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Κλείνουμε την εφορία 
29-30-31 Οκτωβρίου

Άτυπα χαράτσια και ταλαιπωρία

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΝΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ

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 DJ GEORGE

Σας περιµένουµε!

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | Τηλ.: 22840 21802

cafe • snack • bar • ice cream

Για την υγεία και τη ζωή μας

Αγώνας ως
την τελική δικαίωση

Αγώνα δυναμικό και συνεχή ξεκινούν φορείς, σύλλογοι 
και Δήμος με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου της υγεί-
ας στο νησί μας. Η πρωτοβουλία, να επανέλθει το θέμα της 
υγείας στην επικαιρότητα, ήταν των φορέων, καθώς καθη-
μερινά αποδυναμώνεται το Κέντρο Υγείας Πάρου και της 
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, που είχε συζήσει μονο-
θεματικό Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου.

Τοποθετήσεις και προτάσεις έγιναν από τους επικεφαλής 
των παρατάξεων, από Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και 
από εκπροσώπους φορέων και από πολίτες, ενώ άτυπα εκ-
προσώπησε τη νεολαία η μικρή Αναστασία Καραγιανιώ-
τη, η οποία με λίγα μεστά λόγια εξέφρασε την αγωνία της 
για την κατάσταση και απαίτησε λύσεις.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη 
και αποφασιστική. Αγώνας μέχρις  εσχάτων με: 

-Επικαιροποίηση του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου τον Μάρτιο του 2011. 

-Συνεργασία με ομάδες γιατρών, όπως «Γιατροί του κό-
σμου», «Ανοιχτή Αγκαλιά» κ.λπ.

-Σύσταση διαπαραταξιακής Επιτροπής Δήμου και Φο-
ρέων για το συντονισμό, την οργάνωση και τη διερεύνηση 
δημιουργίας δομών υγείας. Στην επιτροπή αυτή δέχτηκαν 
να συμμετέχουν οι επικεφαλής των παρατάξεων, Γρηγορία 
Πρωτολάτη, Μ. Ισιγώνης, Κ. Ροκονίδας, ο  Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λ. Κοντός από την πλειοψη-
φία και εκπρόσωποι από τους φορείς, με συντονιστή τον κ. 
Ισιγώνη. 

-Σύσταση Επιτροπής Αγώνα με εκπροσώπους των παρα-
τάξεων του Δ.Σ., τον Δήμαρχο, εκπροσώπους συλλόγων και 
φορέων, οι οποίοι θα ορίσουν και το συντονιστή της Επιτρο-
πής.           συνέχεια σελ.3

Καταστρατήγη-
ση του άρθρου 
του Συντάγματος 
περί νησιωτικότη-
τας, με νέα άτυ-
πα χαράτσια που 
φορτώνουν στους 
νησιώτες φορο-
λογούμενους, που 
δεν είναι άλλα, 
από το κόστος 
της μετακίνησης 
και απίστευτη τα-
λαιπωρία, είναι το 
αποτέλεσμα της 
νέας προσπάθειας της συγκυβέρνησης με τη συγχώνευ-
ση τρων Εφοριών. 

Πανκυκλαδικά κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις ενά-
ντια στην κυβερνητική απόφαση να κλείσει τις Δ.Ο.Υ. στα 
νησιά, διατηρώντας μόνο της Σύρου και της Νάξου. 

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι των Κυκλάδων στο 6ο Συνέδριό 
τους στην Άνδρο, έθεσαν το θέμα αυτό ως έκτακτο και 
αποφάσισαν κατάληψη όλων των Δ.Ο.Υ. των Κυ-
κλάδων στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου και παράλ-
ληλα ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών, κατά την οποία εάν δεν υπάρξουν αποτε-
λέσματα, θα συνεχιστούν οι καταλήψεις των Εφοριών επ’ 
αόριστον. Με την απόφαση των Εμπορικών Συλλόγων 
συντάσσεται και ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. 
Αττικής και Κυκλάδων και συντονίζει ήδη τις κινητοποιή-

σεις του μαζί τους.
Επί ποδός βρί-

σκονται και οι πο-
λίτες των νησιών, 
οι επαγγελματίες, 
εργαζόμενοι των 
εφοριών, εκπρό-
σωποι φορέων και 
Συλλόγων, οι οποί-
οι εξέφρασαν την 
αντίδρασή τους με 
την κατάληψη της 
Εφορίας Πάρου 
την Παρασκευή 19 

Οκτωβρίου. 
Συμμέτοχο στον αγώνα ήταν σύσσωμο το Δημοτικό 

Συμβούλιο που ομόφωνα αποφάσισε στη συνεδρίασή 
του την προηγούμενη μέρα (Πέμπτη 18 Οκτωβρίου),  όχι 
μόνο να στηρίξει τον αγώνα Συλλόγων και Φορέων, αλλά 
να είναι παρών σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση. Ήδη 
ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, μαζί με άλ-
λους Δημάρχους, όπως  Τήνου, Άνδρου, Μυκόνου κ.λπ., 
διαμόρφωσαν έγγραφο διαμαρτυρίας και θα επιδιώξουν 
συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, όχι για να ζητή-
σουν, αλλά για ν’ απαιτήσουν ανάκληση της συγκεκριμέ-
νης απόφασης. Επίσης, ο κ. Βλαχογιάννης, ο οποίος χα-
ρακτήρισε αντισυνταγματική την απόφαση και εκβιαστικό 
το σχετικό έγγραφο του υπουργού, τόνισε ότι ο Δήμος θα 
προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.   σελ.4

ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ξεκινάει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου
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Έτος 66ο, Νέα Περοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμός φύλλου: 230

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

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Τυπογραφείο Λαουτάρης, Καραγι-
ώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), 
Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης (περιφερειακός), Σ/Μ Σι-
ρόκο, Αρτοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος 
Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, Avant Travel, 
View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπράντη, Καφέ 
Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), βιβλιοπωλείο 
Πολύχρωμο, Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένης Σαρρής, Καπούτσος (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: 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 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ, τηλ. 22840 53555.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά 
όσους συμμετείχαν στο 
πένθος μας για το χαμό 
του αγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα και παπ-
πού, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ. 

Η σύζυγος,
τα παιδιά και τα εγγόνια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ «Όταν ακούω και λαλεί
τουμπάκι και τσαμπούνα»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς καλεί την Κυρια-
κή 28 Οκτωβρίου και ώρα 1.30 μ.μ. στο εστιατόριο 
«ΑΛΥΚΗ» στην Αλυκή της Πάρου σε ένα Παριανό γλέντι 
με τσαμπούνες και βιολιά. Ο Γιάννης Πλατής από την Λέρο 
(τσαμπούνα) και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης από την Κύθνο 
(τσαμπούνα - βιολί). Είσοδος: 5,00 ευρώ ( στην τιμή δεν συ-
μπεριλαμβάνονται φαγητό και ποτό )

Πληροφορίες : Σκιαδά Ευαγγελία - 6998413888, Νίκας 
Γιώργος - 6936142266, Νίκα Κατερίνα 6978508144.

Ανοιχτή επιστολή
στους μαθητές/τριες
του νησιού για
την 28η Οκτωβρίου

Αγαπητέ μαθητή,   μαθήτρια, μη σκεφτείς ότι κρατάς άλλο ένα χαρτί που μιλά για το 
μεγάλο ΟΧΙ που γιορτάζουμε κάθε φορά την 28η Οκτωβρίου. Εμείς δεν το βλέπουμε σαν 
επέτειο και μνημόσυνο. Θέλουμε να σου μιλήσουμε για το νόημα και το σημερινό περιε-
χόμενο που έχει το ΟΧΙ, η Αντίσταση και η γιορτή. Δε σου λέμε να πιστέψεις ότι διαβάσεις 
εδώ, χωρίς να το σκεφτείς και χωρίς να το ελέγξεις. Ρώτα, διάβασε βιβλία, σκέψου, ψάξε 
την αλήθεια της Ιστορίας.

Θα σου πούνε για το δικτάτορα Μεταξά, χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα. Δε θα σου πού-
νε όμως πως έγινε αυτός ο δικτάτορας πρωθυπουργός; Εκανε πραξικόπημα; Πως επέβα-
λε τη δικτατορία του; Δε θα σου πούνε ότι ο Μεταξάς πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από όλα 
τα κόμματα της Βουλής(εκτός απ’ το ΚΚΕ)δηλαδή απ’ το Κόμμα των Φιλελευθέρων του 
Θ. Σοφούλη κι απ’ το Λαϊκό Κόμμα του Παν. Τσαλδάρη. Θα σου κρύψουν ότι ο φασισμός 
είναι επιλογή του αστικού πολιτικού συστήματος, κάποιες φορές που το συμφέρει ή που 
δεν έχει άλλη επιλογή. Με παρόμοιο άλλωστε τρόπο ανέβηκε στην εξουσία κι’ ο «τρελός» 
ο Χίτλερ και οι άλλοι φασίστες φίλοι τους σε άλλες χώρες(Ιταλία, Πορτογαλία,

Βουλγαρία, Ουγγαρία κ.λπ.).Ο φασισμός γιγαντώθηκε στρατιωτικά χάρη στην ενίσχυση 
που απλόχερα του παρείχαν δεκάδες μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι των ΗΠΑ, της Αγγλίας 
και της Γαλλίας(«Ford», «General Motor»ΙΒΜ).

Σου λένε κάθε φορά στις γιορτές: «Οι Έλληνες αντιστάθηκαν ηρωικά στους Γερμανούς 
κατακτητές». Κι εδώ σου κρύβουν πάλι τη μισή αλήθεια.

Αντιστάθηκαν οι Έλληνες ηρωικά. Πράγματι. Αντιστάθηκαν όμως «όλοι» οι Έλληνες; 
Ήταν «όλοι μαζί» τότε; Ή ένα μέρος του αστικού πολιτικού κόσμου την κοπάνησε στο Κά-
ιρο, μαζί με το θησαυροφυλάκιο της χώρας, στην “αγκαλιά” της Αγγλίας και προετοιμα-
ζόταν για την επόμενη μέρα για να τσακίσει το ΕΑΜικό κίνημα και το λαό και ένα άλλο 
μέρος φόρεσε τη στολή των γερμανοτσολιάδων, όπως τους έλεγαν κι υπηρετούσαν τα 
στρατεύματα κατοχής των Γερμανών;

Ακούς για τις «θυσίες των Ελλήνων» και για «το ΟΧΙ που είπε ο λαός». 
Αλλά θα ξεχάσουν να σου πούνε ότι το ΟΧΙ είναι υποχρέωση του λαού, όταν καταπιέζε-

ται όπως σήμερα. Και θα συνεχίσουν να σε καλούν σήμερα να λες «ναι» στην πολιτική τους 
και να αποφεύγεις τους αγώνες και τις θυσίες.

Δε θα σου πούνε ότι οι φωνές της «λογικής» και του «ρεαλισμού» της υποταγής υπήρ-
χαν πάντα και τότε. Και δε θα σου πούνε ότι ο λαός όσες φορές μεγαλούργησε όπως τότε, 
το έκανε βάζοντας πάνω απ’ όλα τις λαϊκές ανάγκες και ελευθερίες και αδιαφόρησε για τις 
φωνές των γονατισμένων «ρεαλιστών» που καλούσαν σε σωφροσύνη και υποταγή-όπως 
κάνουν σήμερα.

Θα σου λένε για «μια χούφτα Έλληνες...». Σωστά. Κι’ ύστερα θα προσπαθούν μονίμως να 
σε πείσουν ότι δε γίνεται να τα βάζεις σήμερα με όσους εξαθλιώνουν τη ζωή της οικογέ-
νειάς σου και σπέρνουν τη φτώχεια και τη δυστυχία, γιατί είναι «παντοδύναμοι».

Εσύ κράτα το μήνυμα: Η μόνη υπερδύναμη είναι ο λαός! Και οι αντίπαλοι τρέμουν τη 
λαϊκή οργή και τον οργανωμένο λαϊκό αγώνα.

Αγαπητέ μαθητή, μαθήτρια, εμείς σου βάζουμε μερικά ερωτήματα που διευκολύνουν 
το ψάξιμο της αλήθειας. Η Ιστορία όμως και η αλήθεια της είναι και δική σου υπόθεση. Και 
είναι δίπλα σου. Η Ιστορία αυτή είναι ζωντανή ακόμα. Είναι τα γερόντια που κρατούν το 
λάβαρο της Εθνικής Αντίστασης ,η ΠΕΑΕΑ. Αυτοί έγραψαν αυτές τις «λαμπρές σελίδες». 
Βρες τους. Ρώτα τους. Κάλεσέ τους να σου μιλήσουν γι’ αυτά που έζησαν. Γι’ αυτά που 
έκαναν και που είναι ανάγκη να τα μαθαίνουμε. Χρειάζεται να ζωντανέψουμε την εμπειρία 
τους. Για να φέρουμε πιο κοντά τη νίκη του λαού μας στις νέες συνθήκες.

Υ.Γ. Για όσους προτρέξουν να μας απευθύνουν το ερώτημα-μομφή,
μήπως με αυτά που γράφουμε μπολιάζουμε την παιδική και νεανική ψυχή με βαριά 

πράγματα, με σκληρές αλήθειες που δεν ταιριάζουν στην ηλικία τους;
Απαντάμε ανεπιφύλακτα όχι. Οι σκληρές εικόνες και συνθήκες ζωής είναι μπροστά στα 

μάτια των παιδιών καθημερινά και έχει φροντίσει γι’ αυτό το δοσμένο κοινωνικό και οικο-
νομικό σύστημα που ζούμε. Ο καπιταλισμός!!! 

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Η Ελλάδα! Παντ’ ανάσταση…
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική μας εορτή η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. σας προσκαλεί 

να τιμήσετε με την παρουσία σας  την ομιλία του προέδρου του Συνδέσμου Μαρπησσαίων 
και Αρχιλοχιτών Πάρου, Κωνσταντίνου  Ροδόπουλου, με θέμα: «Η Ελλάδα!  Πάντ’ 
ανάσταση μέσα απ’ το κρύο το χώμα!...»

Ο ομιλητής θα μας μεταφέρει τη συγκλονιστική εμπειρία του  από τη συμμετοχή του 
στην αναζήτηση, τον εντοπισμό και την ανακομιδή των οστών πολλών Ελλήνων στρατιω-
τών, από τους χιλιάδες που έπεσαν μαχόμενοι στα βουνά της Β. Ηπείρου το 1940.  

Η ομιλία θα συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό.
Η εκδήλωση, που θα πλαισιωθεί από την χορωδία του  Γυμνασίου Αρχιλόχου, θα πραγ-

ματοποιηθεί  στην Παροικία το Σάββατο 27 Οκτωβρίου, ώρα 19:30 στην αίθουσα του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου  «Αρχίλοχος». 

Πρόσκληση
Η Γ’ Γενικού Λυκείου Παροικιάς σας προσκαλεί την 

Κυριακή 28 Οκτωβρίου το μεσημέρι, μετά την παρέλα-
ση, στην ταβέρνα «Μαράθι» με ζωντανή λαϊκή και νη-
σιώτικη μουσική. Με την βοήθεια του συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων. Είσοδος 5,00 €

Λεβεντάκης vs Βασιλόπουλου
Κριτική στον Δήμο Αντιπάρου για τις προσλήψεις στην καθαριότητα, αλλά και για ένα ζήτημα 

αλληλεγγύης του Δήμου προς Αντιπαριανό, ασκεί ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης 
Γ. Βασιλόπουλος. Στις επικρίσεις απαντά ο Δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης. Σε δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε κατηγορεί τον κύριο Βασιλόπουλο για "φτηνή δημαγωγία".

Συγκεριμένα, στο δελτίο Τύπου - απάντηση του Δημάρχου Αντιπάρου αναφέρεται:
«Σε μια περίοδο που η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια των συνανθρώπων μας που υπο-

φέρουν από τις συνέπειες της εξουθενωτικής οικονομικής κρίσης είναι επιβεβλημένη, ο κ. 
Βασιλόπουλος με φτηνή δημαγωγία και έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, μας κατηγορεί γιατί 
βοηθήσαμε έναν επαγγελματία. Ο στόχος του πολύ φτηνός: Την ώρα των μεγάλων έργων, όταν 
το χωριό μας γίνεται εργοτάξιο, αυτός προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον κόσμο.’

»Φυσικά το «χούι» λέει ο λαός βγαίνει τελευταίο… 
»Ο χωροφύλακας μέσα του της 10ετίας ‘50-‘60 τον οδήγησε να «καρφώσει» έναν συμπολίτη 

μας που παλεύει για την επιβίωση και τη συντήρηση της οικογενείας του.
»Ναι!!! Λοιπόν, τον διευκολύναμε να πάρει ρεύμα για λίγες ημέρες έως ότου η ΔΕΗ να συν-

δέσει το δικό του ρολόι. Το ίδιο είχε γίνει σε ανάλογη περίπτωση και στο παρελθόν από την κ. 
Μανέτα και μείς είχαμε επικροτήσει τότε  την κίνησή της. 

»Όσον αφορά στις προσλήψεις για την καθαριότητα, δεν θέλουμε να σχολιάσουμε την κα-
κοήθεια του κ. Βασιλόπουλου, αφού η όλη διαδικασία εξελίχθηκε με ευθύνη της ΓΣΕΕ και 
την έγκριση των αποτελεσμάτων από τον  ΑΣΕΠ.  Στοχοποίησε και διέσυρε συμπολίτες μας οι 
οποίοι ισότιμα, έντιμα και δίκαια, μαζί με άλλους, ζήτησαν δουλειά μέσα από διαφανείς διαδι-
κασίες.  Γιατί για πολλοστή φορά μας λέει ψέματα;   

Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κ. Βασιλόπουλος είναι ότι δεν φοράει πλέον τη στολή και δεν 
μπορεί να «τρομοκρατεί». Τον παραδίδουμε στην κρίση σας. 

»Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας».
Ο Δήμαρχος Αντιπάρου, Γιάννης Λεβεντάκης 

Στο δελτίο Τύπου του κ. Βασιλόπουλου αναφέρεται:
«Σε αυτά τα δύο χρόνια περίπου η δημοτική αρχή έχει αποδείξει 

περίτρανα ότι λειτουργεί με παλαιοκομματικές αντιλήψεις και πελα-
τειακές σχέσεις.

»Όπως ευρέως διαδίδεται στο νησί, η δημοτική αρχή έχει επιτρέψει 
την ηλεκτροδότηση ιδιωτικής επιχείρησης από παροχή που ανήκει 
στον Δήμο, διακινδυνεύοντας την διακοπή ηλεκτροδότησης της συ-
γκεκριμένης παροχής και την επιβολή προστίμου εκ μέρους της ΔΕΗ, 
φυσικά τον λογαριασμό για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος τον πληρώνουμε όλοι οι δημότες της Αντιπάρου.

»Οι κάτοικοι, όπως φαίνεται, αντιμετωπίζονται μεροληπτικά ανάλο-
γα με το που ψηφίζουν, αφού ο εν λόγω επιχειρηματίας είναι σύζυγος δημοτικής συμβούλου 
της πλειοψηφίας. Η δε Δημοτική Αρχή, αντί να ενδιαφέρεται για την βιωσιμότητα του Δήμου 
και την οικονομική του αυτοτέλεια, ασχολείται με τις ψήφους και τα συμφέροντα αυτών που 

εκπροσωπεί, αδιαφορώντας και αδικώντας κατάφωρα τους 
υπολοίπους.

«Μετά την όλως τυχαία πρόσληψη με δίμηνες ή πεντάμηνες 
συμβάσεις, στον τομέα της καθαριότητας, αποτυχόντων υπο-
ψηφίων συμβούλων με την παράταξη του δημάρχου, έρχε-
ται και αυτό το γεγονός να αποδείξει ότι η δημοτική αρχή δεν 
κρατά πλέον ούτε τα προσχήματα, έχει αποθρασυνθεί και δρα 
εις βάρος των συμφερόντων των συμπολιτών μας».

Για την Ενωτική Κίνηση Προόδου
Γιάννης Βασιλόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος

Η «Βότκα Μολότωφ» 
«ανατίναξε» και τη Σάμο

Μεγάλο ενθουσιασμό  δη-
μιούργησε η παράσταση της 
Θεατρικής Ομάδας Νάου-
σας «Βότκα Μολότωφ» του  
Άντον Τσέχωφ σε διασκευή 
Νηλ Σάϊμον, το Σάββατο 13 
Σεπτεμβρίου στο Πυθαγό-
ρειο Σάμου στo πλαίσιo της 
24ης Συνάντησης Ερασιτε-
χνικών Θιάσων Αιγαίου. 

Η παράσταση δόθηκε 
στην κατάμεστη Αίθουσα «Σίβυλλα» του ξενοδοχείου Δόρυσ-
σα και την παρακολούθησαν κάτοικοι της Σάμου, αλλά και 
πολλά μέλη των θεατρικών Ομάδων του Αιγαίου που συμμε-
τέχουν στην Συνάντηση. Πρόκειται για ομάδες από τη Λήμνο, 
Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Μύκονο, Σύρο, Τήνο, Άν-
δρο, Ρόδο, Κω, ενώ από την Πάρο συμμετείχε η ναουσαίικη 
Ομάδα.

Πράγματι ήταν η καλύτερη παράσταση της «Βότκας», αφού 
όλοι οι συντελεστές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Στο 
τέλος όλοι έδιναν συγχαρητήρια στα μέλη της παριανής ομά-
δας και τους ευχαριστούσαν που τους χάρισαν άφθονο γέλιο 
σε μια τόσο δύσκολη εποχή.
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Για την υγεία μας και τη ζωή

Αγώνας ως
την τελική
δικαίωση 

συνέχεια από σελ.1
Η συγκέντρωση θα γίνει τη Δευτέ-

ρα 29 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα 
στην αίθουσα του Αρχιλόχου και κα-
λούνται οι εκπρόσωποι όλων των φορέων 
και των Συλλόγων, ώστε να διαμορφωθεί 
η Επιτροπή αγώνα, να οριστεί συντονιστής  
για να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και 
κινητοποίηση όλων των κατοίκων της Πά-
ρου, την πρώτη δυναμική κινητοποίηση, 
την οποία θ’ ακολουθήσουν και άλλες. 

Πρώτος ο Δήμαρχος, δήλωσε μπροστά-
ρης στον αγώνα, ο οποίος παραδέχτηκε 
ότι είχε πιστέψει πως η εφαρμοζόμενη κυ-
βερνητική πολιτική θα νοικοκύρευε πολλά 
στραβά που υπήρχαν στη λειτουργία του 
κράτους. Όμως τελικά, όπως είπε, αντί 
να διορθωθούν τα κακώς κείμενα, έχουν 
καταστρέψει τα πάντα και η ζωή μας έχει 
γίνει κόλαση. 

Στην εισήγησή του ο Επικεφαλής της πα-
ράταξης «Κίνηση Ενεργών Πολιτών» 
Μ. Ισιγώνης, τόνισε ότι το μονοθεματι-
κό Συμβούλιο ζητήθηκε για να ξανανοίξει 
το θέμα, καθώς εκτιμά ότι «το θέμα της 
υγείας στο Νησί είναι μια βραδυφλεγής  
«υγειονομική βόμβα», που πολύ σύντομα 
θα σκάσει στα χέρια μας». Είμαστε τόνισε, 
«μπροστά σε μία ανθρωπιστική καταστρο-
φή, με απρόβλεπτες επιπτώσεις,  για την 
πάλαι ποτέ ευημερούσα Παριανή Κοι-
νωνία», όπως: Παιδιά χωρίς Προληπτικό 
Υγειονομικό έλεγχο, χωρίς εμβολιασμούς. 
Δεκάδες οικογένειες χωρίς Ασφαλιστική 
Κάλυψη, εκτός ΕΣΥ,  λόγω ενσήμων, ή 
αδυναμίας πληρωμής εισφορών.

Σκεφθείτε, τόνισε,  τι έχει να γίνει το χει-
μώνα με τα πρώτα κρύα και πρότεινε «να 
πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας».

Όσο για την κατάντια του Κέντρου Υγεί-
ας, ο κ. Ισιγώνης τόνισε ότι:

•Σίγουρα δεν φταίει ούτε η κακή μας 
μοίρα, ούτε ο Θεός.

•Φταίνε αυτοί που εδώ και δεκαετίες 
κατεδαφίζουν κάθε μορφή Κοινωνική Πο-
λιτικής, που είχε κατακτηθεί με αίμα και 
θυσίες. 

•Φταίνε αυτοί, η Τρόικα Εσωτερικού,  
που συστηματικά και με πρόγραμμα, κα-
ταστρέφουν ότι έχει απομείνει από το ΕΣΥ, 
με στόχο να  χαρίσουν ολόκληρο τον το-
μέα της Υγείας, στον Ιδιωτικό Τομέα. 

•Φταίνε αυτοί που ενστερνίζονται και 
προωθούν τις καταστροφικές Μνημονια-
κές Πολιτικές.

•Φταίει και ο Δήμος Πάρου γιατί μέχρι 
σήμερα δεν έχει πάρει τις αναγκαίες Πρω-
τοβουλίες για την αντιμετώπιση της κα-
τάστασης, εκτός από την Χαρτούρα προς 
τους κάθε λογής αρμόδιους ή αναρμόδι-
ους. 

•Φταίει γιατί, με δικιά του ευθύνη εκφυ-
λίστηκαν οι Κινητοποιήσεις του Παριανού 

Λαού, την περσινή χρονιά.(Θυμηθείτε: 
«έρχεται Καλοκαίρι» , «οι κινητοποιήσεις 
θα βλάψουν τον Τουρισμό», «θα υπάρξει 
διασυρμός του Νησιού»,  «άρνηση να κη-
ρυχθεί η το Νησί σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης» κλπ).

•Φταίει κυρίως γιατί, παρά τις επανει-
λημμένες και συνεχείς εκκλήσεις της 
Αντιπολίτευσης, η Δημοτική Πλειοψηφία, 
ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ αρνιότανε κάθε συζήτηση, 
ακόμη και για την δυνατότητα ή όχι, της 
συγκρότησης Δημοτικών Δομών Υγείας 
και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. 

Ο κ. Ισιγώνης αναφέρθηκε σε διάφορες 
δράσεις που μπορούν να γίνουν, η χρημα-
τοδότηση των οποίων είναι εφικτό να γίνει:
• Από τα μη αναγκαία έξοδα του Δήμου 

(γιορτές, πανηγύρια, πυροτεχνήματα, κλπ).
• Από την εθελοντική παραίτηση από 

είσπραξη αποζημιώσεων από όλους τους 
αιρετούς που δεν είναι Αποκλειστικής 
Απασχόλησης στο Δήμο ή λαμβάνουν 
άλλο μισθό, ή σύνταξη, ή έχουν άλλα 
έσοδα. (Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αντιδή-
μαρχοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων, 
Δημοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών, 
Μέλη Επιτροπών, Πρόεδροι Κοινοτήτων 
κλπ,κλπ).  
• Από τη διερεύνηση Οικονομικής Συ-

νεργασίας με το «Βελέντζειο».
Συμπυκνώνοντας την τελική πρόταση ο 

κ. Ισιγώνης ανέφερε: Μέσα από όλες τις 
προτάσεις που ακούστηκαν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, ο Δήμος Πάρου να διεκδική-
σει:

•Τα αυτονόητα για το Κέντρο Υγείας,   
•Την Αυτοοργάνωση Δημοτικών – Κοι-

νωνικών Δομών Υγείας για την αντιμετώ-
πιση της ανθρωπιστικής κρίσης και κατα-
στροφής που βιώνουμε.

Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτρο-
πής Δήμου και Φορέων για Συντονισμό 
και Οργάνωση.  

«Ως Δήμος ότι ήτανε να κάνουμε το 
κάναμε», τόνισε ο Δήμαρχος Χρ. Βλα-
χογιάννης και σημείωσε πως δεν είναι 
πλέον απαραίτητη μια εκ νέου συνάντη-
ση με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, 
αφού δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όσο για τις 
θέσεις γιατρών που προκηρύχτηκαν για 
το Κέντρο Υγείας και αυτές είπε, είναι στα 
χαρτιά. ‘Έχουν εξαντληθεί, είπε ο Δήμαρ-
χος, τα όρια όλων μας και των πολιτών και 
πρότεινε: «Σύσταση επιτροπής προστασί-
ας του βιοτικού μας επιπέδου, η οποία θ’ 
αντιδρά μεθοδευμένα και συντονισμένα 
σε ότι μας χαλάει τη ζωή μας».

Είπε επίσης, ότι είναι απολύτως σύμφω-
νος με τη συνεργασία φορέων και Συλλό-
γων, με την προϋπόθεση ότι δεν θ’ αντιμε-
τωπίζουν το Δήμο με δυσπιστία.

Σε ότι αφορά στην πρόταση για τη δη-
μιουργία δημοτικών δομών υγείας, ο κ. 
Βλαχογιάννης δεν ήταν αρνητικός, εξέ-
φρασε όμως επιφυλάξεις για το πώς θα 
λειτουργήσουν αυτές, όταν ο Δήμος είναι, 
λόγω των περικοπών, σε κακή οικονομική 
κατάσταση, αλλά και γιατί δεν προτιθέμε-
θα να βάλουμε είπε, άλλους φόρους στους 
πολίτες. Για τον Δήμαρχο ο μόνος δρό-
μος πια είναι: «αγώνας μέχρις άκρων, 
στον οποίο θα συμμετέχω και θα είμαι 
στρατιώτης». 

Η επικεφαλής της παράταξης «Πάρος 
ΑΞΙΑ» Γρηγορία Πρωτολάτη, ζήτησε 
από το Δήμο να βάλει σε πρώτη προτεραι-
ότητα τα ζητήματα Υγείας και Παιδείας και 
πρότεινε: 

1. Κάλυψη των οργανικών θέσεων των 
γιατρών ειδικοτήτων, των αγροτικών για-
τρών και του νοσηλευτικού προσωπικού 
του Κέντρου Υγείας σύμφωνα με τον ορ-
γανισμό του Κέντρου Υγείας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, από το 
Υπουργείο Υγείας και την ΔΥΠΕ και το Γε-
νικό Νοσοκομείο Σύρου.

2. Κάλυψη των κενών οργανικών θέ-
σεων του παραρτήματος ΕΚΑΒ, ώστε να 
καλύπτονται οι βάρδιες του ασθενοφόρου 
καθ› όλο το 24ωρο.

3. Σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου 
Φορέα Διακομιδών επειγόντων περιστατι-
κών για την μεταφορά των ασθενών στα 
περιφερειακά ή Κεντρικά Νοσοκομεία.  

4. Κατάργηση εισιτήριου των ασφαλι-
σμένων στο ΚΥ όπως γίνεται και στα αγρο-
τικά ιατρεία.

5. Να ζητηθεί άμεσα από το Νοσοκομείο 
της Σύρου να προκηρυχθεί η θέση του 
επικουρικού γιατρού αναισθησιολόγου, ή 
χειρουργού.

6. Διορισμός Διοικούσας επιτροπής 
σύμφωνα με το Ν.4025/2.11.2011 φεκ 
228 αριθμ.26 παρ 1.

7. Σύσταση δημοτικών Ιατρείων, άλλως 
συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπι-
κή εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ» της Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου η οποία έχει επιχορηγηθεί ήδη 
με το ποσό των 244.000 ευρώ για την πα-
ροχή υγειονομικής περίθαλψης των νη-
σιών της Δωδεκανήσου. Συνεργασία που 
θα μπορούσε να επεκταθεί και στα νησιά 
των Κυκλάδων και στην Πάρο.

8. Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο 
Υγειών Πόλεων.

9. Πρόκληση σύσκεψης στο Υπουργείο 
Υγείας για τα προβλήματα στο χώρο της 
υγείας της νήσου Πάρου και την  αντιμε-
τώπισή τους με την συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων φορέων της Υγείας του 
ΕΚΑΒ της ΔΥΠΕ των Βουλευτών του Νο-
μού και των Υπουργών.

Στην συζήτηση αυτή να τεθούν τα ζητή-
ματα του Γενικού Νοσοκομείου, της Πά-
ρου, της αλλαγής του οργανογράμματος 
του ΚΥ, των διακομιδών ασθενών του αε-
ροπλάνου - ασθενοφόρου του Βελεντζεί-
ου και της προώθησης των διαδικασιών 
υλοποίησης του Νέου Νοσοκομείου - Κέ-
ντρου Υγείας Πάρου».

«H στάση που είχαμε απέναντι στα γεγο-
νότα, δεν ήταν αυτή που έπρεπε», τόνισε 
στην εισήγησή του ο επικεφαλής της πα-
ράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Κ. Ρο-
κονίδας και αφήνοντας αιχμές κατά του 
Δημάρχου σημείωσε, πως η αυτοκριτική 
δεν είναι ο τρόπος και το μέσο για να μην 
αναλαμβάνει κανείς τις ευθύνες του. 

Ο κ. Ροκονίδας ανέφερε, ότι αυτό που 
βιώνουμε σήμερα, είναι αποτέλεσμα πο-

λιτικών των κυβερνήσεων που κατεδά-
φισαν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αλλά 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
εξέφρασε αμφιβολίες, καθώς, όπως είπε, 
δεν είμαστε όλοι μαζί, γιατί άλλοι μπορούν 
και άλλοι δεν μπορούν… αλλά και γιατί δεν 
έχουμε συνειδητοποιήσει, πως το συμφέ-
ρον μας μπορεί να υπερβαίνει το κομματι-
κό συμφέρον. 

Σε ότι αφορά στην προκήρυξη από το 
Υπουργείο Υγείας για θέσεις επικουρικών 
γιατρών στο Κέντρο Υγείας, ο κ. Ροκονίδας 
εκτίμησε πως αν δεν αλλάξουν οι προϋπο-
θέσεις θα είναι μια αυταπάτη, στην οποία 
δεν θα συνηγορήσει η παράταξή του. 

Ο κ. Ροκονίδας συμφώνησε με τον Δή-
μαρχο, ότι με τον εκάστοτε υπουργό Υγεί-
ας δεν έχει νόημα μια συνάντηση, καθώς 
όπως είπε, ο υπουργός είναι υπηρέτης 
μιας βάρβαρης πολιτικής που μας οδή-
γησε σ’ αυτή την κατάσταση. Γι’ αυτό και 
πρότεινε: Τέλος, στα έγγραφα και στις επι-
στολές διαμαρτυρίας. Σ’ αυτό που πρέπει 
να εστιάσουμε, είναι ο τρόπος που θα με-
θοδευτεί ένας κλιμακούμενος αγώνας με 
τη συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής 
κοινωνίας.

Για τα Δημοτικά Ιατρεία εξέφρασε επι-
φυλάξεις, αφού όσα άνοιξαν σε άλλους 
δήμους, κλείνουν ένα- ένα λόγω έλλει-
ψης πόρων, προσθέτοντας παράλληλα ότι 
με τη δημιουργία τους, αμφισβητούμε τη 
δωρεάν δημόσια Υγεία, για την οποία αγω-
νιζόμαστε.

Και για τον κ. Ροκονίδα, η λύση είναι, 
«κινητοποιήσεις χωρίς όριο…».  

Υπέρ των κλιμακούμενων κινητοποι-
ήσεων ήταν σύσσωμο το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, καθώς και όλοι οι παραβρισκόμε-
νοι στη συνεδρίαση και ο αγώνας ξεκινά 
με τη σύσταση της Επιτροπής Αγώνα στις 
29 Οκτωβρίου στον Αρχίλοχο. 
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συνέχεια από σελ.1
Στη συμβολική κατάληψη της Δ.Ο.Υ. από 

τους πρώτους προσήλθαν οι Δήμαρχοι 
Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης και Αντιπάρου 
Γ. Λεβεντάκης (ανάλογη απόφαση πήρε 
και το Δ.Σ. Αντιπάρου), οι Αντιδήμαρχοι Μ. 
Κωβαίος, Π. Κουτσουράκης, Ελένη Βιάζη, 
ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συ-
σπείρωση Πάρου Κ. Ροκονίδας, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, απλοί πολίτες. Ο κ. Ισιγώνης 
απουσίαζε στην Νάξο, αλλά δήλωσε τη συ-
μπαράστασή του. 

Την πρωτοβουλία πήραν: Ο Εμπ/κος 
Σύλλογος Πάρου –Αντιπάρου και ο Σύλλο-
γος Λογιστών Πάρου – Αντιπάρου, οι οποί-
οι έφεραν το θέμα στο Δημοτικό Συμβού-
λιο. Συνυπέγραψαν το κείμενο Διαμαρτυρία 
- Κάλεσμα, ο Σύλλογος Μελετητών – μη-
χανικών Πάρου – Αντιπάρου, ο Σύνδεσμος 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πάρου – Αντιπάρου, 
ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου – 
Αντιπάρου, η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου, ο 
Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Αλυ-
κής Πάρου και οι συμμετοχές συλλόγων 
και φορέων συνεχίζονται έως ότου επιτευ-
χθεί ο σκοπός, να παραμείνουν στα νησιά 
οι Εφορίες. 

Στο κείμενο Διαμαρτυρία – Κάλεσμα με 
τίτλο: «Δεν πάει άλλο» τονίζεται:

«Η τελευταία απόφαση-προσπάθεια της 
συγκυβέρνησης  για το κλείσιμο της εφορί-
ας στην Πάρο, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε 
το ποτήρι της αγανάκτησής μας. Οι κυβερ-
νήσεις της ανεργίας, των χιλιάδων λουκέ-
των, της διάλυσης του συστήματος υγείας, 
της παιδείας, και κάθε έννοιας κοινωνικής 
πολιτικής δεν διστάζουν να προχωρούν σε 
μέτρα που ισοπεδώνουν τη ζωή μας.  Η έν-
νοια της νησιωτικότητας, που είναι συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένη, είναι άγνωστη λέξη 
για την πολιτική των συγκυβερνήσεων. Η 
ταλαιπωρία με την πολεοδομία, τα δικαστή-
ρια, τον ΟΑΕΕ και την επιθεώρηση Εργασί-
ας, τώρα θα επεκταθεί και στα φορολογικά 
ζητήματα και αύριο ίσως πάρει σειρά και το 
ΙΚΑ». 

»Οι επαγγελματικοί σύλλογοι που προ-
συπογράφουμε την παρούσα διαμαρτυρία, 
δηλώνουμε ότι δεν πάει άλλο και καλούμε 
τους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου, όλους 
τους φορείς των νησιών μας και όλους 
τους κατοίκους να φωνάξουν μαζί μας: όχι 
στην κατάργηση της Δ.Ο.Υ Πάρου. Όχι στην 
πολιτική που μας εξαθλιώνει. 

»Καλούμε όλους την Παρασκευή 19 
Οκτωβρίου στις 7.00 π.μ. σε συγκέντρω-
ση έξω από την Εφορία και σε συμβολική 
κατάληψη των γραφείων της Δ.Ο.Υ. για να 
στείλουμε το δικό μας μήνυμα στους κυ-
βερνώντες.

»ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ. 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ».

Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομι-
κών Ι. Στουρνάρα και τον υφυπουργό Γ. 
Μαυραγάνη για την κατάργηση των 127 
Εφοριών σε όλη τη Χώρα, έστειλε η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών (ΠΟΕ 
– Δ.Ο.Υ.), η οποία επισημαίνει ότι: «Τα όσα 
δηλώσατε, τόσο στις προγραμματικές δη-
λώσεις, όσο και στις συναντήσεις με την 
Ομοσπονδία μας, για δημοκρατικό διάλογο 
και συνεργασία, ήταν δυστυχώς, πολιτικά 
τεχνάσματα και δεν είχαν (όπως αποδεί-

χτηκε), καμία σχέση με την πραγματικότη-
τα. Δυστυχώς, ακολουθείτε και εσείς τη λο-
γική «αποφασίζουμε και διατάσσουμε» των 
προκατόχων σας, αγνοώντας την πολιτική 
τους κατάληξη».

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι είναι υπέρ του 
διαλόγου για την αναγκαία αναδιάρθρωση 
του φορολογικού μηχανισμού, υπογραμ-
μίζει όμως ότι δεν θα δεχτεί τετελεσμένες 
αποφάσεις, που διαλύουν ουσιαστικά τις 
φορολογικές υπηρεσίες.

Ψήφισμα διαμαρτυρίας
στο 6ο Συνέδριο των Εμπορικών
Συλλόγων Κυκλάδων 

Σήμερα Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 στο 
6ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Νομού 
Κυκλάδων, το οποίο λαμβάνει χώρα στην 
Άνδρο και με αφορμή το κλείσιμο επτά (7) 
Δ.Ο.Υ. στα νησιά μας, οι παρόντες Εμπορι-
κοί Σύλλογοι συζήτησαν το θέμα προ ημε-
ρησίας διατάξεως και εξέδωσαν το παρα-
κάτω ψήφισμα.

Επειδή η ενέργεια αυτή απαξιώνει τα 
νησιά μας, τα υποβαθμίζει, καταργεί την 
έννοια και την ιδιαιτερότητα της νησιωτι-
κότητας και κυρίως αγνοεί τις ανάγκες των 
κατοίκων των νησιών μας, θα λειτουργήσει 
ως ανασταλτικός παράγοντας στη συνεχή 
αναπτυξιακή και πληθυσμιακή πορεία τους 
και θα δημιουργήσει πλείστα προβλήματα, 
καθώς το σύστημα εξυπηρέτησης που μας 
υπόσχονται δεν είναι βέβαιο ότι θα εξυπη-
ρετεί τους πολίτες με το σωστό τρόπο.

Δεν είμαστε αντίθετοι στον εκσυγχρο-
νισμό, αλλά θα πρέπει να δοκιμαστεί στην 
πράξη ότι αρκεί για να εξυπηρετούνται 
άψογα οι φορολογούμενοι.

Ζητάμε:
1. Αναστολή της εφαρμογής της απόφα-

σης κλεισίματος των Δ.Ο.Υ. στα νησιά των 
Κυκλάδων / 2. Πλήρη μεταβίβαση των 
αρμοδιοτήτων των Δ.Ο.Υ. στο TAXISNET 
ή σε υφιστάμενες υπηρεσίες / 3. Δοκιμα-
στική εφαρμογή επί ένα εξάμηνο του νέου 
προγράμματος / 4. Επαναξιολόγηση των 
κριτηρίων διακοπής της λειτουργίας των 
Δ.Ο.Υ,

Αποφασίζουμε: 
1. Κατάληψη όλων των Δ.Ο.Υ. των Κυ-

κλάδων στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου 2012 
με τη στήριξη των Δήμων, όλων των ενδι-
αφερόμενων φορέων και των νησιωτών / 
2. Να ζητηθεί επειγόντως συνάντηση με το 
Υπουργείο Οικονομικών με Αντιπροσωπεία 
των Εμπορικών Συλλόγων των Κυκλά-
δων για να συζητηθεί ο τρόπος επίλυσης 
του προβλήματος / 3. Τη συμμετοχή των 
Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων με αντι-
προσωπεία στις συναντήσεις που θα έχουν 
οι Δήμοι με το Υπουργείο Οικονομικών / 4. 
Σε περίπτωση που η συνάντηση δεν ευο-
δωθεί ή αποβεί άκαρπη θα συνεχιστούν οι 
κινητοποιήσεις συμπεριλαμβανομένης της 
συνέχιση της κατάληψης των Δ.Ο.Υ. επ’ αό-
ριστον / 5. Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί 
στο Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των 
κομμάτων, στον Υπουργό Οικονομικών, 
στον Υπουργό Εργασίας, στον Υπουργό 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, στους βουλευτές 
Κυκλάδων, στον Περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου, στους Δήμους Κυκλάδων, στις 
Δ.Ο.Υ. των Κυκλάδων και στα Μ.Μ.Ε.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΝΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ

Άτυπα χαράτσια και ταλαιπωρία 

Κλείνουμε την εφορία
29-30-31 Οκτωβρίου

Παρατηρήσεις
επί του πορίσματος 
ενοποίησης
των Δ.Ο.Υ.

Το υπουργείο Οικονομικών στο πόρισμά του 
για την ενοποίηση των Δ.Ο.Υ., τονίζει ότι έχει 
ως στρατηγικό στόχο τα εξής: Την καταπολέ-
μηση της φοροδιαφυγής. Τη μείωση του δια-
χειριστικού κόστους για τους φορολογούμε-
νους. Την καθολική εξάλειψη της Διαφθοράς. 
Την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη 
μείωση του λειτουργικού κόστους της φορο-
λογικής διοίκησης.

Προσχηματικά λοιπόν το υπουργείο μας λέει 
ότι θα υπάρξουν οφέλη, προκύπτουν όμως 
κάποια συμπεράσματα και δημιουργούνται 
ερωτήματα για όλα τα νησιά και ιδιαίτερα γι’ 
αυτά των Κυκλάδων.

Πως είναι δυνατή η καταπολέμηση της φο-
ροδιαφυγής, όταν ακόμα και για τον πιο απλό 
έλεγχο είτε προσωρινό είτε προληπτικό  ή 
έστω και μια αυτοψία, οι υπάλληλοι θα πρέπει 
να ταξιδέψουν από την Νάξο στην Πάρο, στην 
Αντίπαρο ή στην Σαντορίνη. Θα φτάνουν μετά 
από ημέρες και αν φτάνουν με τους πενιχρούς 
μισθούς που λαμβάνουν τώρα πια. Μάλλον 
λοιπόν θα έχουμε έξαρση της φοροδιαφυγής 
παρά καταπολέμηση.

Ποια μείωση Διαχειριστικού Κόστους για 
τους φορολογούμενους, αφού θα αναγκάζο-
νται να μετακινούνται για τις υποθέσεις τους 
είτε οι ίδιοι είτε οι λογιστές τους.  Στην ουσία 
δεν υπάρχει μείωση, αλλά επιβάρυνση αφού 
μετακαλείται στους ίδιους τους πολίτες η μεί-
ωση του λειτουργικού κόστους της Δ.Ο.Υ.

Ενοποιώντας άραγε τις Δ.Ο.Υ. στα νησιά μας 
θα επιτευχθεί η καθολική εξάλειψη της δια-
φθοράς; Μα οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. μας είναι 
οι διεφθαρμένοι ή κάποιοι από τους ελεγκτές 
που έρχονται κάθε τόσο τους καλοκαιρινούς 
μήνες για έλεγχο και τους δίνεται η δυνατότητα 
για άλλου είδους συναλλαγές.!

Για πια αποτελεσματικότητα συζητάμε. Θα 
είναι πιο αποτελεσματική μια Δ.Ο.Υ. στη Νάξο, 
που ακόμα και στην καλύτερη των περιπτώ-
σεων εάν πάνε όλοι οι υπάλληλοι των υπό 
ενοποίηση Δ.Ο.Υ. (Πάρου & Σαντορίνης), κάτι 
μάλλον απίθανο αφού με αυτόν το ξεριζωμό 
μάλλον αρκετοί θα συνταξιοδοτηθούν, θα εί-
ναι επιφορτισμένη με τους φορολογούμενους 
της Ίου, της Σαντορίνης, των Μικρών Κυκλά-
δων, της Πάρου, της Αντιπάρου και φυσικά της 
Νάξου, με όλη τη γραφειοκρατία, με λιγότερο 
προσωπικό που θα είναι αναγκασμένο σε με-
τακινήσεις σε όλα τα παραπάνω νησιά κ.λπ. 
Μάλλον όχι. Επί της ουσίας, προς το παρόν 
δεν αλλάζει τίποτα στη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. 
απλώς μετακομίζουν υπάλληλοι, αρχείο και 
servers.

Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει πως πρό-
κειται για πρόχειρο σχεδιασμό και αβάσιμα 
επιχειρήματα, καθώς και πως δεν έχει ληφθεί 
καμία μέριμνα για τον νησιώτη φορολογούμε-
νο. Προχωρούν στην ενοποίηση με σημαία το 
όφελος που θα αποκομίσουν από το ενοίκιο 
των ΔΟΥ, που παρεμπιπτόντως το κράτος του-
λάχιστον κατά το ήμισυ το λαμβάνει πίσω με τη 
μορφή του φόρου εισοδήματος από τους ιδι-
οκτήτες των ακινήτων, όπως και τα υπόλοιπα 
λειτουργικά έξοδα. Όλα αυτά τα κόστη όμως 
είναι μικρότερα του κόστους της προμήθειας 
που θα εισπράττουν από το Δημόσιο οι ιδιω-
τικές ελεγκτικές εταιρείες, αφού αυτός είναι ο 
τελικός στόχος. Κάτι που ήδη εφαρμόζεται με 
κόστος φυσικά και για τις επιχειρήσεις, αφού 
πρέπει να πληρώνουν για να λαμβάνουν το 
φορολογικό πιστοποιητικό μετά τον έλεγχο 
από αυτές τις ελεγκτικές. Με αντίστοιχο τρόπο 
θα γίνεται και η τακτοποίηση των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών τις οποίες θα αναλάβουν ει-
σπρακτικές εταιρείες που όλοι γνωρίζουμε τις 
πρακτικές τους.

Βεβαίως μας παραπλανούν αναφέροντας 
πως στη θέση της Δ.Ο.Υ. θα δημιουργηθεί ΚΕΦ 
ή ΚΕΦΥ δημιουργώντας μας την ψευδαίσθηση 
πως από εκεί θα έχουμε την ίδια εξυπηρέτηση 
που θα είχαμε από την ΔΟΥ. Δεν μας λένε πως 
εκεί δεν θα μπορούμε να εξυπηρετηθούμε 
για μια σειρά εργασιών για τις οποίες πρέπει 
οπωσδήποτε να προσέλθουμε στις Δ.Ο.Υ. και 
τις οποίες ενδεικτικά σας αναφέρουμε:

1. Πιστοποιητικά για ηλεκτροδότηση νέων 
κατοικιών. (Κάποια χρήζουν αυτοψίας και 
ελέγχου).

2. Υποβολή τροποποιητικών, συμπληρωμα-

τικών και ανακλητικών δηλώσεων φορολογί-
ας εισοδήματος. 

3. Επιβολή, κοινοποίηση και συμβιβασμός 
προστίμων. 

4. Πληρωμή ΕΕΤΗΔΕ, απαλλαγές και μειω-
μένοι συντελεστές ΕΕΤΗΔΕ. 

5. Επιστροφές φόρου εισοδήματος. 
6. Υποβολή δήλωσης ΦΑΠ (Φόρος Ακίνητης 

Περιουσίας) Νομικών Προσώπων. 
7. Υποβολή Τροποποιητικών Δηλώσεων ακι-

νήτων φυσικών προσώπων (Ε9).
8. Υπεραξίες αυτοκινήτων και επιχειρήσεων
9. Απόδοση προκαταβλητέου φόρου μηχα-

νών. 
10. Απόδοση παρακρατούμενων φόρων ερ-

γοληπτών, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών. 
11. Θεώρηση μισθωτηρίων συμβολαίων και 

γενικότερα συμφωνητικών. 
12. Περαιώσεις εισοδημάτων
13. Έκδοση πιστοποιητικών τζίρου και επι-

τηδεύματος. 
14. Γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών. 
15. Πληρωμή χαρτοσήμου μεταβίβασης 

σκαφών 
16. Υποβολή δηλώσεων φόρου συγκέντρω-

σης κεφαλαίου 
17. Έκδοση παραβόλων διαβατηρίου, γά-

μου, ταυτότητας, δημοσίευση ΦΕΚ κλπ
18. Εισπράξεις βεβαιωμένων κλπ. 
19. Εισπράξεις τελών χρήσης μηχανημάτων 

έργων 
20. Οίκοθεν επιστροφές
21. Έκδοση φορολογικής ενημερότητας 

εφόσον υπάρχει πρόβλημα για έκδοση από 
internet 

22. Εισπράξεις προστίμων τρίτων (οίκοθεν ή 
μετά από βεβαίωση) 

23. Εκτέλεση πληρωμής ενταλμάτων και μι-
σθοδοσίας ιερέων 

24. Υποβολή ειδικού σημειώματος περαίω-
σης ΦΠΑ 

25. Δηλώσεις ΦΠΑ κατ’ αποκοπή αλιέων 
26. Επιστροφές ΦΠΑ αγροτών 
27. Επιστροφές ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών 
28. Απαλλαγές επενδυτικών αγαθών 
29. Ενάρξεις – διακοπές – μεταβολές επιχει-

ρήσεων 
30. Θεωρήσεις καταστατικών
31. Επανεκτυπώσεις και εκδόσεις ΑΦΜ 
32. Δηλώσεις θανάτων και απενεργοποιή-

σεις ΑΦΜ 
33. Απόδοση κλειδάριθμων 
34.  Αυτοψίες ενάρξεων και μεταβολών
35. Εργασίες που έχουν σχέση με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων 
36. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων χρεών 
37. Θεώρηση κώδικα βιβλίων και στοιχείων. 
38. Διακοπές επιχειρήσεων και ακύρωση 

στοιχείων στον Κώδικά
39. Ενάρξεις – μεταβολές – παύση Φ.Τ.Μ. 

(φορολογικών ταμειακών μηχανών) 
40. Ισοζύγια και εκπρόθεσμες συγκεντρωτι-

κές καταστάσεις προμηθευτών – πελατών.
41. Παραλαβή και έλεγχος δηλώσεων κε-

φαλαίου (ΦΜΑ – κληρονομιών – δωρεών και 
γονικών παροχών) 

42. Έκδοση πιστοποιητικών κεφαλαίου 
43. Κατάθεση πινακίδων 
44. Προβληματικά και εκπρόθεσμα σήματα 

τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. 
45. Γενικά συμβιβασμοί μετά από έλεγχο 

υποθέσεων
46. Αυτοψίες κεφαλαίου
47. Αιτήσεις αυτοκινήτων γενικά
Η μόνη εξυπηρέτηση που θα μας παρέχεται, 

είναι η παραλαβή κάποιων αιτήσεων με χειρό-
γραφο πρωτόκολλο οι οποίες θα διαβιβάζονται 
για διεκπεραίωση στη Νάξο. Το ταξίδι λοιπόν 
στη Νάξο και πιθανόν αργότερα και στη Σύρο 
είναι αναπόφευκτο. Αυτό σημαίνει ταλαιπωρία 
και κόστος για τον παριανό φορολογούμενο 
(εισιτήρια, φαγητό, πιθανόν διαμονή κ.λπ.), 
ενώ αντίστοιχα όφελος για τον Ναξιώτη ή τον 
Συριανό.

Για ποια Νησιωτικότητα συζητάμε λοιπόν. 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν υπάρ-
χει ιδιαίτερη μεταχείριση για τον πολύπαθο 
Νησιώτη Παριανό και μη. Αντιμετωπίζουν τα 
νησιά όπως όλη την υπόλοιπη Ηπειρωτική 
Χώρα. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι από τις 
127 υπό ενοποίηση Δ.Ο.Υ. σε όλη τη χώρα κά-
νουν  ΚΕΦ ή ΚΕΦΥ τις 100. Δεν είναι δυνατόν 
και στις 100 εκτός των 25 νησιών να είναι δύ-
σκολη η πρόσβαση ή να βρίσκονται στις παρα-
μεθόριες περιοχές. Εκτός αν ο στόχος δεν είναι 
ο ισχυρισμός της επιτροπής του πορίσματος, 
αλλά η αποδυνάμωση των νησιών και ότι αυτό 
συνεπάγεται για τη ‘’βαριά βιομηχανία’’ του 
τουρισμού της χώρας.
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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

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ /        /2010
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

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...
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09:00
10:00
11:00
12:00
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14:00
15:00
16:00

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

Υποταγή
ή αγώνας!

Στο ορυμαγδό 
των μέτρων που 
στοχεύουν στην 
εξαθλίωση των λα-
ϊκών στρωμάτων, 
έρχεται, εκτός των 
άλλων, να προστε-
θεί η κατάργηση  7  
Δ.Ο.Υ. των Κυκλά-
δων. Ανάμεσα τους 
και η Δ.Ο.Υ. της Πάρου. 

Λένε ψέματα ότι τα μέτρα που παίρνουν 
στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυ-
γής. Κρύβουν την αλήθεια ότι στο μάτι του 
κυκλώνα και όμηροι της ταλαιπωρίας, θα 
βρεθούν για μια ακόμα φορά οι εργαζόμε-
νοι, οι μικρομεσαίοι και οι φτωχοί αγρότες, 
ενώ οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι με-
γαλέμποροι θα απολαμβάνουν την παρε-
χόμενη από το «κράτος τους»  φορολογική 
ασυλία και κάθε είδους προνόμια, που στις 
εποχές της κρίσης βλέπουν τα κέρδη τους 
να διατηρούνται και να μεγαλώνουν.

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και  ΔΗΜΑΡ, ανεξάρτητα από 
τα επικοινωνιακά τερτίπια, δεν «κωλώ-
νουν» πουθενά. Αρκεί να υλοποιήσουν το 
«συμβόλαιο θανάτου»  των λαϊκών στρω-
μάτων, που οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
και συγκυβέρνηση έχουν υπογράψει στο 
όνομα της «προοδευτικής μεταρρύθμισης» 
της χώρας .

Ο παριανός λαός πρέπει να ξεσηκωθεί.
Πρέπει να τελειώνουμε με τις αυταπά-

τες, αλλά και με τους θαυματοποιούς με το 
«νερό του Καματερού». Πιο γοργά πρέπει 
να   συνειδητοποιήσουμε ότι δυο δρόμους 
έχουμε μπροστά μας. Υποταγή και εξαθλί-
ωση ή αγώνα και επιβίωση.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή
για την κατάργηση των Δ.Ο.Υ.

«Αρνητικές
παρενέργειες»

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον 
Υπουργό Οικονομικών σχετικά με 
την κατάργηση των Δ.Ο.Υ. σε νησιά 
των Κυκλάδων, η οποία θα συζητη-
θεί στην Ολομέλεια της Βουλής κατά 
τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου, κατέθεσε ο Βουλευτής Κυ-
κλάδων Παναγιώτης Ρήγας.

Ο κ. Ρήγας κάνει λόγο για αρνητι-
κές παρενέργειες, τόσο στον τομέα 
της εξυπηρέτησης των φορολογου-
μένων νησιωτών, όσο και στον τομέα 
της είσπραξης δημόσιων εσόδων και 
τονίζει πως είναι επιβεβλημένο, η 
οποιαδήποτε αλλαγή να διασφαλίζει 
δύο προϋποθέσεις: πρώτον, ότι δεν 
θα υπάρξει μετακίνηση φορολογού-
μενου από νησί σε νησί για διεκπε-
ραίωση υπόθεσής του και δεύτερον 
ότι δεν θα «ξεσπιτωθούν» οι υπάλλη-
λοι των υπό κατάργηση Δ.Ο.Υ.

Με βάση τα παραπάνω, ο βουλευ-
τής ρωτά τον υπουργό:

»1) Με ποιο τρόπο θα διασφαλισθεί 
η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμε-
νων νησιωτών στις Δ.Ο.Υ. που καταρ-
γούνται, ώστε να μην υποχρεούνται 
οι ίδιοι ή οι λογιστές τους να μετακι-
νούνται από τον τόπο κατοικίας τους;

»2) Τι προβλέπεται για το υπαλληλι-
κό προσωπικό των Δ.Ο.Υ. που καταρ-
γούνται ώστε να μην υποχρεωθούν 
–παρά τη θέληση τους– να μετακινη-
θούν σε υπηρεσία εντός νησιού;».

Διπλωματική επιστολή
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για τις Δ.Ο.Υ.

Να τα έχουμε καλά
με όλους…

Με διπλωματικό τρόπο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της 
κατάργησης των Δ.Ο.Υ Κυκλάδων το Επιμελητήριο του Νομού, 
προκειμένου να έχει και «την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο». 

Σε επιστολή του προς τον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγά-
νη, εκφράζει απλά τις «έντονες επιφυλάξεις» του για το μέτρο, ώστε 
από τη μια να μην δυσαρεστηθεί ο υφυπουργός και από την άλλη 
να δείξει στους εμπόρους – επαγγελματίες μέλη του, ότι αντιδρά…

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ρούσσος, ο οποίος υπογράφει 
την επιστολή, τονίζει: «Χωρίς, σε καμία περίπτωση να παραγνω-
ρίζουμε την ανάγκη για εξορθολογισμό του Δημοσίου Τομέα στη 
χώρα μας, αλλά, αντιθέτως, ως ένθερμοι υπέρμαχοί της, διατη-
ρούμε σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με το βαθμό στον οποίο η 
ενοποίηση των Δ.Ο.Υ. των νησιών των Κυκλάδων θα αποφέρει τα 
οφέλη που επιθυμεί το Υπουργείο, ενώ, παράλληλα, δεν θα προκα-
λέσει και σημαντικά προβλήματα στις τοπικές επιχειρήσεις. 

»Η κατάργηση Δ.Ο.Υ. στο Νομό μας και ιδιαίτερα σε νησιά με 
πολυπληθή επιχειρηματική κοινότητα και έντονη οικονομική δρα-
στηριότητα, αν δε συνοδεύεται από έναν ώριμο σχεδιασμό για τη 
διάδοχη κατάσταση, ενέχει τον κίνδυνο επιβάρυνσης των τοπικών 
επιχειρήσεων με άσκοπες μετακινήσεις προς τα νησιά στις οποίες 
θα διατηρηθούν οι Δ.Ο.Υ., υψηλότερο λειτουργικό κόστος λόγω των 
μετακινήσεων αυτών, απώλεια πολύτιμων ανθρωποωρών για το 
εργατικό δυναμικό τους.

»Στο παραπάνω πλαίσιο, σας παρακαλούμε όπως επανεξετάσε-
τε με μεγάλη προσοχή το σχεδιασμό του Υπουργείου που αφορά 
στην ενοποίηση των Δ.Ο.Υ. του Νομού μας. Μια τέτοια απόφαση δεν 
μπορεί να ληφθεί βιαστικά και, κυρίως, χωρίς να έχει διασφαλιστεί: 
Η άμεση λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών και η 
πλήρης κάλυψη των αναγκών των συναλλαγών με τις φορολογικές 
αρχές των τοπικών επιχειρήσεων και των πολιτών από τη δομή και 
τις υπηρεσίες των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι τοπικοί πληθυσμοί και οι τοπικές επιχειρηματι-
κές κοινότητες δεν θα επιβαρυνθούν άδικα καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
από την κατάργηση των οικείων Δ.Ο.Υ.».

Τέλος, ο κ. Ρούσσος διευκρινίζει ότι οι «…θέσεις του Επιμελητηρί-
ου, αποτελούν μια ειλικρινή και χωρίς υπερβολές, προσέγγιση του 
θέματος», αγνοώντας και ο ίδιος τη συνταγματική κατοχύρωση της 
νησιωτικότητας. 

Κατάργηση των Δ.Ο.Υ.

Δεν είναι 
λύση

Ανακοίνωση για την κα-
τάργηση των Δ.Ο.Υ. εξέδωσε 
και ο Σύλλογος   Καφεζ/στι-
ατόρων Πάρου, στην οποία 
εκθέτει τις θέσεις του για 
το ζήτημα αυτό. Ο Σύλλογος 
μεταξύ άλλων τονίζει: 

«Η σημερινή τραγική τρι-
κομματική κυβέρνηση, μας 
εμφανίζει τη μείωση του 
αριθμού των ΔΟΥ στις Κυ-
κλάδες και σε όλη την χώρα, 
ως προσπάθεια  εξοικο-
νόμησης πολύτιμων οικο-
νομικών πόρων και εξορ-
θολογισμό του διοικητικού 
μηχανισμού.

Δεν πείθει, δεν εμπνέ-
ει, δεν καθοδηγεί, δεν δί-
νει λύσεις! 

Ο αποκλειστικός σκοπός 
της σημερινής τραγικής τρι-
κομματικής κυβέρνησης, 
είναι η μείωση των ενοικίων 
που πληρώνει για τις κατά 
τόπους ΔΟΥ, το φόρτωμά 
τους στις πλάτες της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και το 
‘’άνοιγμα της πόρτας’’ για τις 
απολύσεις των εργαζομέ-
νων στις ΔΟΥ. 

»Ο Δήμος Πάρου, ο Δή-
μος μας, οι εκπρόσωποι της 
Παριανής κοινωνίας, ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ να συμφωνήσει με 
μια τέτοια εξέλιξη».
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, αγοράστε δικό 
σας σπίτι αντί του ενοικίου 
σας σαν δόση και με πολύ 
μικρή προκαταβολή. Τηλ. 
6932285768.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται δια-
μέρισμα σχεδίου, 98 τμ, 
στην ακριβότερη περιοχή, 
ησυχία, 2 υ/δ, βεράντα 25 
τμ, μπροστά στη θάλασ-
σα, τιμή 130.000 €. Τηλ.: 
2284052225, 6944856105. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται ακί-
νητο σε κεντρικό σημείο, 40 
τμ, κατάλληλο για κατάστη-
μα. 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, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλο-
ριφέρ, μεγάλες βεράντες με 
πέργολες, κήπος περι-
φραγμένος. 145.000€ 
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, 108.000 €. 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 
165.000€. Έτερη οικία 150 
τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμάτια, 2 
μπάνια, κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατα-
σκευή, βεράντες, πέργολες, 
κήπος, πισίνα. Τιμή 205.000€  
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής  www.
paroshomes.l ivadas.de  
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 100τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, κτήμα 1800τ.μ. 
με 10 ελιές, αμπέλι, οπωρο-
φόρα, βεράντες, πέργολες. 
115.000€  Έκπτωση στα  με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές  
δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768 

ΕΛΗΤΑΣ,  οικία 100τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια,  τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλορι-
φέρ, βεράντες με πέργολες, 
ανεμπόδιστη θέα του λιμα-
νιού και ηλιοβασιλέματος. 
135.000 €  Έκπτωση στα  
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
 & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπε-
δο, 7.000 τμ, οικοδομήσιμο, 
θέα θάλασσα, 2 λεπτά από 
το κέντρο. Εύκολη πρό-
σβαση. Τιμή 60.000 €. Τηλ.: 
2284052225, 6944856105 

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, ορει-
νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικία) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλω-
μένο. Θέα. Τιμή 165.000€.  
www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ,  α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 75.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά.  Τηλ. 6932285768 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ πωλείται, 
1στρέμμα, εντός οικισμού, 
ανεμπόδιστη θέα θαλάσσης, 
με άδεια οικοδομής για σπί-
τι 100 τμ. Τηλ.: 6944539900 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οδός Λευκών 
14, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 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.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΛΙΑ (1 
χλμ από Παροικία),  ενοικι-
άζεται 3άρι σπίτι, 85 τμ, με 
αυτόνομη θέρμανση, air-
condition, 1ος όροφος, με 
θέα προς τη θάλασσα, μεγά-
λη βεράντα και αυλές. Τηλ.: 
6973366992 

ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιάζεται δυά-
ρι 50 τμ, μη επιπλωμένο, με 
αυτόνομη θέρμανση και ω-
ραία θέα. Τηλ.: 6936709537

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

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.

ΛΕΥΚΕΣ (Πάνω Χω-
ριό), ενοικιάζεται 
επιπλωμένο σπίτι, χωρίς 
υγρασία, τιμή 250,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 2284042660, 
2284043195, 6932656851 
(Βιτζηλαίου Παρασκευή) 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ    

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ταβέρνα πω-
λείται, πλήρως εξοπλισμένη 
με ξυλόφουρνο, 15ετους 
λειτουργίας. Τιμή προ-
σιτή. Τηλ.: 2284021985, 
6937275675. 

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

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πωλείται, 
στην Παροικία, πλήρως 
εξοπλισμένο, με ξυλόφουρ-
νο. Τηλ.: 2284023652, 
6936849101 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 

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

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 ΠΑΡΙΑΝΗ, ζητεί ο-
ποιαδήποτε εργασία σχετικά 
με καθαρισμούς γραφείων 
ή οικιακές εργασίες, καθώς 
επίσης και  βοηθητικές ερ-
γασίες εστιατορίου (λάντζα, 
βοηθός κουζίνας κλπ). Τηλ.: 
6972938242   

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 

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

OPEL ASTRA πωλείται, 
μοντέλο 2000, σε άριστη 
κατάσταση, με ζάντες και 
αεροτομή, σε πάρα πολύ κα-
λή 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 Τ Ο Σ 
ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
πωλείται, που αποτελεί-
ται 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 θέ-
ση για υπολογιστή πωλείται 
καθώς και καρέκλα. Τηλ.: 
6932600990.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 
αναζητεί εργασία, ως μα-
γείρισσα, φύλαξη παιδιών 
ή ηλικιωμένων, πωλήτρια, 
ή οποιαδήποτε άλλη εργα-
σία είναι συζητήσιμη. Τηλ.: 
2284025182, 6972117399 

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ πε-
πειραμένη ζητείται, για 
συνεργασία με κομμωτήρι-
ο. Τηλ.: 2284024827

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€

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00πµ - 18:00µµ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8:00πµ - 16:00µµ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
(από 01/10/2012 ως 31/03/2012)

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΧΑΡΤΙΚΑ

www . s a r r i s 3m . com
Η ιστοσελίδα µας λειτουργεί
όλο το 24ώρο, για να κάνετε

τις παραγγελίες σας µε10% ΕΚΠΤΩΣΗ
& ∆ΩΡΕΑΝ παράδοση κατ’ οίκον!

ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΗΛ: 22840 28383
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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
  
Food distribution to those in need organized 
by the Paros Women's Association Ariis every 
Mon 9.15-10.15am at the Paros Rock, Potami, 
Paroikia. Info: 694-258-2321, 694-732-5919 & 
693-667-0556. 

Baby Parent Gym for parents & babies 2.5-
4yrs every Wed 11.30am-12.30pm and Kids 
Parent Gym for parents and kids 5-7yrs every 
Wed 12.45-1.45pm at Olympus Gym, Paroikia. 
Info: Alkisti (Efzoia) 22840-24495, 694-465-
5200, Olympus Gym 22840-22233.

26 Oct, Schools celebrate Oxi Day (28 Oct). 

26 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.

26-28 Oct, Weekend of Buddhist Practice 
& Meditation with Lama Mariangela at Tao's 
Center, Ambelas.   Info: 22840-28882,  www.
taos-greece.com

27 Oct, Halloween Party (fancy dress) 11.30am 
for kids and 9.30pm for "bigger kids", at 
Micro Café, Market St, Paroikia. Please dress 
horroribly. Info: Colin or Stella 22840-24674.

27 Oct, Start of artist residency of photographer 
& sculptor Alexandra Cool at the Apothiki 
Gallery. Until 6/11. Info: Robert 697-954-0416, 
www.apothiki.com, www.alexandracool.com

27 Oct, 7.30pm,  Speech at the Archilochos 
Hall, Paroikia by Konstantinos Rodopoulos: 
«Η Ελλάδα! Πάντ’ ανάσταση μέσα απ’ το κρύο 
το χώμα!...» (Greece! Resurrection from the 
cold soil) with audiovisual material illustrating 
his experience participating in the search and 
identification of the remains of thousands 
of Greek soldiers who died fighting in the 

mountains of Northern Epirus in 1940. 

27 Oct, 8pm, Paros Rotary Club event at View 
Cafe at Nikoas Hotel, Aghia Anna Hill, Paroikia, 
with a presentation by local farmer Loukis 
Arsensis. Info: Stelios 22840 22570, www.
rotaryparos.gr

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 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 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.

31 Oct, 7pm, First meeting of the Archilochos 
Cultural Association's Theatre Workshop 
(for adults) with Giorgos Gemeliaris at the 
Archilochos Hall, Paroikia. Info: Giorgos 694-
484-5372.

NOVEMBER 2012

2 Nov, 8.30pm, Opening of Alexandra Cool 
exhibition “Reflection” at Apothiki Art Center, 
Paroikia. Duration 27/10-4/11. Info:  697-954-
0416,  www.apothiki.com, www.alexandracool.
com

3 Nov, 6pm, Ping Pong Tournament organized 
by the Angeria Cultural Association at their 
premises in Angeria. Registration deadline: 31 
October. Training: Fridays 7-9pm. Info: Dimitris 
Calandranis 22840-91241, 697-344-2210.

4 Nov, 7pm, Talk by Special Educator Stelios 
Mavris on the subject "Mother, Father, child, 
dyslexia" with an analysis of the overall picture 
of learning difficulties followed by a discussion 
and Q&A session. Organized by the Cultural 
Association & the Community of Angeria at 
their hall in Angeria. Info: 22840-91283.

Δημοτικό σχολείο Νάουσας

Το παιχνίδι
τα ενώνει…

Η γλώσσα είναι αυτή που δημιουρ-
γεί συχνά προβλήματα  επικοινωνίας και 
καθυστερεί την ένταξη ενός παιδιού στη 
μαθητική κοινότητα ή και στην ευρύτερη 
κοινωνία. Στα σχολεία το πρόβλημα είναι 
αρκετά έντονο με τα παιδιά (τα οποία δεν 
είναι λίγα), που η μητρική γλώσσα δεν είναι 
η ελληνική, δεν την γνωρίζουν καλά ή και 
καθόλου όταν πρωτοξεκινούν. Συχνά απο-
μονώνονται μη μπορώντας να χαρούν ακό-
μα και στα διαλλείματα, την ώρα που κατά 
κύριο λόγο πρέπει να  χαλαρώνουν, παί-
ζουν, συναναστρέφονται και δημιουργούν 
παρέες… Ο μαγικός κόσμος του παιχνιδιού 
μπορεί όμως με απλό τρόπο να ανοίξει τις 
πόρτες επικοινωνίας, να φέρει κοντά τα 
παιδιά και να τα εντάξει ομαλά στη μικρή 
κοινωνία του σχολείου.  

Η κατασκευή των επιδαπέδιων παιχνι-
διών στον αύλειο χώρο του δημοτικού της 
Νάουσας σίγουρα θα «βάλει όλα τα παιδά-
κια στο παιχνίδι». Γι αυτό η πρωτοβουλία 
όσων εργάσθηκαν εθελοντικά αποκτά ένα 
επιπλέον νόημα και αξία. Δεν αναβαθμίζε-
ται μόνον αισθητικά ο χώρος, βοηθάμε ου-
σιαστικά όλα τα παιδιά δίνοντας το «χώρο» 
που τους ανήκει στη χαρά και άλλη μια 
«δυνατότητα επικοινωνίας».

Σχετικά με αυτή την αξιέπαινη πρωτο-
βουλία, οι δάσκαλοι του δημοτικού σχο-
λείου Νάουσας μας έστειλαν το  ακόλουθο 
κείμενο και φυσικά τις φωτογραφίες που 
δείχνουν τη νέα όψη της αυλής.

Επιδαπέδια παιχνίδια
“Η αυλή του σχολείου  μας άλλαξε! Γέμισε 

πολύχρωμα παιχνίδια σκορπίζοντας χαρά 
και ενθουσιασμό στους μαθητές όλων των 
τάξεων. Δεδομένου ότι το παιχνίδι είναι 
απαραίτητο για μια ευτυχισμένη και υγιή 
παιδική ηλικία, οι δάσκαλοι του σχολείου 
συνεργάστηκαν για την κατασκευή-δημι-
ουργία στην αυλή επιδαπέδιων παιχνιδιών 
με σκοπό την ευχάριστη και δημιουργική 

απασχόληση των παιδιών στα διαλείμματα, 
αλλά και στις ώρες της Γυμναστικής και της 
Ευέλικτης Ζώνης. Τα παιχνίδια που κατα-
σκευάστηκαν το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 
είναι: το κουτσό, ο κοχλίας, το πατητό, 
το αλφάβητο και το μαντηλάκι.

»Η εθελοντική και συντονισμένη αυτή 
προσπάθεια των εκπαιδευτικών είχε ως 
αποτέλεσμα όχι μόνο να ομορφύνει η αυλή 
του σχολείου, αλλά και να δωθεί η ευκαι-
ρία στα παιδιά να ψυχαγωγηθούν και να 
καλλιεργήσουν την ομαδικότητα και τη 
συνεργασία μέσα από τη συμμετοχή τους 
στα παιχνίδια. Το ζωηρό ενδιαφέρον και ο 
ενθουσιασμός που έδειξαν οι μαθητές ήταν 
η ανταμοιβή των εκπαιδευτικών για την 
προσπάθειά τους.

Για την κατασκευή των παιχνιδιών χρησι-
μοποιήθηκαν πλαστικά χρώματα, το μεγα-
λύτερο μέρος των οποίων διέθεσε δωρεάν 
στο σχολείο η κ. Βίκυ Πρέστον, μητέρα μα-
θήτριας του σχολείου.

»Μελλοντικά οι εκπαιδευτικοί του σχο-
λείου σχεδιάζουν την κατασκευή και άλλων 
παιχνιδιών, προκειμένου ο περιβάλλον χώ-
ρος του σχολείου να αναδειχθεί και να γίνει 
πιο ευχάριστος, με την ελπίδα, ότι η πρω-
τοβουλία της κυρίας Πρέστον θα βρει και 
άλλους μιμητές».

Επεράσαμ' όμορφα…
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε 
και φέτος αρχές Οκτωβρίου, η ετήσια 
εξαήμερη εκδρομή που διοργάνωσε 
ο  Πολιτιστικός Σύλλογος Άσπρου 
Χωριού «ΑΤΛΑΝΤΙΣ». 

Η διαδρομή της εκδρομής περιε-
λάμβανε διαμονή πέντε ημερών στο 
Ναύπλιο όπου έγινε περιήγηση στην 
πόλη του Ναυπλίου, στο Κεφαλάρι  και στο Άργος, ενώ έγιναν 3 εξορμήσεις. Η πρώτη 
σε Μέθανα, Γαλατά, Πόρο, η δεύτερη σε Ερμιόνη, Μετόχι, Ύδρα και η Τρίτη σε Πόρτο Χέλι, 
Κόστα, Σπέτσες όπου έγινε ξενάγηση στο αρχοντικό σπίτι της Μπουμπουλίνας. Προσκύ-
νημα στις Ιερές Μονές Παναγίας Καλαμίου και Ζωοδόχου Πηγής Πόρου. Επίσκεψη στους 
αρχαιολογικούς χώρους της Επιδαύρου, του Παλαμηδίου και των Μυκηνών, καθώς και 
στα ιστορικά μουσεία Ύδρας και Σπετσών. 

Οι εκδρομείς επέστρεψαν με τις καλύτερες εντυπώσεις ανανεώνοντας το ραντεβού 
τους για του χρόνου.
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45 φορολογικές 
εργασίες σήμερα γί-
νονται χειρόγραφες 
άρα δεν υπάρχει δυ-
νατότητα ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας εξ’ απο-
στάσεως. Πολλές από 
αυτές γίνονται με την 
φυσική παρουσία των 

φορολογούμενων άρα χρειάζεται μετακίνηση μας σε άλλο 
νησί. Κορυφαίο ζήτημα για όλους τους Παριανούς και Αντι-
παριώτες να μην φύγει η εφορία από την Πάρο. 

Αν η εφορία πάει στη Νάξο εμείς πρέπει να ταξιδέψουμε. 
Φτάνουμε στη 1 το μεσημέρι και φυσικά δεν προλαβαίνουμε να 
κάνουμε τίποτα στην εφορία. Άρα χρειάζεται διανυκτέρευση. Το 
πρωί πάλι, έως τις 10, σίγουρα δεν τελειώνουμε, άρα φεύγου-
με με το απογευματινό καράβι. Άρα για οποιαδήποτε συναλλα-
γή στην εφορία εκτός Πάρου θα πληρώναμε 100 ή 150 ευρώ. 
Ακόμα και αν την δουλειά την κάνουν τα λογιστικά γραφεία, πάλι 
το κόστος θα μετακινηθεί στους φορολογούμενους. Κορυφαίο 
λοιπόν ζήτημα για όλους τους Παριανούς και Αντιπαριώ-
τες, να μην φύγει η εφορία από την Πάρο. 

Από αγανακτισμένους ακούγεται ότι είναι παράλογο να 
υπερασπιζόμαστε την εφορία όταν μας έχουν εξοντώσει με την 
φοροεπιδρομή. Να την κάψουμε, λένε, όχι να την υπερασπι-
στούμε. Όμως η φοροεπιδρομή δεν είναι υπόθεση της υπηρεσί-
ας της εφορίας αλλά της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζει η 
τροϊκανή κυβέρνηση και αυτήν πρέπει με τις κινητοποιήσεις μας 
να ανατρέψουμε. Δίκαιους φόρους όλοι πρέπει να πληρώνου-
με. Όταν θέλουμε να πουλήσουμε ένα ακίνητο, όταν θέλουμε να 
ρυθμίσουμε τις οφειλές μας αυτή την περίοδο γιατί δεν υπάρχει 
άλλη δυνατότητα, κτλ, κτλ, πρέπει να μπορούμε να πηγαίνουμε 
στην εφορία του νησιού μας. Έτσι απλά. 

Μας παραμυθιάζουν οι κυβερνώντες ότι με την συγχώνευ-
ση των εφοριών θα υπάρχει οικονομία στο κράτος από τα ενοί-
κια. Και τρέχουν τα πληρωμένα παπαγαλάκια της τηλεόρασης να 
μας πουν ότι είναι σωστή η απόφαση αυτή. Μας παρουσιάζουν 
για παράδειγμα την κατάργηση της εφορίας στην Αγ. Παρασκευή, 
που συγχωνεύεται με αυτή του Χολαργού. Δηλαδή, μια επιβά-
ρυνση του Αγιοπαρασκευιώτη περίπου 15 λεπτά. Άρα καλά κά-
νουν. Όμως στα νησιά η επιβάρυνση είναι από 2 έως 3 μέρες 
και από 100 έως 250 ευρώ. Φαντάσου να μην είχε προβλέψει 
το Σύνταγμα για την ιδιαιτερότητα της νησιωτικής χώρας. Νη-
σιωτικότητα το λένε, αλλά στην πολιτική της συγκυβέρνησης δεν 
υπάρχει αυτός ο όρος. 

Η πρώτη κατάληψη της εφορίας στην Πάρο έγινε την 
Παρασκευή και είχε προειδοποιητικό χαρακτήρα. Παρόντες οι 
Βλαχογιάννης, Λεβεντάκης, Κοντός, Κωβαίος, Κουτσουράκης, 
Βιάζη Ελένη, Ροκονίδας και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι. Έντε-
κα επαγγελματικά σωματεία και σύλλογοι προσυνυπέγραψαν 
την απόφαση της κατάληψης. Μοναδική παραφωνία η παράταξη 
«Πάρος Αξία» και η αντιπολίτευση της Αντιπάρου. Μάλιστα, περ-
νώντας η κ. Πρωτολάτη κάποια στιγμή από τον Περιφερειακό με 
το αυτοκίνητο, κοιτούσε τους καταληψίες και γελούσε ειρωνικά. 
Γιατί; 

29-30-31 Οκτωβρίου, όλες οι εφορίες στις Κυκλάδες σύμ-
φωνα με την απόφαση του 6ου Συνεδρίου των Εμπορικών 
Συλλόγων θα είναι υπό κατάληψη. Παράλληλα και ο σύλλογος 
των εφοριακών υπαλλήλων, συντονίζοντας τον αγώνα τους, θα 
βρεθούν μαζί με τον επαγγελματία του νησιού. Είναι όμως μεγά-
λη ανάγκη αυτό το τριήμερο, όλοι μας να συμπαρασταθούμε σε 
όσους θα περιφρουρούν την κατάληψη. Γιατί το τριήμερο αυτό, 
αφού δεν θα γίνουν εισπράξεις από τις εφορίες, θα στείλουμε 
ένα ισχυρό μήνυμα στους Κυβερνήτες, ότι "ο κόμπος έφτασε στο 
χτένι" και δεν πάει άλλο. Η εφορία δεν πρέπει να φύγει από 
την Πάρο. 

Ενεργειακές σόµπες ξύλου
Λέβητες ξύλου ή pellet
Αντλίες θερµότητας

Αλυκή • τηλ: 22840 91950 & 91713 • e-mail: pantelai@otenet.gr

Ο απόλυτος συνδυασµός
οικονοµίας και τεχνολογίας!

Ενηµερωθείτε στο κατάστηµά µας και επιλέξτε µια λύση στα µέτρα σας!

Παροικία (πλησίον Ταχυδροµείου), τηλ: 22840 27207

Κοντοσούβλι • Εξοχικό • Κοτόπουλο σούβλας
Κοκορέτσι • Γύρος χοιρινός • Γύρος κοτόπουλο
Μπιφτέκι κοτόπουλο • Μπιφτέκι µοσχαρίσιο

Κεµπάπ • Καλαµάκι χοιρινό • Καλαµάκι κοτόπουλο
ΟΛΑ  ΜΕ  ΕΝΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ  ΣΤΗΝ  ΠΟΡΤΑ  ΣΑΣ!

ΟΛΑ  ΜΑΣ ΤΑ ΕΙ∆Η ΨΗΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ!

 Κάθε µέρα
από το µεσηµέρι...

µέχρι αργά
το βράδυ!

Κόπηκε η τρίτη άγονη γραμμή για τις Κυκλάδες 
- αυξάνεται και η τιμή των ναύλων

Κροκοδείλια δάκρυα 
απ’ όσους… υπέγραψαν 

Σταματάει από 31 Οκτωβρίου τα δρομολόγιά του το 
πλοίο «Άρτεμις», το οποίο ενδοκυκλαδικά κάλυπτε τη 
σύνδεση πολλών νησιών. Σύμφωνα με τον Τουριστικό 
πράκτορα  Τ. Κοντόσταυλο, εκπρόσωπο της εταιρί-
ας ANEK LINES στην οποία ανήκει το πλοίο, δεν θα 
επαναπροκηρυχτεί η γραμμή, καθώς αποφασίστηκε 
να διακοπεί η τρίτη άγονη γραμμή που εκτελούσε το 
«Άτρεμις».

Έτσι στο εξής δρομολόγια εντός Κυκλάδων θα πραγ-
ματοποιούν τα πλοία Aqua Jewel και Aqua Spirit, τα 
οποία ωστόσο δεν καλύπτουν όσα νησιά κάλυπτε το 
«Άρτεμις».

Το πλοίο που «παροπλίζεται» έκανε τα δρομολόγια 
για Σύρο, Πάρο, Νάξο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Ίο, Θηρα-
σιά, Θύρα, Ανάφη, και Πάρο, Νάξο, Ηρακλειά Σχοινού-
σα, Κουφονήσια, Κατάπολα – Αιγιάλη (Αμοργό )και 
Δονούσα.

Στη διακοπή του δρομολογίου έρχεται τώρα να προ-
στεθεί και η αύξηση κατά 2,4% στους ναύλους των 
άγονων γραμμών. 

Η ΦτΠ, μίλησε με τον Τουριστικό πράκτορα Δ. Πε-
τρόπουλο, ο οποίος επικρίνει όσους φέρουν μερίδιο 
ευθύνης για τη διακοπή της τρίτης άγονης γραμμής. Οι 
Κυκλάδες είπε, είχαν εδώ και κάποια χρόνια με τα Αί-
ολος Κεντέρης ένα και δύο και με το Highspeed 4  για 
τις  άγονες γραμμές τις οποίες εντέχνως και χωρίς να 
αντιδράσει ουσιαστικά κανένας, αυτές τροποποιήθη-
καν και μπήκαν τα πλοία Aqua Jewel και Aqua Spirit 
στη θέση τους. Το καλοκαίρι, που έγινε το Συμβούλιο 
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ομόφωνα αποφάσισαν,  
με βάση τις αποφάσεις που ήταν αναρτημένες στο 
υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, χωρίς να υπάρχει 

εξειδικευμένη αναφορά για τη συγκεκριμένη γραμμή, 
να μείνουν στις Κυκλάδες δύο άγονες. Αυτό επανα-
λαμβάνω, το αποφάσισε το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών 
Συγκοινωνιών μετά από πρόταση των υπηρεσιακών 
παραγόντων και τη σύμφωνη γνώμη όλου του Σώμα-
τος. Όλο το σώμα σημαίνει, ότι υπήρχε εκπρόσωπος 
της ΚΕΔΚΕ, που είναι ο Δήμαρχος Σύρου κ. Δεκαβά-
λας και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που 
είναι ο κ. Μαχαιρίδης. Επειδή προφανώς ή δεν το κα-
ταλάβανε ή εντέχνως το αποσιωπήσανε, τώρα χύνουν  
«κροκοδείλια δάκρυα» ότι… χάνουνε το πλοίο. Η από-
φαση βγήκε τον Ιούνιο. Άρα έχουν  ευθύνες. 

Κατά την αισιόδοξη, όμως, άποψη του κ. Πετρό-
πουλου, υπάρχουν μεν δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές 
εταιρίες, ωστόσο η αγορά των Ανατολικών Κυκλάδων 
έχει μια δυναμική ακόμη, που αυτό θα μας κρατήσει 
ζωντανούς   σε σχέση με άλλες περιοχές. Δηλαδή αν 
έφυγε μία  εταιρία θα βρεθεί κάποια άλλη. 

«Ακριβή πολυτέλεια»
Το θέμα της αύξησης των ναύλων θα συζητηθεί στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο Περιφερει-
άρχης Γ. Μαχαιρίδης, τη στιγμή που όταν συζητήθηκε 
τον Ιούνιο στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνι-
ών, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας δεν αντέδρασε, 
παρά υπέγραψε την απόφαση για το «κόψιμο» της τρί-
της άγονης γραμμής». 

Θανατηφόρο 
τροχαίο

Τη ζωή τους έχασαν δύο άν-
θρωποι σε τροχαίο δυστύχημα 
στην Πάρο. Συγκεκριμένα, στις 
22 Οκτωβρίου, περίπου στις 
3μιση το απόγευμα, στο 2ο χλμ 
της επαρχιακής οδού Παροι-
κία – Νάουσας, Ι.Χ. αυτοκίνητο 
που οδηγούσε 32χρονος αλλο-
δαπός υπήκοος Ρουμανίας και 
στο οποίο επέβαινε ακόμη μια 
31χρονη ομοεθνής του, εξετρά-
πη της πορείας του και προσέ-
κρουσε σε δέντρο. Από το ατύ-
χημα τραυματίσθηκαν θανάσιμα 
ο οδηγός και η συνεπιβάτης του.
Οι συνθήκες και τα αίτια του τρο-
χαίου δυστυχήματος διερευνώ-
νται από το Αστυνομικό Πάρου. 

Για το δυστύχημα ενημερώ-
θηκε το κέντρο της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης, η οποία 
έσπευσε με το ασθενοφόρο της 
γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο 
του ΕΚΑΒ.

Ιστορικό αρχείο
Ο Δήμος Πάρου και η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  σε 

συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
“Αρχίλοχος” και το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας 
Πάρου – Αντιπάρου,  στην προσπάθεια δημι-
ουργίας ιστορικού αρχείου του νησιού μας, 
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο προκειμέ-
νου να προσφέρει όποια ιστορικά οικογενει-
ακά και δημόσια έγγραφα ή παλαιά αντίτυπα 
του τοπικού τύπου έχει στην κατοχή του και 
αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, καθώς επί-
σης και έγγραφα, ντοκουμέντα ή φωτογρα-
φίες που βρίσκονται σε αρχεία  κοινοτήτων  
ή σχολείων και αναφέρονται σε πολίτες, γε-
γονότα, βιβλία ή χάρτες της Πάρου.

Όλο το υλικό θα συγκεντρωθεί, θα κατα-
γραφεί και θα εκτεθεί στον χώρο του Ινστι-
τούτου Αρχαιολογίας (πίσω από το ΚΑΠΗ) 
στην Παροικία της Πάρου. 

Η συγκέντρωση του υλικού θα ξεκινήσει 
την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου και θα πραγμα-
τοποιείται στον χώρο που στεγάζεται το Ιν-
στιτούτο Αρχαιολογίας, στην παλαιά αγορά 
της Παροικίας (πλησίον της Στέγης Αγάπης), 
κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή,  
από τις 09:00 έως τις 15:00 και κάθε Τετάρτη 
από τις 15:00 έως τις 21:00. Πληροφορίες: 
22843 60167, 22840 53453.

Δημιουργία 
βιβλιοθήκης

Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος 
Μώλου Τσουκαλιάς Γλυφά-
δων «ΠΡΟΟΔΟΣ - ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ» στην προσπάθειά του 
να δημιουργήσει μία νέα δα-
νειστική βιβλιοθήκη, που θα 
εδρεύει στα Μάρμαρα, ζήτα 
τη βοήθεια όλων των κατοί-
κων και φορέων του νησιού 
με τη δωρεά βιβλίων.

Τα βιβλία, τονίζεται στην 
ανακοίνωση του Συλλόγου, 
είναι για να ταξιδεύουν τους 
αναγνώστες σε κόσμους μα-
γικούς, ας δώσουμε λοιπόν 
όλοι μαζί στα παιδιά την ευ-
καιρία ενός τέτοιου ταξιδιού.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 
2284024730 Μαρουσώ Τζα-
νακοπούλου 6974167782 
Μαριαλέττα Κεφάλα.


