στη 
Βουλή πρόταση νόμου για την «Κατάργηση 
των μνημονίων, του μεσοπρόθεσμου πλαισί-
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015, 
των εφαρμοστικών τους νόμων, καταγγελία 
των δανειακών συμβάσεων που έχουν ως 
προαπαιτούμενο την εφαρμογή των μνημονί-
ων».

Αυτήν την πρόταση νόμου έχει συμφέρον 
και χρέος να την υποστηρίξει κάθε εργαζόμε-
νος, αυτοαπασχολούμενος, αγρότης, άνεργος, 
συνταξιούχος και νέος που θέλει να υψώσει τη 
φωνή του ενάντια στα νέα ολέθρια μέτρα που 
φέρνουν κυβέρνηση – ΕΕ και καταδικάζουν 
τα λαϊκά στρώματα μόνιμα στη χρεοκοπία και 
στην εξαθλίωση. 

Η λαϊκή απαίτηση για κατάργηση των μνη-
μονίων, της δανειακής σύμβασης και των 
εφαρμοστικών νόμων μπορεί να γίνει βήμα 
λαϊκής χειραφέτησης, να μπει τέλος στις οδυ-
νηρές για το λαό θυσίες. 

Γι’ αυτό σας καλούμε να υπογράψετε και να 
απαιτήσετε  και εσείς να ψηφιστεί στη Βουλή  
και να υποστηριχτεί από το λαό η πρόταση του 
ΚΚΕ.

Εκτός από τις ατομικές υπογραφές, εξαιρετι-
κά μεγάλη είναι η συμμετοχή μαζικών φορέων 
με ψηφίσματα στήριξης της πρότασης νόμου, 
ανάμεσά τους Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, 
Εργατικά Σωματεία, Φοιτητικοί Σύλλογοι, Επι-
στημονικοί Σύλλογοι και Δημοτικά Συμβούλια. 

Η συλλογή υπογραφών ξεκίνησε την Δευτέ-
ρα 8 Οκτώβρη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
katargisimnimonion.kke.gr ή km.kke.gr. 



4 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 www.fonitisparou.gr

«Η φορολογία σε Ελλάδα και Ευρώπη»
Στο δελτίο Τύπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνι-

κού Εμπορίου γίνεται αναλυτική αναφορά στον τρόπο φο-
ρολόγησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα:

Στην Ελλάδα ο φόρος προσωπικού εισοδήματος  είναι 
49%, ενώ στην ΕΕ 43,2,  ο φόρος επί των εταιρικών κερ-
δών 30%, ενώ στην ΕΕ 26,1% και ο ΦΠΑ 23%, τη στιγμή 
που στην ΕΕ ανέρχεται στο 20%. Ιδιαίτερα για το χώρο των 
επιχειρήσεων, πρόσφατο παράδειγμα αύξησης φορολογίας 
στο πλαίσιο των νέων μέτρων λιτότητας αποτελεί η Πορ-
τογαλία, η οποία αυξάνει την 
φορολογία των επιχειρήσεων 
από το χαμηλό 9,5% μόνο στο 
11,8%, όταν στην Ελλάδα οι 
«διαρροές» αυξάνουν το 20% 
της φορολογίας των προσω-
πικών επιχειρήσεων στα επί-
πεδα του 35%.

Η ΕΣΕΕ επισημαίνει, ότι στο 
πλαίσιο αυτό, «το ελληνικό 
εμπόριο υποστηρίζει σταθε-
ρά και από καιρό ότι η δια-
τήρηση αξιοπρεπών μισθών 
είναι πολύ πιο αποτελεσμα-
τική λύση ιδιαίτερα εν μέσω 
κρίσης από τη λανθασμένη 
επιλογή των υψηλών φόρων. 
Οι αξιοπρεπείς μισθοί συμ-
βάλλουν πολλαπλασιαστικά 
στην ανάκαμψη της αγοράς, 
αλλά και στην ενίσχυση των 
δημοσίων εσόδων. Η πάταξη 
της φοροδιαφυγής των ελευ-
θέρων επαγγελματιών δεν θα 
επιτευχθεί με την εξωπραγ-
ματική  αύξηση των φορο-
λογικών συντελεστών, αλλά 
με την εφαρμογή ενός νέου, 
απλού, δίκαιου και έντιμου 
φορολογικού συστήματος στη 
μετά ΚΒΣ εποχή».

Στο δελτίο Τύποου η ΕΣΕΕ 
αναλύει τρεις χαρακτηριστι-
κές περιπτώσεις που είναι 
απολύτως συνυφασμένες με 
την ελληνική πραγματικότητα 
και προκύπτει ότι ειδικά για 
την περίπτωση του αυτοαπα-
σχολούμενου η επιβάρυνση 
μεταξύ 2011 και 2012 ξεπερ-
νάει το 80%. 

Ειδικότερα:
Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης - Αυτοαπασχολούμε-

νος:  Η κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ για 
τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ως ατομική 
επιχείρηση αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα των 
άδικων μέτρων που επιβάλλονται,  με σκοπό να πλήξουν 
συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες ανυπό-
στατα και χωρίς απτές αποδείξεις βρίσκονται στο μάτι του 
κυκλώνα εδώ και αρκετά χρόνια με την κατηγορία της φο-
ροδιαφυγής. Τα τυφλά φορολογικά χτυπήματα όμως δεν 
σταματούν εδώ, καθώς προβλέπεται πως ο συντελεστής 
φορολόγησης των καθαρών κερδών των ατομικών επιχει-
ρήσεων (και των ελεύθερων επαγγελματιών) θα ανέλθει 
στο 35% (από το πρώτο ευρώ), γεγονός που εντείνει ακόμη 
περισσότερο τον προβληματισμό στις τάξεις των μικρομε-
σαίων εμπορικών επιχειρήσεων και οδηγεί τους ιδιοκτήτες 
τους με μαθηματική ακρίβεια  σε μία άνευ προηγουμένου 
εξαθλίωση και απόγνωση. 

Η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση που θα υποστεί 
ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας για το έτος 2012 (όσον 
αφορά το φόρο επί των καθαρών κερδών),  είναι κατά 4,5 
φορές (82,5%) μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του 2011, 

υποχρέωση  η οποία φαντά-
ζει ως εξωπραγματική και 
πολύ δύσκολο να ικανοποι-
ηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τη 
δυσχερέστατη οικονομική 
συγκυρία που διανύουμε 

και αποτυπώνεται στη μειω-
μένη αγοραστική δύναμη και 

τον επακόλουθο μειωμένο τζίρο που πραγματοποιούν οι 
επιχειρήσεις. Ο υψηλότατος φόρος επί των κερδών που 
καλείται να πληρώσει ο επιτηδευματίας σε συνάρτηση με 
την αυξημένη προκαταβολή φόρου (+2.357 σε σχέση με το 
2011) αποτελούν στην ουσία τη χαριστική βολή στην ελλη-
νική οικονομία - κοινωνία καθώς το επακόλουθο  μπαράζ 
κλεισίματος-λουκέτων των  επιχειρήσεων θα εκτινάξει στα 
ύψη τα ποσοστά ανεργίας και θα προκαλέσει ακατάσχετη 
αιμορραγία στα ασφαλιστικά ταμεία. 

Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης -  Εργοδότης: Στο ίδιο 

μήκος κύματος, κινείται και η εξέταση του 2ου παραδείγ-
ματος με τη μόνη διαφορά πως το επιπλέον στοιχείο που 
θέλουμε να αναδείξουμε περισσότερο σε αυτήν τη περί-
πτωση είναι οι αλγεινές εντυπώσεις που δημιουργούνται 
από την κατάργηση όχι μόνο του αφορολόγητου των 5.000 
ευρώ, αλλά και του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού που 
δικαιολογούνταν για κάθε επιπλέον παιδί. Πλέον, εφόσον 
υιοθετηθεί ένα τέτοιο μέτρο, καταργείται κάθε ίχνος κοι-
νωνικού κράτους, καθώς εξομοιώνεται ο εκάστοτε άγαμος 
φορολογούμενος με κάποιον  ο οποίος έχει ένα η περισ-
σότερα παιδιά, αγνοώντας  επιδεικτικά τις ανάγκες και τα 
έξοδα που συνεπάγεται η ανατροφή και το μεγάλωμά τους.

Το συμπέρασμα είναι, πως η προκύπτουσα φορολογική 
υποχρέωση (αναφορικά με το φόρο επί των καθαρών κερ-
δών) του παρόντος έτους (2012) σε σχέση με πέρυσι είναι 
αυξημένη κατά περίπου 80% εξαιτίας των πιθανολογούμε-
νων σεναρίων που κάνουν αναφορά για πλήρη κατάργηση 
τόσο του αφορολόγητου των  5.000 ευρώ όσο και εκείνων 
για κάθε τέκνο, καθώς επίσης και για την επιβολή συντελε-
στή 35%  στα καθαρά κέρδη των ατομικών επιχειρήσεων 
και των ελεύθερων επαγγελματιών από το πρώτο ευρώ. 

Παράλληλα όμως, οι αδιάκριτες φορολογικές  επιβαρύν-
σεις που πρόκειται να πλήξουν περίπου 800.000 επιτηδευ-
ματίες  δεν σταματούν εδώ, από τη στιγμή που υπάρχει σαν 
πρόταση στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών η 
αύξηση της προκαταβολής φόρου για το επόμενο οικονο-
μικό έτος, αναφορικά με τις ατομικές επιχειρήσεις, από το 
55% στο 60%, σενάριο το οποίο εάν τελικά υλοποιηθεί θα 
διπλασιάσει την υποχρέωση της συγκεκριμένης επαγγελ-
ματικής ομάδας απέναντι στο ελληνικό Δημόσιο.

Εν κατακλείδι, η περαιτέρω οικονομική αφαίμαξη που 
καλείται να υποστεί ο επιτηδευματίας του 2ου παραδείγμα-
τος, ανέρχεται σε απόλυτα ποσά, περίπου σε 8.800 ευρώ, 
ποσό το οποίο επιβαρύνει δραματικά τον οικονομικό του 
σχεδιασμό και επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις απο-
φάσεις που καλείται να πάρει και θα καθορίσουν όχι μόνο 
το μέλλον της επιχείρησής του, αλλά και  του απασχολού-
μενου εργατικού του δυναμικού. Επομένως, οι όποιες 
αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης 
θα πρέπει να έχουν σαν γνώμονα όχι μόνο τους αριθμούς 

και τα αναμενόμενα φορολο-
γικά έσοδα που αναμένονται 
νε εισρεύσουν στα ταμεία 
του Κράτους, αλλά και τις αν-
θρώπινες ζωές που βρίσκο-
νται πίσω από μία επιχείρηση.

3. Ομόρρυθμη Επιχείρηση 
με 2 ομόρρυθμους εταίρους 
-  Απασχόληση 3 μισθωτών: 
Στην παρούσα περίπτωση 
εξέτασης μίας ομόρρυθμης 
επιχείρησης, μπορεί η προ-
κύπτουσα επιβάρυνση από 
των φόρο επί των κερδών 
της επιχείρησης να είναι η 
μεγαλύτερη συγκριτικά με 
τις υπόλοιπες περιπτώσεις, 
επί τους ουσίας όμως επιμε-
ρίζεται ανάμεσα στους δύο 
εταίρους (ομόρρυθμους), με 
ποσοστό συμμετοχής 50% 
έκαστος. Παρόλα αυτά, η 
υιοθέτηση του συγκεκριμέ-
νου σεναρίου θα αυξήσει 
την υποχρέωση του νομικού 
προσώπου κατά περίπου 
13.000 ευρώ,  ενώ παράλ-
ληλα είναι πολύ πιθανό να 
καταργηθεί η επιχειρηματική 
αμοιβή και θα επιβάλλεται 
συντελεστής 30% στα καθα-
ρά κέρδη της επιχείρησης 
από το πρώτο ευρώ. Φαινο-
μενικά μπορεί να προωθείται 
η απλοποίηση της διαδικασί-
ας βεβαίωσης των φορολο-
γικών  υποχρεώσεων των  
προσωπικών εταιρειών, αλλά 
στην πραγματικότητα, ο ανα-
λογούν φόρος (για τα κέρδη 
της επιχείρησης) θα είναι σε 

κάθε περίπτωση πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με ότι ίσχυε 
προηγουμένως.

Η αυξημένη φορολογική υποχρέωση της ομόρρυθμης 
επιχείρησης κατά 24%, μπορεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζο-
ντα να τονώσει τα κρατικά έσοδα, μακροπρόθεσμα όμως 
οι περικοπές κόστους που θα κριθούν αναγκαίες από τους 
ιδιοκτήτες για την επιβίωση της επιχείρησής τους, είναι 
πολύ πιθανό να επηρεάσουν το εργατικό της  δυναμικό και 
να προκαλέσουν παρενέργειες που θα επιδεινώσουν τους 
δείκτες απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας.  Παράλ-
ληλα, η απώλεια θέσεων εργασίας έχει αντίκτυπο και στην 
ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη, η οποία με τη συνεχή πτω-
τική τάση που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια, συρρικνώνει 
ολοένα και περισσότερο τον ήδη μειωμένο τζίρο των επι-
χειρήσεων, όπως και  τα καθαρά προ φόρων  κέρδη τους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την  
Eurostat στις 21 Μαΐου του τρέχοντος έτους , η Ελλάδα 
βρίσκεται μεταξύ των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τις μεγαλύτερες αυξήσεις  στους φορολογικούς 
συντελεστές που επιβάλλονται σε όλες τις πηγές εισοδήμα-
τος, χωρίς ωστόσο αυτή η ιδιαίτερα επαχθής  φορολογική 
επιβάρυνση να έχει θετικές επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα.

Στη ΦτΠ μίλησε ο Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου 
(ΕΣΣΕ) Κορκίδης Βασίλης, ο οποίος φοβάται τις αλλαγές με βάση τις φήμες που 
κυκλοφορούν, ελπίζει ωστόσο, ότι θα επικρατήσει η λογική για ένα πιο δίκαιο φο-
ρολογικό σύστημα. Η Συνομοσπονδία λέει, επισημαίνει τον κίνδυνο με την ελπίδα 
να εισακουστεί. Εκτιμά ότι οι φήμες που κυκλοφορούν είναι «πρόβα τζενεράλε» για 
να δουν οι κυβερνώντες τις αντιδράσεις και τις χαρακτηρίζει ως «τρομοκρατία», 
αφού αν γίνουν αυτές οι αλλαγές, θ’ αφανίσουν τους μικρομεσαίους. 

Κε Κορκίδη, πείτε μας την εκτίμησή σας σχετικά με τις φήμες και τα σενάρια 
για το νέο φορολογικό σύστημα.

Οι μικρομεσαίοι είμαστε υπό συνθήκες ανωτέρας βίας και εξαναγκαζόμαστε σε 
παύση πληρωμών. Οποιαδήποτε λοιπόν αύξηση των φορολογικών συντελεστών 
θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία θέλει η Κυβέρνηση και επι-
διώκει η Τρόικα. Εμείς αυτό το οποίο επισημάναμε είναι: Εάν σήμερα με το παρόν 

φορολογικό σύστημα ανά 100 ευρώ πώλησης από μία επιχείρηση, τα 60 ευρώ πηγαίνουν σε φόρους και υπο-
χρεώσεις και τα 40 ευρώ μένουν για το κόστος της παραγωγής ενός εμπορεύματος και το κέρδος του χονδρε-
μπορίου και λιανεμπορίου, με τα νέα μέτρα, από τα 100 ευρώ που θα πουλάει μια εμπορική επιχείρηση, τα 67,5 
θα πηγαίνουν για φόρους και υποχρεώσεις και τα 32,5 για το κόστος του εμπορεύματος και για το όποιο κέρδος 
υποτίθεται θεωρητικά ότι μπορεί να υπάρξει. Γι’ αυτό λέμε ότι δεν είναι λύση η αύξηση των φορολογικών συ-
ντελεστών, είναι όμως λύση ένα απλό, δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα μπορεί να εισπράττει τους φόρους 
που αναλογούν στον καθένα. 

Ανάλογα με τον τζίρο του;
Θα σας πω το εξής: Σήμερα στην Ελλάδα τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στο σύνολο της φορολογίας 

άμεσων, έμμεσων, αναδρομικών και έκτακτων φόρων, περίπου στο 49% του εισοδήματός τους. Τα νομικά πρό-
σωπα στο 30%, δηλαδή προσωπικές εταιρίες, ΕΠΕ και Ανώνυμες, ενώ στην Ευρώπη οι αντίστοιχες κλίμακες 
είναι 43,2% % των φυσικών προσώπων από 49% σε μας και 26,1% για τα νομικά πρόσωπα από το 30% σε εμάς. 
Αντίθετα, εδώ εισπράττουμε το 31% του ΑΕΠ μας σε φόρους, ενώ ο μέσος όρος είσπραξης στην Ευρωζώνη 
είναι 39%. Άρα, δεν είναι το ποσοστό της φορολογίας, αλλά ο τρόπος που εισπράττονται οι φόροι από ένα πεπα-
λαιωμένο φορολογικό σύστημα που διαθέτει η χώρα μας.

Λέτε με φήμες που κυκλοφόρησαν για τα νέα μέτρα, άρα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο ακόμη;
Εξακολουθούν να ακολουθούν μία τακτική των διαρροών για να δουν αντιδράσεις. Αλλά ξέρετε, σε μια κοινω-

νία που έχει εξαντλήσει τα όριά της και τα έχει υπερβεί, θεωρώ ότι όλο αυτό που γίνεται είναι σπάσιμο νεύρων, 
είναι τρομοκρατία και εν πάσει περιπτώσει, αυτό που κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, είναι να ενισχύει τη 
φοροδιαφυγή και να δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον. Θεωρώ, ότι με αυτό τον τρόπο, σε καμία περίπτωση 
δεν θα μειωθούν οι τιμές στην αγορά, κάτι που είναι διακαής πόθος όλων μας. Οι έμποροι δεν θέλουμε να που-
λάμε ακριβά, θέλουμε να πουλάμε φτηνά, με την προϋπόθεση ότι αγοράζουμε και φτηνά. Φαίνεται ότι αυτό το 
αγνοούν ή δεν το γνωρίζουν. Εμείς τους το επισημαίνουμε και τους το υπενθυμίζουμε καθημερινά. 

Ως Συνομοσπονδία είσαστε προετοιμασμένοι για ν’ αντιμετωπίσετε ή ν’ αντιδράσετε εάν αυτές οι φήμες 
γίνουν τελικά νόμος; 

Θεωρώ ότι στο τέλος, αυτό το οποίο θα βγει, θα είναι κάτι διαφορετικό από τις φήμες που κυκλοφορούν και 
από τις διαρροές του υπουργείου Οικονομικών. Θέλω να πιστεύω, ότι θα πρυτανεύσει η λογική, ώστε τα μέτρα 
που θα συμπεριληφθούν στο νέο φορολογικό θα είναι στα μέτρα των δυνατοτήτων της μεσαίας τάξης, αλλιώς η 
μεσαία τάξη κινδυνεύει με αφανισμό. Η αγορά και γενικά το εμπόριο σήμερα είναι σε παρακμή και οποιαδήποτε 
επιπλέον επιβάρυνση θα είναι η χαριστική βολή. 

Πανελλαδική κινητοποίηση 
πριν το οριστικό κλείσιμο

Εφιαλτικά τα σενάρια για τον αφανισμό των μικρομεσαίων

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Β. ΚΟΡΚΙΔΗ ΣΤΗ ΦτΠ  συνέχεια από σελ.1

Β.Κορκίδης
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...την κάθε µέρα σας στο γραφείο ή στο σπίτι!
Επιλέξετε σήµερα µέσα από δεκάδες προτάσεις, το νέο σας ηµερολόγιο

για το έτος                    ή ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί τη δική σας µοναδική ιδέα! 

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

τηλ: 22840 53555

Τυπογραφείο Λαουτάρης Ε.Π.Ε.

Επιτοίχιο ηµερολόγιο 7 φύλλων Α4 µε σπιράλ
100 τεµάχια µόνο µε 270 €

αυτό το είδες;

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ
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ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΣ
22840 53555

µπορείς να έχεις

1000 κάρτες σε 20 λεπτά;

στο Τυπογραφείο θα βρεις

1500 προτάσεις προσκλ
ητηρίων ;

κάθε βδοµάδα σε δια
φηµίζουν

4. 000 φύλλα Φωνής της Πάρου;

µπορείς να έχεις

1000 flyers σε µια ώ
ρα;

το ∆ούναι Λαβείν

κυκλοφορεί σε 12. 000 αντίτυπα;

µε το Discover Paros

σε “ανακαλύπτουν” 25. 000 επισκέπτες;

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...

ήξερες ότι...
ήξερες ότι...

ήξερες ότι...

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Ηµερολόγιο επιτραπέζιο “πυραµίδα” 10χ21 µε 7 φύλλα και σπιράλ
100 τεµάχια µόνο µε 250 €

Εθνική Επέτειος 1940 
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα  θα γιορ-

ταστεί και φέτος στα σχολεία  και σε 
όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις 
δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και 
τους Οργανισμούς, η Εθνική Επέτει-
ος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
εκδόθηκε από την Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου, καλούνται οι Θρησκευτικές, 
Αστυνομικές, Λιμενικές και Πολι-
τικές Αρχές, τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οι 
Οργανώσεις, τα Σωματεία και όλοι 
οι Δημότες και κάτοικοι του Δήμου 
Πάρου να συμμετάσχουν στον Πα-
νηγυρικό Εορτασμό της Επετείου του ΟΧΙ. 

Θα γίνει γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και 
Ιδιωτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Νομικών Προσώ-
πων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών, οικιών και ελλιμενισμένων πλοίων,  από της 
8ης  πρωινής ώρας της 26ης  Οκτωβρίου  μέχρι και της δύσης του ηλίου της 28ης 
Οκτωβρίου. Θα γίνουν επίσης, ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, στις 
Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. Απότιση φόρου τιμής από τους μαθητές, 
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της ηρωΐδας Μαντώς Μαυρογένους από αντι-
προσωπείες μαθητών Γενικού Λυκείου Πάρου, ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Πάρου, Γυμνασίου 
Πάρου και Δημοτικών Σχολείων Παροικίας, προσερχόμενους  με επικεφαλής κα-
θηγητές και δασκάλους.

Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Κοινοτικών καταστημάτων, 
καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές 
ώρες της  27ης και 28ης Οκτωβρίου. Θα σημάνουν  χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων 
των εκκλησιών. 

Επίσημη δοξολογία στο Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας, παρουσία Αρχών, Οργανώσεων, Σωματείων και κατοίκων.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ Πάρου κ. 
Μαλινδρέτος Χαράλαμπος. 

Μετά το πέρας της Δοξολογίας θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση 
στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων, από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, εκ-
προσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας,  των πολιτικών κομμάτων, Συλλόγων και 
Σχολείων.Τήρηση ενός λεπτού σιγής στο χώρο του Μνημείου των Πεσόντων – 
Εθνικός Ύμνος.

Παρέλαση των μαθητών των σχολείων της Παροικίας στην Παραλιακή οδό, Γιάν-
νη Πάριου.

Αλληλεγγύη από παιδιά!
Ένα μικρό κοριτσάκι το περασμένο Σάββατο, εδώ στην Πάρο, είχε τα γενέθλια του. Περίμενε 

να τα γιορτάσει με φίλους, περίμενε με προσμονή τα δώρα που τους είχε ζητήσει η ίδια να της 
φέρουν. Τα δώρα αυτά, ήταν σακούλες με τρόφιμα ,για όλα τα παιδιά που ζουν στην Πάρο και δυ-
σκολεύονται οι οικογένειες τους ν’ ανταποκριθούν τόσο στις ανάγκες τους, όσο και στις ανάγκες 
όλης της οικογένειας. 

Η μικρή, κατάφερε να συγκεντρώσει 14 σακούλες τρόφιμα, τα οποία προσέφερε στο Σύλλο-
γο Γυναικών Πάρου «Αρηίς», που κάθε Δευτέρα απόγευμα μοιράζει τρόφιμα από τις 17.30 έως 
18.30 στο Paros Rock στο ποτάμι Παροικίας.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος τονίζει: «Όσο μεγαλώνουν τέτοιοι εξαιρετικοί γονείς, τέτοια 
παιδιά, η ΕΛΠΙΔΑ, η ΑΓΑΠΗ, η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ δεν θα πάψουν να ανθίζουν σε τούτο δω το νησί,σε 
τούτο δω τον τόπο. Ο Σύλλογος ευχαριστεί την οικογένεια θερμά και εύχεται Υγεία και Αγάπη και 
να καμαρώνουν πάντα το αγγελούδι τους».

Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Ν. Κυκλάδων

«…Ξεκινάμε από το Α»
Στην Άνδρο πραγματοποιείται φέτος το 6ο Συνέδριο των Εμπορικών Συλλόγων του Νομού 

Κυκλάδων, το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Οκτωβρίου. 
Σύνθημα του Συνεδρίου: «…ξεκινάμε από το Α». 
Την πρώτη ημέρα τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν στη χρηματοδότηση των μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων, στο ρόλο των συλλογικών φορέων στη νέα πραγματικότητα, στις Ασφα-
λιστικές εισφορές και στην περίθαλψη στα νησιά, στον Τουρισμό – άνοιγμα νέων αγορών και 
εμπορίου, στη συμβολή του εμπορικού 
κόσμου στην τουριστική ανάπτυξη, στις 
σχέσεις εμπορικών συλλόγων με τους 
φορείς και τις αρχές του τόπου και στον 
κρατικό έλεγχο και τη φορολογική συ-
νείδηση’

Τη δεύτερη μέρα θα αναπτυχθούν τα 
θέματα: Εμπόριο και τοπική ανάπτυξη, 
Οικονομική κρίση και οι συνέπειές της, 
Ψυχική υγεία – κρίση. 

Με την ολοκλήρωση των ομιλιών θα 
γίνει συζήτηση και θα εξαχθούν τα συ-
μπεράσματα.

Έκτακτο θέμα στο συνέδριο θα εί-
ναι το κλείσιμο των ΔΟΥ στα νησιά 
των Κυκλάδων.

φωτό αρχείου
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται ακί-
νητο σε κεντρικό σημείο, 
40 τμ, κατάλληλο για κατά-
στημα. Τηλ.: 6973741701 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια 150τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα 
με πηγάδι. Δίνονται χω-
ριστά ή μαζί, 650.000€.
Πληροφορίες: Vasil Konday 
- 6940622456

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι 156τμ. με 
740τμ οικόπεδο, 200μ α-
πό τη θάλασσα. Πωλείται 
240.000€. Πληροφορίες: 
Vasil Konday - 6940622456

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), 
οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, 
με θέα την Αντίπαρο, 2 
κρεβατοκάμαρες, σαλό-
νι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βερά-
ντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 175.000€ 
Έκπτωση στα  μετρητά  ή 
ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.l ivadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια 
πετρόχτιστη οικία 70τ.μ. 
σαλόνι, 2 υ/δ, 2 μπάνια, 
θέα θαλάσσης, βεράντες, 
πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος, 135.000 €. Έκπτωση 
στα  μετρητά, ευκολίες, 
ανταλλαγές δεκτές. Τηλ. 
693228576

ΑΛΥΚΗ,  πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργο-
λες, 3 υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, 2 μπάνια, κουζίνα, 
καλοριφέρ, air condition, 
θέα, ειδική κατασκευή. Τιμή 
195.000€. Έτερη οικία 150 
τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμάτια, 2 

μπάνια, κουζίνα πλήρως ε-
ξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευ-
ή, βεράντες, πέργολες, 
κήπος, πισίνα. Τιμή 245.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
p a r o s h o m e s . l i v a d a s .
de  Τηλ. 6932285768ηλ.: 
6932901931 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 98τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο 
σύστημα, κτήμα 1800τ.μ. 
με 10 ελιές, αμπέλι, ο-
πωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. 120.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές  δεκτές. 
Κατασκευαστής www.
paroshomes.l ivadas.de 
Τηλ. 6932285768 

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 98τ.μ. 
2 κρεβατοκάμαρες, 2 
μπάνια,  τζακούσι, με-
γάλο σαλόνι, κουζίνα, 
καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη 
θέα του λιμανιού και ηλιο-
βασιλέματος. 175.000 €  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
paroshomes.l ivadas.de  
Τηλ. 6932285768.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (περιοχή 
Πίσω Πηγάδι), πωλείται 
οικόπεδο 735 τμ, εντός σχε-
δίου. Τηλ.: 6932115943   
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλεί-
ται κτήμα 100 στρέμματα, 
πάνω από τα ΧΥΤΑ. Τηλ: 
6975065776

ΕΛΗΤΑΣ, πωλείται α-
γροτεμάχιο 8 στρ., άρτιο 
και οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6942263782 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα 
(15 λεπτά από Παροικία) 
15.604τ.μ. με κατοικιά, α-
ποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και 
πολλά οπωροφόρα. 
Ηλεκτροδοτείται με φω-
τοβολταϊκά. Επιπλωμένο. 
Θέα. Τιμή 165.000€.  www.
paroshomes.l ivadas.de  
Τηλ. 6932285768 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  α-

γρόκτημα 8 περίπου στρ., 
σε ήσυχο μέρος, οικο-
δομήσιμο. Τιμή 75.000€ 
Ευκολίες, ανταλλαγές, έκ-
πτωση στα μετρητά.  Τηλ. 
6932285768 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ πωλείται, 1 
στρέμματος, εντός οικι-
σμού, ανεμπόδιστη θέα 
θαλάσσης, με άδεια οικο-
δομής για σπίτι 100 τμ. Τηλ.: 
6944539900 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οδός Λευκών 
14, ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 30 τμ., γωνιακή. 
Τηλ.: 6937651265  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Έ-
λητας, 2 χλμ από λιμάνι 
Παροικίας), ενοικιάζεται 
διαμέρισμα, δίχωρο, με κε-
ντρική θέρμανση, 40 τμ. 
Τηλ.: 2284022302 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Καλάμι), ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα, 1 
υ/δ, καινούριο, μερικώς 
επιπλωμένο, αυτόνομη 
θέρμανση, θέα λιμάνι, μόλις 
3,5 χλμ από Παροικία. 
Τηλ. 6944711141 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται ή 
πωλείται μεζονέτα 135 τμ, 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
σαλόνι με τζάκι, θέρμανση, 
ηλιακός. Τηλ.: 2284023825, 
6937610754 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Κά-
στρο, στον παραδοσιακό 
οικισμό, ενοικιάζεται studio 
33τμ, επιπλωμένο. Τηλ: 
6976675669

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Αγ. 
Ελένη), ενοικιάζονται χώ-
ροι για γραφεία. Τηλ.: 
6977403535 

ΛΙΒΑΔΙΑ, ενοικιάζεται 
studio, επιπλωμένο με 
κουζίνα και πλυντήριο ρού-
χων. Τηλ.: 6989871269, 
6975328459 

ΣΩΤΗΡΕΣ, ενοικιάζε-
ται μονοκατοικία, με 3 
υπνοδωμάτια, κεντρική 
θέρμανση, βεράντες, κή-
πος. Τηλ.: 6932396211 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο, ενοι-

κιάζεται κατάστημα 250 τμ. 
ισόγειο και 150 τμ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
μάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τμηματικά. Επίσης, στο 2o 
χλμ. Παροικιάς - Αλυκής, 
ενοικιάζεται κατάστημα 120 
τμ, κατάλληλο για γραφεί-
ο, με δικό του πάρκινγκ, 
450,00 ευρώ.   Τηλ.: 
6977618527, 6978085886 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται δι-
αμέρισμα 72τμ, 2 υ/δ, 2 
wc, σαλόνι, κουζίνα, αυτό-
νομη θέρμανση, ηλιακός, 
a/c. Τηλ.: 2284051945, 
6989444637.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΑΜΠΟΥ-
ΡΙΑ), ενοικιάζεται ή 
πωλείται διαμέρισμα 78 
τμ, 1ου ορόφου, πρόσφα-
τα ανακαινισμένο, με 3 
κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
κουζίνα. Τηλ.: 6948830022

ΔΡΥΟΣ, (στην πλατεία) ε-
νοικιάζεται μαγαζί 53 τμ, με 
σκεπαστή βεράντα. 
Τηλ.: 6932115943

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ, στην παραλία της 
Παροικίας (πλατεία Βε-
ντουρή) πωλείται. Τηλ.: 
6974960256, 2284024664  

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πωλείται, 
στην Παροικία, πλήρως 
εξοπλισμένο, με ξυλό-
φουρνο. Τηλ.: 2284023652, 
6936849101 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην Αλυκή 
πωλείται, σε τιμή κόστους. 
Τηλ.: 6974888794 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΑ παραδίδονται, για όλα 
τα επίπεδα, από Junior 
μέχρι και Proficiency. 
Υπεύθυνη προετοιμα-
σία για πτυχία Michigan 
και Cambridge.  Τηλ.: 
6974956912 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε όλες τις 
τάξεις του Δημοτικού. Τιμές 

λογικές. Τηλ.: 6973874316 

ΒΟΥΛΓΑΡΑ, 30 ετών, ο-
μιλούσα ελληνικά, ζητά 
εργασία ως οικονόμος ή φύ-
λαξη ηλικιωμένων ατόμων, 
οικιακή βοηθός ή βοηθη-
τικές εργασίες εστιατορίου 
κλπ. Τηλ.: 6996528358  

ΚΥΡΙΑ, ζητεί οποιαδήποτε 
εργασία σχετικά με καθαρι-
σμούς γραφείων ή οικιακές 
εργασίες, καθώς επίσης 
και  βοηθητικές εργασίες 
εστιατορίου (λάντζα, βο-
ηθός κουζίνας κλπ). Τηλ.: 
6972938242   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμ-
βάνει το διάβασμα παιδιών. 
Τηλ.: 6973814493 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΡΙΑ, Ελληνίδα, 24 
ετών, ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6970831158 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΙΑ, 35 ετών, ομιλούσα 
Ελληνικά, Αγγλικά και Γερ-
μανικά, ζητεί εργασία στην 
Παροικία, για φύλαξη ηλι-
κιωμένων ή σε εστιατόρια, 
καφετέριες, μπαρ κτλ. Τηλ.: 
6986160827, 2284022200

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ έμπειρη, 
αναλαμβάνει την φροντίδα 
βρέφους ή παιδιού.
 Τηλ.: 2284022947

ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ πλα-
στικοποιημένη, πωλείται, 
άδεια ερασιτεχνική, με 
μηχανή Λομπαρτίνι, 4,20 
Χ 1,60, ίπποι 8 σε καλή 
κατάσταση, τιμή 800,00 
ευρώ (συζητήσιμη). 
Τηλ.:6972373984 (κ.Νίκος)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 

μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση.  Τηλ.: 6977248885 

ATOS PRIME πωλεί-
ται, έκδοση αδ. κυκλ. 
2001, 131.000 χλμ., χρώ-
μα κίτρινο, πολύ καλή 
κατάσταση, τιμή 1.100,00 €, 
δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.: 
6948471564, 2284924956. 

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
πωλούνται, 17άρες, με 5 
μπουλόνια, αχρησιμοποί-
ητες, από Honda CiViC 
μοντέλο 2007. Τιμή 370,00 
€. Τηλ.: 6974069312.

OPEL ASTRA πωλεί-
ται, μοντέλο 2000, σε 
άριστη κατάσταση, με ζά-
ντες και αεροτομή, σε 
πάρα πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
6936584334 

ΠΟΡΤΑ ΜΑΣΙΦ ΜΠΛΕ 
και 3 ΑΣΠΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 
(κουφώματα) πωλούνται, 
σχεδόν καινούρια, σε κα-
λή τιμή, σχεδόν χαρίζονται. 
Τηλ.: 6944266653

Α Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Η ΤΟ Σ 
ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
πωλείται, που αποτελείται 
από γραφεία, καρέκλες 
δερμάτινες τροχήλατες και 
τραπεζαρίας, κρυστάλλινα 
τραπέζια, βιβλιοθήκες και 2 
air-conditions ψύξης-θέρ-
μανσης 12.000 BTU λόγω 
αναχώρησης. Καλύπτουν 
και την διακόσμηση μιας 
οικίας. Τιμές συζητήσιμες. 
Τηλ.: 6938674038     

ΓΡΑΦΕΙΟ (SATO) με θέση 
για υπολογιστή πωλείται 
καθώς και καρέκλα. 
Τηλ.: 6932600990 

ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΓΚΡΙΦΟΝ χα-
ρίζονται. Τηλ.: 2284051866

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook 
user) at: www.facebook.com/paroslife

If you have a smart phone, just 
download QRReader and scan 
this QR code and you will have 
a link straight to all the What's 
On information for Paros & 
Antiparos.

OCTOBER 2012
  
BE CAREFUL: DRIVE SLOWLY AFTER THE 
FIRST RAINS - ROADS ARE SLIPPERY!
 
October is International Breast Cancer 
Awareness Month. See http://www.nbcam.org

19 Oct, 2.30-4.30pm, Storytelling & Theatre 
Workshop reading and interpreting popular 
children's stories in English for children aged 
4-9 years at Linguakids Montessori, Naoussa.  
Info: Vicki on 694-484-0089.

22 Oct, 9.15-10.15am, Food distribution to 
those in need by Paros Women's Association 
Ariis at Paros Rock, Potami, Paroikia. Info: 694-
258-2321, 694-732-5919 & 693-667-0556, 
http://www.facebook.com/groups/syllogos.
gynaikon.parou.ariis/?fref=ts

23-29 Oct, Naoussa Women's Association 
7-day autumn trip to Corfu, Preveza and 
Levkada. Info: Eleftheria 22840-51402 or 
Margarita 22840-52468, 22840-51535.
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
sylogosgynaikwnnaousasparou

25 Oct, 9.30pm, Quiz night at Mikro Cafe, 
Market Street, Paroikia. Info: 22840-24674, 
http://www.facebook.com/pages/Mikro-
Cafe-Paros/164355750257457?fref=ts
 
28 Oct, Oxi Day. National Holiday. 
Commemorates John Metaxas’ answer of ‘No!’ 
to the Italian emissary in 1940 when asked to 
allow Axis bases on Greek soil, thus entering 
Greece into World War II on the side of the 
Allies. Celebrated all over Greece by parades,  

music and dancing. The 10am doxology 
service at the Ekatontapyliani is followed at 
around 10.30am by the laying of wreaths and 
a moment of silence at the Mnimeiou Pesonton 
(monument to the fallen), speeches and a 
schoolchildren’s parade along the seafront. 
Parades also in Naoussa, Lefkes, Marmara & 
Antiparos after mass around 10.30am. Info: 
22843-61201.
 
28 Oct, 1.30pm, Parian Feast with traditional 
music with bagpipes and violins with Parian 
musicians as well as musicians from Kythnos 
and Leros at the Alyki Restaurant.  Organized 
by the Angeria Cultural Association, entrance 
5€ + food & drinks. Info:  Katerina 697-850-
8144.
 
28 Oct, European Summer Time ends; clocks 
go back one hour.
 
PRESS RELEASE: Cyclades Chamber of 
Commerce
10 October 2012
Announcing the 2nd Series - Graduate 
Programme in Business Adminstration 
organized by the Cyclades Chamber of 
Commerce and EEDE (Hellenic Management 
Association)
to begin on Friday 16 November 2012 held 
in the Greek language two weekends per 
month (Friday 5-9.30pm & Saturday 8.30am-
3.30pm), finishing in May 2014.  Registration 
deadline: Friday 2 November 2012. Further 
information at www.e-kyklades.gr or call 
Dimitris Chamezopoulos 22810-82346 ext. 
105, responsible for the islands of Andros, 
Tinos, Mykonos, Naxos, Paros, Santorini and 
Milos.

PRESS RELEASE: Business & Trade 
Association of Paros & Antiparos
1 October 2012
Announcing the following 40-hour training 
programmes organized by OAED:
a) English
b) Principles of organization and Business 
Management
Open to employees of members of the 
Association, attendance is paid at 5€ per hour 
plus 200€.
Deadline for registrations: Wednesday 31 
October 2012. Info: 22840-22262 (10am-2pm)

µε όλες τις επαγγελµατικές καταχωρήσεις

πιο εύχρηστος

µε αγγλικό τµήµα

το δεξί χέρι του επαγγελµατία

www.dounai-lavein.gr

Ανανεωµένος ηλεκτρονικός
οδηγός επαγγελµατιών

Πάρου - Αντιπάρου - Αθήνας

Μικρά - μικρά
• Νέα σημαντική απόφαση ελληνικού δικαστηρίου. To Ειρηνοδικείου Σολλίου στον Μύ-

τικα διέγραψε τα χρέη αγρότη – κτηνοτρόφου κατά 69,79%.
Συγκεκριμένα, για χρέος στις τράπεζες συνολικού ποσού 119.837,48 Ευρώ,  ο αγρότης 

θα καταβάλει τελικά το ποσό των 36.198,72 Ευρώ, ως εξής: τα 4 πρώτα χρόνια θα κα-
ταβάλει το συνολικό ποσό των 19.199,52 Ευρώ και τα επόμενα 10 έτη θα καταβάλει το 
συνολικό ποσό των 16.999,20, δηλαδή θα απαλλαγεί κατά 83.638,76 Ευρώ. 

Αξιοσημείωτο δε είναι ότι διασώζει την κύρια και πρώτη κατοικία του, ένα αγροτεμά-
χιο, καθώς και το αυτοκίνητο που διαθέτει, λαμβάνοντας υπόψη την αξία του ακινήτου 
με βάση την αντικειμενική αξία και όχι την εμπορική. Ο συγκεκριμένος δανειολήπτης 
απηλλάγη από οφειλές στις οποίες ενεχόταν είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής. Πηγή: 
agriniopress.gr

• Οι μαθητές ας έχουν το νου του καλού – κακού. Εξετάζεται η περίπτωση να επιστρέ-
φονται τα σχολικά βιβλία, γι’ αυτό θα πρέπει να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση, γιατί στη 
χώρα που ζούμε δεν αποκλείεται να επιβάλλονται... πρόστιμα. 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος δήλωσε στο ραδιοφωνικό 
σταθμό Real fm ότι: «Μελετάμε έναν τρόπο ώστε τα βιβλία να μην τα πετάμε στο τέλος του 
χρόνου, αλλά να δίνονται πάλι για χρήση, όπως γίνεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα».

Δήλωσε μάλιστα ότι το μέτρο για την επιστροφή τω ν βιβλίων θα περάσει στην ελληνική 
κοινωνία, γιατί «…θα το χρεώνεται η κάθε οικογένεια το βιβλίο». 

• Όλοι οι εργαζόμενοι στα 586 ευρώ σε βάθος τριετίας. Όχι που θα παίρναμε περισσό-
τερα για να έχουμε να... ξοδεύουμε.

Αμετακίνητη λοιπόν, εμφανίζεται η τρόικα στην απαίτησή της να καταργηθούν οι σημα-
ντικές αυξήσεις που καθορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μέσω της 
συμπλήρωσης τριετίας απασχόλησης.

Oι εκπρόσωποι των δανειστών ζητούν τη συμπίεση των κατώτατων μισθολογικών κλι-
μακίων εντός των επόμενων 6 μηνών, με στόχο αυτό να συμπαρασύρει όλο το φάσμα των 
αμοιβών προς τα κάτω, ώστε σε βάθος τριετίας το 70%-80% του εργατικού δυναμικού 
να αμείβεται έχοντας ως αφετηρία τα 586 ευρώ της ΕΓΣΕΕ. Πηγή: www.marketbeast.gr

• Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με δημοσιεύματα περί «εκκένω-
σης μικρών νησιών», ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, δήλω-
σε: «Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου ουδέποτε κανείς έθεσε τέτοιο θέμα. Σε όποιον 
και αν ετίθετο κάτι τέτοιο, μόνο ως πολύ κακόγουστο αστείο θα μπορούσε να εκληφθεί».

Έτσι είπε ο Μουσουρούλης όταν είδε τις αντιδράσεις από την Κυβερνητική πρόβα τζενε-
ράλε… Το θέμα όμως παραμένει ανοιχτό και θα ξεκαρδιστούμε όλοι κατά τη… μεταφορά 
των κατοίκων σε άλλη γη σ’ άλλα μέρη. 

Ούτε ο Περιφερειάρχης Γ. Μαχαιρίδης δεν πίστεψε τον υπουργό. 
«Δεν μου αρκεί, ούτε κατ’ ελάχιστον, η διάψευση» τονίζει και προσθέτει: «Επειδή τέτοιες 

πληροφορίες δεν πρέπει να απαντώνται με δύο γραμμές από “κύκλους” και “παράγοντες” 
και επειδή δεν μου αρκεί να περιγράφεται ως ένα απλό κακόγουστο αστείο αυτή η εθνικά 
προκλητική αξίωση των εκπροσώπων της τρόικας, ζητώ από την Ελληνική κυβέρνηση, 
στο μέτρο και στο βαθμό που μπορεί ακόμα να σηκώσει ανάστημα απέναντι στους απε-
σταλμένους των δανειστών, να απαιτήσει απ’ αυτούς τους ίδιους να διαψεύσουν τη διακι-
νούμενη  από τα ΜΜΕ πληροφορία». 

Ποιος να σηκώσει ανάστημα κ. Μαχαιρίδη; Ότι θέλετε λέτε! 

Ερώτηση για τις ελλείψεις 
στα σχολεία

Ερώτηση στη Βουλή προς τον κ. Υπουργό Παιδείας για τις ελλείψεις σε Διδακτικό, Ειδικό 
Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό των σχολείων στις Κυκλάδες, κατέθεσαν βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κυκλάδων Ν. Σιρμαλένιος. 

Οι βουλευτές ρωτούν τον υπουργό:
1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να πληρωθούν οι κενές θέσεις του 

διδακτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού των σχολείων των 
Κυκλάδων;

2. Πώς θα διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα 
νησιά; 
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Η συγκυ-
βέρνηση ισο-
πεδώνει τα 
πάντα στη ζωή 
μας. Διάλυση 
των υπηρεσιών 
υγείας, υπολει-

τουργία της παιδείας, κλείνουν την εφορία, θα κλεί-
σουν το ΙΚΑ, ο κατάλογος δεν θα έχει τέλος αν εμείς 
συνεχίσουμε να είμαστε αραχτοί στον καναπέ.

Στην απαντητική επιστολή του ο Βλαχογιάν-
νης προς τον υπουργό Οικονομικών για το κλείσιμο 
των εφοριών, σημειώνει: «…κλείνοντας τονίζω ότι σε 
καμιά περίπτωση δεν θα δεχτώ οι πολίτες του νησιού 
μου να μετακινούνται σε άλλα νησιά για τη διευθέτηση 
φορολογικών υποθέσεων…». 

Άλλο ένα έμμεσο χαράτσι στις πλάτες των νησιω-
τών. Για να τακτοποιήσουμε μια φορολογική υπόθεση 
πρέπει να πληρώσουμε εισιτήρια πλοίων, ξενοδοχεί-
ων κ.λπ. Δηλαδή για κάθε υπόθεση στη Δ.Ο.Υ. πληρώ-
νουμε κατ’ ελάχιστο 100 ευρώ.

Εμείς τι θα κάνουμε; Θα συνεχίσουμε να υπομένου-
με τα έμμεσα ή άμεσα χαράτσια της συγκυβέρνησης;

Νησιωτικότητα: Άγνωστη λέξη στο λεξιλόγιο 
των συγκυβερνήσεων, γι’ αυτό και σε κάθε απόφασή 
τους προβλέπονται «ευεργετικές» διατάξεις για τους 
νησιώτες. Ακριβά εισιτήρια πλοίων, χαράτσια έμμεσα 
ή άμεσα για κάθε υπηρεσία που χρειάζεται ο πολίτης, 
διαλυμένο σύστημα υγείας, καταργημένες εφορίες, 
αύριο κατάργηση του ΙΚΑ κ.λπ. Κατά τα άλλα, η νη-
σιωτικότητα επιτάσσεται από το Σύνταγμα. 

Πανηγυρίζει η Τοπική Επιτροπή του Κυβερ-
νώντος κόμματος και ευχαριστεί τους υπουργούς 
για την προκήρυξη θέσεων γιατρών για το Κέντρο 
Υγείας. Καλή η προκήρυξη, αλλά ποιος γιατρός θα έρ-
θει στην Πάρο με 800 ευρώ; Ποια κίνητρα είναι εκείνα 
που θα κάνουν τους γιατρούς να επιλέξουν την Πάρο; 

Α! Και να μην ξεχνιόμαστε. Πρέπει να στείλουμε ευ-
χαριστήριο όλοι μαζί στους υπουργούς για το κλείσι-
μο της Εφορίας, για τα πολλά λουκέτα στην αγορά, για 
την ανεργία, τα χαράτσια και για τα τόσα άλλα καλού-
δια που μας σερβίρουν τα τελευταία χρόνια. 

Στο 6ο Συνέδριο των Εμπορικών Συλλόγων 
Κυκλάδων ο Εμπ/κός Σύλλογος Πάρου – Αντιπά-
ρου θα εισηγηθεί το συντονισμό δυναμικών κινητο-
ποιήσεων για την αντιμετώπιση του νέου "δώρου" της 
συγκυβέρνησης προς τους νησιώτες, την κατάργηση 
των εφοριών. Με πρωτοβουλία των εμπορικών συλ-
λόγων σε όλα τα νησιά, θα πρέπει όλοι οι επαγγελματι-
κοί φορείς του κάθε νησιού μαζί με τους υπαλλήλους 
των Δ.ΟΥ και με επικεφαλής την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
να σηκώσουν τοίχος για να μην περάσει η νέα εγκλη-
ματική πράξη της συγκυβέρνησης. 

Νέα προκήρυξη 
για θέσεις
Γιατρών
στο Κ.Υ.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας αναρ-
τήθηκαν οι πίνακες των κενών θέσεων της 
προκήρυξης Υ10α/Γ.Π. οικ. 79972/21-8-12 ( 
ΑΔΑ: Β4ΓΙΘ-Ρ9Η) για κάλυψη από τους κα-
ταλόγους των επικουρικών ιατρών.

Για το Κέντρο Υγείας της Πάρου έχουν 
προκηρυχτεί: Μία θέση Γενικής Ιατρικής ή 
Παθολογίας,  μία θέση Καρδιολογία, μία 
θέση Μαιευτικής Γυναικολογίας και μία 
θέση Παιδιατρικής. 

Γυμνάσιο
Νάουσας

Προεδρείο 15μελούς Συμβουλίου
Πρόεδρος: Φίλιππος Μαθιέλλης, 

Αντιπρόεδρος: Ντένις Μπιμπάϊ, Γραμ-
ματέας: Στεφανία Σκιαδά.

Μέλη: Μιρέλ Χασάνη, Σάββας Σιφναίος, 
Χριστίνα Παυλάκη, Κλεϊντι Τσενάϊ, Παντελία 
Ρούσσου, Φραγκίσκος Αρκουλής, Γεώργιος 
Φρατζεσκάκης, Δημήτρης Δημάκης, Μαρία 
Αρκουλή, Παναγιώτης Σαρηκώστας, Δέσποι-
να Δαβερώνα, Γεωργία Ρούσσου. 

Πενταμελή προεδρεία τμημάτων
Α1 - Πρόεδρος: Αικατερίνη Ζουμή, Αντι-

πρόεδρος: Υπαπαντή Ανουσάκη, Γραμματέ-
ας: Δήμητρα Ελευσινιώτη, Ταμίας: Κων/νος 
Αλιπράντης, Μέλος: Νικολέτα Αλιπράντη.

Α2  - Πρόεδρος: Τζενισίλντα Τσορέι, Αντι-
πρόεδρος: Ανθή Φρατζεσκάκη, Γραμματέ-
ας: Θεοδώρα Χριστοδούλου, Ταμίας: Ελένη 
Νικολοπούλου, Μέλος: Αντωνία Ταβανίδου.

Β1 - Πρόεδρος: Ντενις Μπιμπάϊ, Αντιπε-
ρόεδρος: Μιχάλης Κιτσύκου, Γραμματέας: 
Φραγκίσκος Αρκουλής, Ταμίας: Άννα Κα-
πούτσου, Μέλος: Σπύρος Γιάννος.

Β2 – Πρόεδρος: Στεφανία Σκιαδά, Αντι-
πρόεδρος: Φράνκα Σιφναίου, Γραμματέας: 
Ειρήνη Παπαδοπούλου, Ταμίας: Θεοδώρα 
Τριπολιτσιώτη, Μέλος: Μαρία Παλαιολόγου.

Γ1 – Πρόεδρος: Μαρία Αρκουλή, Αντι-
πρόεδρος: Κλέα Αβραάμ, Γραμματέας: 
Κων/νος Ζώτος, Ταμίας: Όλιγκερς Βαλαχί, 
Μέλος: Εμμανουέλα Δαβερώνα.

Γ2 – Πρόεδρος: Νίκος Πιερτζοβάνης, 
Αντιπρόεδρος: Αρσινιτ Ντουσί, Γραμματέ-
ας: Ανι Μπερσάκου, Ταμίας: Ειρήνη Καρα-
χάλιου, Μέλος: Διονύσης Μπιλιάτης.

Γ3 – Πρόεδρος: Παντελιά Ρούσσου, Αντι-
πρόεδρος: Γεωργία Ρούσσου, Γραμματέας: 
Μαρουσώ Ρούσσου, Ταμίας: Μαρία Τριπολι-
τσιώτη, Μέλος: Ζαμπέτα Σαρηγεωργίου. 

Κ.Ο.Β. Πάρου

Οι κομμουνιστές 
θα σας πάρουν τα σπίτια…

Η κατάρρευση ενός μύθου και η σκληρή πραγματικότητα
Για χρόνια μας έλεγαν ότι αν έρθουν οι κομμουνιστές στην εξουσία, θα 

πάρουν τα σπίτια των εργαζομένων. Ποιός δε θυμάται αυτή την αισχρή 
προπαγάνδα; Και τώρα, αφού πρώτα τους έπεισαν-τους εργαζόμενους- να 
πέσουν στα χέρια των τραπεζών για δάνεια, τους αφαιρούν τη δουλειά, τους 
μειώνουν μισθούς και συντάξεις, κόβουν το εφάπαξ, κόβουν, κόβουν, κό-
βουν...

Αποτέλεσμα, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες να μην μπορούν να πλη-
ρώσουν τις δόσεις και ήδη χιλιάδες σπίτια απειλούνται με κατασχέσεις που 
έχουν αναβληθεί μόνο προσωρινά. Αλλά και τις δόσεις να πληρώνεις κα-
νονικά, πληρώνεις με βάση μια τιμή που δεν ισχύει πια, γιατί η αξία του 
σπιτιού πέφτει συνεχώς. Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, παγίδευσαν τους 
ιδιοκτήτες με τους ημιυπαίθριους χώρους και την τακτοποίηση αυθαιρέτων 
και τώρα ετοιμάζονται να αυξήσουν τις αντικειμενικές αξίες, ώστε να πλη-
ρώνουν φόρο για μια αξία πολλαπλάσια της πραγματικής.

Έχοντας ήδη χαμηλώσει το όριο για την επιβολή του φόρου ακίνητης πε-
ριουσίας, ο μέσος ιδιοκτήτης βαφτίζεται μεγαλοϊδιοκτήτης. Φορολογούν, 
λοιπόν, το σπίτι, ακόμα και το πατρικό στο χωριό, επιβάλλουν έκτακτο χα-
ράτσι και τώρα σκοπεύουν να σε φορολογήσουν σε τακτική βάση εάν μέ-
νεις ο ίδιος στο σπίτι σου, με το λεγόμενο φόρο ιδιοκατοίκησης. Δηλαδή το 
κράτος θα σου παίρνει ενοίκιο για το σπίτι που εσύ είσαι ιδιοκτήτης, επειδή 
μένεις σ’ αυτό. Κι’ εσύ, βεβαίως, έχεις αγοράσει ή χτίσει αυτό το σπίτι δου-
λεύοντας δεκαετίες ολόκληρες, έχεις δανειστεί γι’ αυτό, μόνο και μόνο για 
να μην πληρώνεις ενοίκιο.

Ποιος θα κερδίσει απ’ αυτό; Οι μεγάλες τράπεζες και εταιρείες real estate 
που καραδοκούν να βάλουν στο χέρι τις μικρές ιδιοκτησίες, στην προοπτική 
να εκμεταλλευτούν αυτές, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της 
ΕΕ, τις ενοικιαζόμενες κατοικίες.

Ετοιμάζονται να φορολογήσουν ακόμα και τα χωράφια που έχουν κληρο-
νομήσει πολλοί άνθρωποι από τους γονείς τους, στα χωριά, τα εκτός σχεδί-
ου, τα οποία ούτε εισόδημα αποφέρουν, ούτε μπορούν να πωληθούν.

Είναι φανερό ότι έχει δρομολογηθεί όχι μόνο η αρπαγή των σπιτιών των 
εργαζομένων, αλλά κάθε ακίνητης περιουσίας, αφού οι ιδιοκτήτες δεν θα 
μπορούν να πληρώνουν τόσα πολλά και ασήκωτα χαράτσια. Γίνεται, δηλαδή 
μια σχεδιασμένη, συστηματική εκστρατεία αναδιανομής της γης υπέρ των 
πλουσίων με τη βίαιη παρέμβαση του κράτους. Αυτό το έργο έχει παιχτεί 
σε άλλες χώρες. Στο χέρι μας είναι να μην το αφήσουμε να συμβεί και εδώ.

Η κατοικία από στοιχειώδες κοινωνικό αγαθό για όλους μετατρέπεται 
σε ασήκωτο οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό βάρος. Οι τοκογλύφοι 
θέλουν να επιβαρύνουν τον εργαζόμενο μέχρι να τον λυγίσουν και να τον 
υποτάξουν πλήρως. Κανένα σπίτι πλέον δεν είναι ασφαλές.

Ας γίνει ξανά καθαρό: Η ωμή αλήθεια είναι-άσχετα αν σε ορισμένους δεν 
αρέσει η ξύλινη γλώσσα- ότι ήρθαν οι καπιταλιστές, τραπεζίτες, τοκογλύφοι 
και λοιποί επενδυτές, να μας πάρουν τα σπίτια! Με μεσίτες και μπράβους 
τους πολιτικούς των κομμάτων που ψήφισαν τα μνημόνια και καθημερινά 
πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαικής Ενωσης.Πήραν τα χρήματα του κό-
σμου με το χρηματιστήριο, τα ομόλογα, τους φόρους, τις περικοπές και τα 
χαράτσια, έκλεισαν και καθημερινά κλείνουν τα μαγαζιά προς όφελος των 
πολυκαταστημάτων και τώρα, ήρθε η σειρά των σπιτιών μας.

Ο καπιταλισμός δίνει στις «μάζες» άπειρες δυνατότητες για όνειρα, άπει-
ρες πιθανότητες για κοινωνική άνοδο, άπειρες και συγκεχυμένες ελπίδες 
για το οτιδήποτε, αλλά δίνει και πολύ συγκεκριμένες πραγματικότητες. Δε 
γίνεται να πάρεις μόνο το μισό πακέτο. Ή όλο ή τίποτα.

Οι μεγάλοι μύθοι καταρρέουν, έστω και καθυστερημένα. Οι καπιταλιστές 
είναι αυτοί που μας παίρνουν τα σπίτια και όχι οι κομμουνιστές. Αυτοί αγω-
νίζονται για να έχουν όλοι σπίτι.

Αν δεν αποκρούσουμε, αν δεν ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, σε λίγο 
θα είμαστε όλοι άστεγοι. Οι ενοικιαστές και άστεγοι καθημερινά αυξάνονται 
με γεωμετρική πρόοδο. Τα περιθώρια στενεύουν. Χρειάζεται οργανωμένη 
αντίδραση εδώ και τώρα.


