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χωρίς προκαταλήψεις φροντίζει

...για την ολοκληρωµένη ενηµέρωση του αναγνώστη
...αλλά και την προβολή του επαγγελµατία

κάθε Παρασκευή µε 4.000 φύλλα ∆ΩΡΕΑΝ
σε Πάρο και Αντίπαρο

«Έμφραγμα» 
στη ΔΕΥΑΠ

Δυναμική παρέμ-
βαση Κ. Μπιζά, 
για τις Α.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 18 Νοεμβρίου 
2014 συζήτησε το θέμα για την παραλαβή της μελέ-
της του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο: «Διερεύ-
νηση του καθεστώτος χωροθέτησης αιολικών εγκατα-
στάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου».

» σελ. 3

Εορτασμός 
Εθνικής Αντίστασης

Με κάθε μεγαλοπρέπεια διεξήχθη την περασμένη 
Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η εκδήλωση του Επαρχείου 
Πάρου, για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης.

» σελ. 13

Δρόμοι Ελευθερίας
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχο-

λείου Αγκαιριάς, πραγματοποίησε  στις 17/11/2014, 
στο λιμανάκι Αλυκής, για 16η συνεχή χρονιά, τον κα-
θιερωμένο αγώνα δρόμου με τίτλο: «δρόμοι ελευθερί-
ας», προς τιμή της επετείου του Πολυτεχνείου.

» σελ. 6

» σελ. 8-9

Ο ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα 
υγείας στην Πάρο
Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε τις θέσεις της σχετικά με τα θέματα του τομέα υγείας στην Πάρο και το ασθενοφόρο 

αεροσκάφος του Βελεντζείου Ιδρύματος.

το θέμα της 
εβδομάδας

» σελ. 11
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

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

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

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 322
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ CLRAE
Τώρα μεταξύ μας Μάρκο και επειδή έβγαλες πανη-

γυρικό δελτίο τύπου για την επίσκεψη της C.L.R.A.E. 
(αντιπροσωπεία του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφε-
ρειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης). Γνώ-
ριζες δηλαδή, πριν έρθουν, τι είναι αυτή η CLRAE; Όχι, 
γιατί αν μου πεις ότι τη γνώριζες, θα πηδήξω από το 
παραθύρι μου. Εμένα αν μου έλεγες πιο πριν τι είναι 
αυτή η CLRAE, το πιθανότερο είναι να σου έλεγα ότι 
είναι καμία περίεργη ομάδα μπάσκετ Β’ κατηγορίας 
Βελγίου και αν έπρεπε να την παίξουμε στο στοίχημα 
για να πάρουμε κανένα ευρώπουλο.

■ Tyre
Τώρα, που πας και τα βρίσκεις αυτά τα περίεργα 

Μάρκο, μόνο εσύ ξέρεις. Είναι σαν εκείνο το φόρουμ 
που πήγες και μίλησες –όπως μας είχες ενημερώσει 
σε άλλο πανηγυρικό σου δελτίο τύπου- στο σύνδεσμο 
Χαναανικών και Καρχηδονικών Πόλεων (LCCPP) του 
ιδρύματος Tyre. Μάρκο θα μας τρελάνεις. Αυτές τις 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ποιος σου τις συστή-
νει; Ήμαρτον, πες τους. Ξέρεις σε ποιους θα το πεις 
εσύ. Άσε που όταν είχα διαβάσει το δελτίο τύπου που 
στην αρχή νόμισα ότι ήταν αντιπροσωπεία του Tide… 
Σκέφτηκα και εγώ πως ήρθαν από την εταιρεία απορ-
ρυπαντικών για να κάνουν καμία δωρεά στην Πάρο. 

■ Ευρωκοινοβούλιο
Κανόνισε τώρα που θα πας επίσκεψη στο ευρωκοι-

νοβούλιο, να επιστρέψεις πίσω και να μας αρχίσεις τί-
ποτα άλλες ιστορίες με απίθανες πάλι Μη Κυβερνητι-
κές Οργανώσεις. Στο λέω, γιατί: «Ε’ εις ρημάξ εκείνου 
του δουκάρ, Αντεμάρ-Αντεμάρ».

■ Gossip
Λοιπόν, σε όποια «σοβαρή κουτσομπολίστικη σελί-

δα και αν μπω, πάντα βρίσκω από τους «φίλους» του 
facebook, ένα συγκεκριμένο μέλος του δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου. Το τελευταίο κοινό κείμενο που 
αναγνώσαμε ήταν για το φοβερό καυγά της Αντζελί-
νας Τζολί, με τον Μπραντ Πιτ, που έφερε στη δημοσι-
ότητα με φωτογραφίες από παπαράτσι, το περιοδικό 
«In Touch». Οι φωτογραφίες δείχνουν την Αντζελίνα 
μέσα στο μαύρο κλάμα σε μπαλκόνι ξενοδοχείου στην 
Αυστραλία.

■ Angelina
Για να μη σας κρατώ σε αγωνία, διότι όπως καταλα-

βαίνετε ένας καυγάς Τζολί και Μπραντ Πιτ, έχει αξία 
να δούμε πως έγινε, να σας πληροφορήσω ότι μάλλον 
ο Πιτ είχε δίκιο στην υπόθεση. Διαβάζοντας το περι-
οδικό (το οποίο στηρίχθηκε σε «επαγγελματίες» κου-
τσομπόληδες του είδους…), λόγω του προϊστορικού 
της οικογένειας της Τζολί, με την ανίατη ασθένεια, και 
της διπλής μαστεκτομής που έχει κάνει η ίδια, της έχει 
απαγορευτεί το κάπνισμα. Ο Πιτ λοιπόν, της έκανε τσα-
κωτή την Αντζελίνα, να καπνίζει και έγινε ο χαμός ως 
καταλαβαίνετε. (Καλά τέτοια ανάλυση του γεγονότος 
δε θα βρείτε ούτε στα μεσημεριανάδικα της τηλεόρα-
σης).

■ Λάθος;
Ο τοπικός (Τ)ΣΥΡΙΖΑ, στην ανακοίνωσή του για τα 

θέματα του τομέα υγείας στην Πάρο, μεταξύ άλλων 

γράφει: «Γι’ αυτό και πρωτοστατήσαμε στην ίδρυση 
και δραστηριοποίηση του Συντονιστικού των Φορέων 
για την Υγεία». Θέλω να πιστεύω ότι οι συντάκτες του 
δελτίου διατύπωσαν λάθος τη σκέψη τους. Ας ξανα-
διαβάσουν αυτό που έγραψαν (πρωτοστάτησαν, δρα-
στηριοποίησαν) και μετά τα ξαναλέμε… Διότι αλλιώς 
(στην καλύτερη), θα κατηγορηθούν για καπέλωμα ή 
(στη χειρότερη), θα κατηγορηθούν για προεκλογική 
σκοπιμότητα, ιδιαίτερα τώρα, που το Συντονιστικό 
πήγε για νανάκια. Αυτά «σύντροφοι».

■ ΕΚΑΒ
Έτσι, για την ιστορία και μόνο, και επειδή ακούγο-

νται διάφορα για το πόσους διασώστες χρειάζεται το 
ΕΚΑΒ Πάρου. Αυτή τη στιγμή εργάζονται έξι άτομα. 
Δηλαδή, περίπου, αν υπολογίσουμε και τα ρεπό των 
εργαζομένων, βγαίνει 1,5 βάρδια την ημέρα περίπου. 
Άρα μία μέρα έχει μία βάρδια και κάθε δεύτερη ημέρα 
έχει δύο βάρδιες. Για να δουλέψει ολοκληρωμένα και 

όπως πρέπει το τοπικό ΕΚΑΒ, με τρεις βάρδιες, επί 7 
μέρες την εβδομάδα, χρειάζονται 11 άτομα. Τουτέστιν 
και επί το επιστημονικότερο: Ζήσε Μάη μου να φας 
τριφύλλι. 

■ Στρατηγική…
Έτσι, για να έχουμε να λέμε δηλαδή, ως ερώτηση το 

γράφω. Αυτή η τουριστική επιτροπή του δήμου Πά-
ρου, πότε με το καλό θα οργανωθεί; Όχι τίποτα άλλο, 
καθώς χάθηκε το πλάνο προβολής και η στόχευση για 
το 2015, όμως μη χάσουμε και τη σεζόν 2016. Βέβαια 
κάθε εμπόδιο για καλό… και μπορεί να έχουμε σαν 
στόχευση τη σεζόν 2017, αλλά εμείς να μην το έχουμε 
εμπεδώσει ακόμα.

■ Κουίζ
Εκτός της πίτας που έκοψε η τοπική ΝΔ ποια άλλη 

εκδήλωσή της, παρέμβαση ή ενέργεια, θυμόσαστε το 
2014. 

■ Παράδοση
Σε καλό δρόμο βαδίζει και ο νέος πρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου Πάρου, κ. Χ. Σαραντινός. Έτσι 
και αυτός, ορίζει συνεδριάσεις τις ημέρες που παίζει ο 
ακατονόμαστος σύλλογος της χώρας, τα Ευρωπαϊκά 
του παιχνίδια. Με μία διαφορά όμως. Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ 
και έχων πραγματικά ιστορική ποδοσφαιρική παιδεία 
για τους ακατονόμαστους, Λούης Κοντός, φρόντιζε, 
όχι μόνο να συμπίπτουν οι συνεδριάσεις τις ημέρες 
που έπαιζαν παιχνίδια στην Ευρώπη, αλλά κανόνιζε 
και τις ώρες. Τα «μεγάλα» θέματα δηλαδή, έπεφταν 
ακριβώς τις ώρες που γινόταν η σέντρα έναρξης του 
αγώνα. Μιλάμε για τον τέλειο συγχρονισμό από την 
πλευρά Κοντού. Συγχρονισμός για σεμινάρια. Αν πετύ-
χει αυτό και ο κ. Σαραντινός, τότε μπορούμε να ανοί-
ξουμε σχολή στην Πάρο.

■ Άσχετο
Αυτός ο Μπούρμπος (που τον αποσπάσαμε με ολό-

κληρα 80000 ευρώπουλα, από τα χέρια της Καλ-
λονής…), πότε στο καλό θα τον δούμε να παίζει κε 
Αναστασίου; Πότε θα «δικαιωθούν» τα χρήματα που 
σπρώχνει ο τιτανοτεράστιος πρόεδρος μας; (Αν κατα-
λάβατε καλά, άρχισα το «πριόνισμα» της καρέκλας του 
προπονητή μας).

■ Ελλαδάρα
Μόνο στην Ελλαδάρα μπορεί να γίνουν αυτά. Δη-

λαδή, μπορεί από τη μία το κράτος να καταζητεί τον 
κ. Χρ. Καραβέλα, για την υπόθεση Siemens, αλλά από 
την άλλη του παραχωρεί κανονικότατα το ειδικό σήμα 
λειτουργίας του ΕΟΤ Κυκλάδων, για την ενοικίαση των 
κατοικιών του στην Αντίπαρο. Αυτά είναι.

■ Εκλογές…
Βλέποντας το ενδιαφέρον που υπάρχει στην Αντί-

παρο για το τοπικό πρωτάθλημα μπάσκετ, προβλέπω 
πως αν φτιαχτεί σωστά το γήπεδο ποδοσφαίρου και 
δημιουργηθεί τοπική ομάδα για το επίσημο πρωτά-
θλημα ΕΠΣΚ, τότε, ο Φαρούπος, θα πάρει περίπατο 
και τις επόμενες εκλογές. Στην Αντίπαρο η νεολαία δι-
ψάει για αθλητισμό. Κανείς ως σήμερα, δεν τις έδωσε 
(της τοπικής νεολαίας), τις υποδομές για να δραστη-
ριοποιηθεί.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Δυναμική παρέμβαση 
Κ. Μπιζά, για τις Α.Π.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 18 Νοεμβρίου 2014 
συζήτησε το θέμα για την παραλαβή της μελέτης του πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο: «Διερεύνηση του κα-
θεστώτος χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων στα 
νησιά του Νοτίου Αιγαίου»

Αποφασίστηκε να μην παραλάβει το Περιφερειακό 
Συμβούλιο τη μελέτη του πανεπιστημίου, αφού δεν είχε 
πραγματοποιηθεί η αναγκαία διαβούλευση με τους δή-
μους και τους τοπικούς φορείς των νησιών μας. Η ομάδα 
των μελετητών θα πρέπει να έρθει άμεσα σε επαφή με 
τους τοπικούς ΟΤΑ, να τους ενημερώσει και να καταγρά-
ψει τις θέσεις τους.

Ο Έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, τόνισε στη συνεδρίαση 
για το θέμα: «Προσωπικά πιστεύω ότι η παραπάνω απόφαση ήταν απόλυτα σωστή 
και δικαιολογημένη. Και αυτό διότι:

α) Στις 9.11.2011 το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να γνωμοδοτήσει αρ-
νητικά σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
για την συγκεκριμένη επένδυση «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (ΑΣΠΗΕ)…», στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, συνολικής μέγιστης 
ισχύος παραγωγής 316,7 MW και εγκατεστημένης ισχύος 322 MW». Αρνητικά 
είχαν γνωμοδοτήσει επίσης και οι Δήμοι: Πάρου, Νάξου, Τήνου και Άνδρου..

β) Με ευθύνη της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο καθυστέρησε δύο ολόκληρα χρόνια μέχρι να αποφασίσει στις 19.10.2013 
να συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα 
«εξειδίκευση του χωρικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και χωροθέτηση αιολικών 
εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου». Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είχε 
υποχρέωση να παραδώσει τη μελέτη σε έξι μήνες και αφού προηγουμένως, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2 της προγραμματικής σύμβασης: Ολοκληρώσει τις δια-
βουλεύσεις με τους ΟΤΑ των νησιών και τους τοπικούς φορείς για την επίτευξη 
της μέγιστης συναίνεσης και την εξεύρεση λύσεων με θεσμική βάση και αφού 
συνθέσει τις προτάσεις των τοπικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και 
Β’ βαθμού για τα αναγκαία μέτρα και ρυθμίσεις για την προστασία του τοπίου από 
την ανάπτυξη αιολικών πάρκων

γ) Ενώ δεν έχει προχωρήσει στην υποχρεωτική διαβούλευση, στην εισήγηση που 
καταθέτει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Π.Ν.Α. για την νήσο Πάρο αναφέρει 
ότι: Η Δημοτική Αρχή της Πάρου δέχεται τον σχεδιασμό που προκύπτει από το πρό-
σφατο ΓΠΣ Το παραπάνω είναι απόλυτα ασαφές διότι δεν έχει προκύψει από καμία 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου. Αντιθέτως μάλιστα ο Δήμος Πάρου  
αποφάσισε ομόφωνα  να προσφύγει κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
για εγκατάσταση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής 
ισχύος 218,5 MW στα νησιά Άνδρος, Τήνος, Πάρος και Νάξος.

Το ΓΠΣ για την νήσο Πάρο αναφέρει ότι: «Εντός της ΠΕΠ 5 επιτρέπεται η χω-
ροθέτηση εγκαταστάσεων αξιοποίησης αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε σημεία 
που δεν είναι ορατά από τη θάλασσα, από το επαρχιακό οδικό δίκτυο και από τους 
οικισμούς του νησιού, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, ως ισχύει».

δ) Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο στις 
25.01.2014 αποφασίστηκε ομόφωνα να στηριχθούν οι Δήμοι των τεσσάρων νη-
σιών Πάρου, Νάξου, Άνδρου και Τήνου στην προσφυγή τους προς το Σ.Τ.Ε. για 
να ανακληθεί η θετική απόφαση της 23.12.2013 του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. 
Μανιάτη σχετικά με την εγκατάσταση των Α.Π.Ε. στα παραπάνω νησιά. Ταυτόχρο-
να αποφασίστηκε επικουρικά στους Δήμους να προσφύγει και η Περιφέρεια στο 
Σ.Τ.Ε. για το παραπάνω θέμα.

ε) Η κοινωνία της Πάρου είναι ανάστατη, υπάρχει οργή, θυμός και αγανάκτηση. 
Ταυτόχρονα όμως κινητοποιούνται, οργανώνουν ημερίδες με αξιόλογους ομιλητές 
(25.10.2013 στον Π.Σ. Αρχίλοχο), συναντήσεις και ετοιμάζονται να προσφύγουν 
στο ΣΤΕ (την προσεχή Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 20.30 έχουν συνάντηση οι φορείς 
της Πάρου).

Για τους παραπάνω λόγους πιστεύω ότι η Περιφέρεια δεν πρέπει να παραλάβει 
την μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προτού οι υπεύθυνοι της παραπάνω 
μελέτης προβούν στις αναγκαίες διαβουλεύσεις με τα νησιά και τα Δημοτικά Συμ-
βούλια.

Διαφορετικά η παραπάνω μελέτη θα αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο στην φαρέτρα 

όσων επιδιώκουν να καταστρέψουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των 
νησιών μας.

Τα βιομηχανικά αιολικά πάρκα δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας και δεν σταμα-
τούν ουσιαστικά την λειτουργία των εργοστασίων της ΔΕΗ. Ταυτόχρονα αλλοιώ-
νουν το τοπίο και υποβαθμίζουν τα νησιά μας και τις επιχειρήσεις μας».

Ακόμα, ο κ. Κ. Μπιζάς, σε δήλωσή του είπε ότι ο συνάδελφος Περιφερειακός 
Σύμβουλος, κ. Π. Τζανακόπουλος στη συνέχεια επιβεβαίωσε στην παρέμβαση του 
όσα εξέθεσε ο ίδιος, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «επιβεβαιώνω και εγώ την ανησυχία 
όλων των κατοίκων της Πάρου και όλων των φορέων της για τις τεράστιες ανεμο-
γεννήτριες που προβλέπεται να εγκατασταθούν στο νησί. Δεν υπάρχει κανείς που 
να αποδέχεται την εγκατάσταση βιομηχανικών ανεμογεννητριών τέτοιου μεγέθους 
οι οποίες όχι μόνο αλλοιώνουν το περιβάλλον αλλά θα το καταστρέψουν και θα το 
ερημοποιήσουν».

Ενέργεια | 3

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές
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Παζάρι Π.Σ.  
«Αρχίλοχος»

Ο πολιτιστικός σύλλογος, «Αρχίλοχος», 
διοργανώνει στις 13-14/12/2014 το Χρι-
στουγεννιάτικο παζάρι του. Σε ενημερωτι-
κή ανακοίνωσή του σημειώνει:

«Θέλετε να φτιάξετε χειροποίητα αντι-
κείμενα, γλυκά, ποτά και όλων των ειδών 
τα καλά και να τα πουλήσετε; Επικοι-
νωνήστε με την Ελένη Δερμεντζόγλου 
στο 6946 793802 ή στείλτε e-mail στο 
paroscc@gmail.com, για να κλείσετε πά-
γκο και ξεκινήστε τις κατασκευές και τα 
«μαγειρέματα!».

Θέλετε να γίνετε εθελοντές βοηθοί; 
Δηλαδή, αυτοί που θα βοηθήσουν στο 
στήσιμο, τον στολισμό της αίθουσας, και 
γενικότερα στην προετοιμασία του χώ-
ρου και των δραστηριοτήτων μέχρι την 
έναρξη του παζαριού αλλά και κατά την 
διάρκειά του; Επικοινωνήστε με τη Ραμό-
να Γκίκα, στο 6942 409173 και δηλώστε 
την συμμετοχή σας! 

Θέλετε να κάνετε κάποια δωρεά στην 
λοταρία μας; Δεν έχει σημασία αν είναι 
μεγάλη ή μικρή. Σημασία έχει η «προσφο-
ρά» και εκτιμούμε και καλοδεχόμαστε 
ακόμα και την μικρότερη! 

Για αυτές λοιπόν τις μικρές ή μεγάλες 
δωρεές, επικοινωνήστε με τον Γιώργο 
Γεμελιάρη στο 6944 845372 (paroscc@
gmail.com). Έχετε ιδέες και προτάσεις 
για καινούριες δραστηριότητες; 

Ελάτε σε ένα από τα συμβούλια του 
συλλόγου μας, που πραγματοποιούνται 
κάθε Τετάρτη στις 21:00 και μοιραστείτε 
τις μαζί μας! Όλα αυτά, μέχρι την Τετάρτη 
10 Δεκεμβρίου! Γιατί στις 13 Δεκεμβρί-
ου, ο «Αρχίλοχος» θα ανοίξει τις πόρτες 
του για ένα υπέροχο Χριστουγεννιάτικο 
διήμερο! Ένα διήμερο, που θα πάρει μορ-
φή, σχήμα και άρωμα από τη συμμετοχή 
όλων σας!».

Πάρος 24 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο τύπου

Αεροδιακομιδή τραυματία
Το Σάββατο 22-11-14, απογευματινές ώρες, έλαβε χώρα 

περιστατικό ιατρικής φύσεως, που αφορούσε κάτοικο της νήσου 
Αντιπάρου και έχρηζε επείγουσας διακομιδής, για περαιτέρω φροντίδα 
και περίθαλψη, σε κεντρικό Νοσοκομείο των Αθηνών. Στο πλαίσιο 
συναφθείσας ομαδικής συνεργασίας μεταξύ της ασφαλιστικής 
εταιρείας ING και των κατοίκων της Αντιπάρου (διαμέσου του Δήμου 
Αντιπάρου), σε συντρέχουσα περίπτωση υφιστάμενης κατάστασης, 
βάση της οποίας, κάτοικος της Αντιπάρου, αντιμετωπίζει πρόβλημα 
υγείας, που χρήζει μεταφοράς σε οργανωμένη μονάδα Υγείας, εκτός 
Πάρου, υφίσταται συμβατική υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας, 
προκειμένου η διαδικασία αυτή, να εκπληρωθεί με κάθε πρόσφορο 
μέσο μεταφοράς, συνυπολογίζοντας τις επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες, στο ακέραιο. Κατ’ εφαρμογή των προεκτεθέντων το ως 
άνω περιστατικό εξυπηρετήθηκε με αεροπλάνο, συνεργαζόμενης 
εταιρείας με την ΙΝG, το οποίο αφού παρέλαβε τον ασθενή από το 
αεροδρόμιο της Πάρου, τον μετέφερε σε κεντρικό νοσοκομείο των 
Αθηνών.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η ING Ασφαλιστική, 
αντιλαμβανόμενη τα συνεχή και ουσιώδη προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου, στο πλαίσιο 
της νησιωτικότητας, με βασικότερο αυτό της υγείας, δεσμεύεται ότι 
θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια εύρεσης ουσιώδους λύσης, 
προσεγγίζοντας το θέμα με ευαισθησία, προσφέροντας παράλληλα 
τη δυνατότητα στον πολίτη να επιλέξει «λύσεις», μέσω διαθέσιμων 
προγραμμάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες που θέλει να κα-
λύψει ο πολίτης.

ΠΕΝΘΟΣ 
Στις 19 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στις 

Λεύκες Πάρου, έφυγε από κοντά μας ο 
αγαπημένος μας πατέρας και παππούς Ιω-
άννης Μ. Λουκής. Εκφράζουμε τις θερμές 

ευχαριστίες μας σε όλους τους συμπατρι-
ώτες, φίλους και συγγενείς που συμμε-
τείχαν και συμπαραστάθηκαν στην βαθιά 
θλίψη μας. 

Τα παιδιά, Μιχάλης, Πόπη και τα εγγόνια 
του, Ιωάννης, Χριστίνα, Παναγιώτης.

ξέ
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Η C.L.R.A.E. 
στην Πάρο

Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος υποδέχθηκε την 
Τρίτη 18 Νοεμβρίου, την αντιπροσωπεία του Κογκρέ-
σου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβου-
λίου της Ευρώπης (C.L.R.A.E.), η οποία επισκέφθηκε 
την Πάρο, στo πλαίσιο της προώθησης του Ευρωπαϊ-
κού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της δημοτικής πλειοψη-
φίας: «[…] Σε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση, 
ο Δήμαρχος ανέπτυξε τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η Πάρος ως νησιωτικός δήμος και θέματα που 
αφορούν την λειτουργία του δήμου και εξυπηρέτηση 
των πολιτών. Συζητήθηκαν επίσης η εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελ-
λάδα και ζητήματα που αφορούν την αυτονομία και 
πιστή διαχείριση του Δήμου».

Συνέλευση 
Λευκιανών

Από τον προοδευτικό σύλλογο Λευκιανών, δημοσιο-
ποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση, σχετικά με τη γε-
νική συνέλευση τους:

«Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα 
γίνει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 11:30 στη Λέ-
σχη του Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών Πάρου 
(Βερανζέρου 59, Αθήνα). Τα θέματα που θα μας απα-
σχολήσουν είναι:

1. Οικονομικός απολογισμός της περιόδου Δεκέμ-
βριος 2013-Νοέμβριος 2014

2. Δραστηριότητες του Συλλόγου της ιδίας περιό-
δου

3. Έγκριση των πεπραγμένων
4. Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις
Καλούμε όλα τα μέλη αλλά και όσους φίλους των 

Λευκών επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη του, να 
επιβεβαιώσουν έμπρακτα την υποστήριξή τους με την 
παρουσία τους στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου».

Χριστούγεννα!

Ο αναπτυξιακός σύλλογος Μώλου – Τσουκαλιάς 
– Γλυφάδων, «Πρόοδος-Ανάπτυξη», διοργανώνει την 
εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέν-
δρου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 
Νοεμβρίου, στην πλατεία Μαρμάρων, όπισθεν του Κοι-
νοτικού καταστήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου: «ο Άη Βα-
σίλης θα υποδεχθεί όλα τα παιδιά, μεγάλα και μικρά, 
με δώρα και γλυκά κεράσματα». 

Δρόμοι 
Ελευθερίας

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχο-
λείου Αγκαιριάς, πραγματοποίησε  στις 17/11/2014, 
στο λιμανάκι Αλυκής, για 16η συνεχή χρονιά, τον καθι-
ερωμένο αγώνα δρόμου με τίτλο: «δρόμοι ελευθερί-
ας», προς τιμή της επετείου του Πολυτεχνείου.

Στον αγώνα πήραν μέρος συνολικά 117 μαθητές της 
Γ’, Δ’, Ε’ και  ΣΤ’ των δημοτικών σχολείων Πάρου-Αντι-
πάρου. Αναδείχθηκαν οι παρακάτω νικητές: 

700 μ. για μαθητές  Γ’ & Δ’ τάξης (κορίτσια)
1. Φλώρα –Ελένη Βιώνη (1ο Δημ. Σχ. Παροικίας)  
2. Αμελίνα Παντελαίος-Μπουά (Δημ. Σχ. Αγκαιριάς) 
3. Βασιλική Μαλάμου (Δημ. Σχ. Αγκαιριάς).

700 μ. για μαθητές  Γ’ & Δ’ τάξης (αγόρια)
1. Στέλιος Σπανός (Δημ. Σχ. Αρχιλόχου-Μάρπησσας) 
2. Στέλιος Τσαντουλής (Δημ Σχ. Νάουσας)
3. Φωκάς Πούλιος (1ο Δημ. Σχ. Παροικίας).

1200 μ. για μαθητές Ε’ & ΣΤ’ τάξης (κορί-
τσια)

1. Αλεξία Δέφτο (2ο Δημ. Σχ. Παροικίας) 
2. Αγγελική Τσαχπίνη (Δημ. Σχ. Νάουσας) 
3. Ανδριέτα Κορτιάνου (Δημ. Σχ. Νάουσας) 

1200 μ. για μαθητές Ε’ & ΣΤ’ τάξης (αγόρια)
1. Νικόλαος Αρκουλής (Δημ. Σχ. Νάουσας) 

2. Αρσένης Γεμελιάρης Δημ. Σχ. Αρχιλόχου- Μάρ-
πησσας )

3. Ρίκο Βόλφ (Δημ. Σχ. Αρχιλόχου-Μάρπησσας) 
Σε σχετική ανακοίνωσή του ο σύλλογος σημειώνει: 

«[…] Θέλουμε να συγχαρούμε όλα τα παιδιά που έλα-
βαν μέρος στον αγώνα και να ευχαριστήσουμε όλους 
τους γονείς που τα συνόδευσαν και παραβρέθηκαν 
στην εκδήλωση».

Σημειώνουμε ακόμη, ότι ο σύλλογος γονέων και 
κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου Αγκαιριάς, στο 
δελτίο τύπου που εξέδωσε, ευχαριστεί τους ευγενι-
κούς χορηγούς τους, καθώς και όλους όσοι βοήθησαν 
εθελοντικά για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της 
εκδήλωσης.

Τέλος, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
δεκάδες συμπολίτες μας, ο δήμαρχος, κ. Μάρκος 
Κωβαίος, οι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι: Δώρα 
Παπακυρίλλου, Θ. Μαρινόπουλος, Μ. Λεοντής, Ιω. Πε-
τρόπουλος, Μαρ. Χανιώτη, Μ. Καλακώνας, Κων/νος 
Πούλιος και πολλοί εκπαιδευτικοί.

Διαμαρτυρία 
Κωβαίου

Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, με επιστολή του 
προς τον αναπληρωτή υπουργό υγείας, κ. Λ. Γρηγο-
ράκο, εξέφρασε την δυσαρέσκειά του σχετικά με την 
έγκριση μόνο δυο θέσεων μονίμου προσωπικού στο 
ΕΚΑΒ Πάρου, όπως προκύπτει από την κατανομή για 
την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 200 κενών θέσε-
ων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων του 
ΕΚΑΒ.

Η επιστολή του δημάρχου έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω 
τη δυσαρέσκεια μου για την κατανομή θέσεων μόνι-
μου προσωπικού στο ΕΚΑΒ Πάρου. 

Σύμφωνα με την κατανομή που δημοσιεύθηκε στο 
2949 ΦΕΚ προβλέπονται μόνο δύο θέσεις πληρωμά-
των ασθενοφόρου για το νησί της Πάρου. Όπως γνω-
ρίζετε η Πάρος είναι ένα από τα  μεγαλύτερα νησιά 
των Κυκλάδων με μόνιμο πληθυσμό 14.000 κατοίκων 
και αυξημένο εποχικό πληθυσμό (λόγω της ιδιαίτερης 
τουριστικής-παραθεριστικής δυναμικής του νησιού), 
με αποτέλεσμα το ΕΚΑΒ να μην μπορεί να καλύψει 
τις ανάγκες που δημιουργούνται λόγω έλλειψης προ-
σωπικού. 

Με βάση όλα τα παραπάνω θα ήθελα να ζητήσω 
την επανεξέταση του θέματος και την αύξηση του 
αριθμού των θέσεων μονίμου προσωπικού στο ΕΚΑΒ 
Πάρου από δύο σε τέσσερις».

Αναζήτηση 
συνεργατών

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ανακοίνωσε 
ότι όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως ιδιώτες 
συνεργάτες στις διενεργούμενες απογραφές και στα-
τιστικές, μπορούν να εγγραφούν με ηλεκτρονική αίτη-
ση μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2014, στο μητρώο ιδιωτών 
συνεργατών Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ιδιώτες και 
ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι του-
λάχιστον απόφοιτοι εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου, 
ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Οι υπάλληλοι (μόνιμοι 
και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) δημοσί-
ων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α και λοιπών δημοσίων 
οργανισμών, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Έργο του ιδιώτη συνεργάτη είναι η συλλογή στατι-
στικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η 
εργασία εκτελείται εκτός γραφείου, κυρίως με προ-
σωπικές συνεντεύξεις,  χωρίς υποχρέωση τήρησης 
ωραρίου εργασίας. Η απασχόληση αυτή, δεν αποτελεί 
εξαρτημένη εργασία ούτε θεωρείται κατοχή δεύτερης 

θέσης για όσους παράλληλα εργάζονται στον ιδιωτικό 
τομέα. Η αμοιβή γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των 
πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 
που παραδίδεται έγκαιρα και δεν προβλέπεται καμία 
άλλη αμοιβή για μετακινήσεις εκτός του νησιού μόνι-
μης διαμονής και προτίμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
από Πάρο και Αντίπαρο, μπορούν να απευθύνονται 
στην υπηρεσία στατιστικής Νομού Κυκλάδων, στα 
τηλέφωνα 22810-82332, 22810-85134 και 22810-
85129.
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Εκδηλώσεις 
στην Αγκαιριά

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, δημοσιοποίησε 
τις χειμερινές του εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιη-
θούν στην εκεί περιοχή. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «[…] Θα γίνουμε όλοι 
παιδιά στο άναμμα της χριστουγεννιάτικης βάρκας 
στις 29 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 που θα ξεκι-
νήσει από τον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε να ανάψουμε τα 
φαναράκια μας και τραγουδώντας θα ανταμώσουμε 
στην κεντρική πλατεία του χωριού  όπου θα ανάψου-
με τη βάρκα μας τραγουδώντας τα κάλαντα και χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια. Στο ζεστό ξύλινο σπιτάκι 
του θα μας υποδεχτεί  ο Άγιος Βασίλης βάζοντας στο 
σάκο του τα γράμματα των παιδιών και μοιράζοντας  
ευχές και δώρα. Το άναμμα γίνεται σε συνεργασία με 
τη Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς και τη συμμετοχή 
του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου με τη 
γιορτή της σούμας.

- Συνεχίζουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις με το 
παζάρι του συλλόγου που θα γίνει 12,13 και 14 
Δεκεμβρίου και ώρα 18:00-21:00 παραδοσιακά 
προϊόντα, βιβλία, και εκπλήξεις για τους μικρούς μας 
φίλους. Συμμετέχουν το νηπιαγωγείο και το κατηχη-

τικό Αγκαιριάς.
- Η μαγεία των Χριστουγέννων συνεχίζεται στις 21 

Δεκεμβρίου όπου η παιδαγωγός εμψυχώτρια Αργυ-
ρώ Ασημάκη θα ζωντανέψει ένα χριστουγεννιάτικο 
παραμύθι με τους μικρούς μας φίλους.

- Σε καφέ της χαράς, των ευχών και της αγάπης 
θα προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε το πολιτιστικό 
μας κέντρο στις 25 Δεκεμβρίου, μετά τη Θεία λει-
τουργία. Καφές, χαρά, ευχές, χαμόγελα και ότι άλλο 
χαρούμενο θα έχει τη θέση του το πρωινό αντάμωμα 
με το πνεύμα των Χριστουγέννων.

- Η Εκκλησία μας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
στις 1 Ιανουαρίου, μετά τη Θεία λειτουργία στο πο-
λιτιστικό κέντρο Αγκαιριάς.

Τέλος, ας δώσουμε νόημα σ’ αυτές τις μέρες προ-
σφέροντας από το υστέρημα μας στον άνθρωπο της 
διπλανής πόρτας τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν 
στις 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου στο χώρο του ΚΑΠΗ 
και στον πολιτιστικό κέντρο απογευματινές ώρες 
18:00-21:00».

Τεχνικό 
Πρόγραμμα

Το Τεχνικό Πρόγραμμα 
(ΤΠ) του Δήμου Πάρου για 
το 2015 σε καμιά περίπτω-
ση δεν απαντά στις οξυμένες 
λαϊκές ανάγκες και προβλή-
ματα.

Πετώντας την προεκλογική 
μάσκα του «ανεξάρτητου», ο 
Δήμαρχος αποκαλύπτει στην 
εισήγηση του ΤΠ του 2015 
ότι συμμορφώνεται πλήρως με την κυβερνητική πο-
λιτική, αφού… «έλαβε υπόψη την τρέχουσα οικονο-
μική κατάσταση του Δήμου και τους περιορισμούς 
που έχουν τεθεί ως προς τα έξοδα και τις δαπάνες», 
αποδεχόμενος το ρόλο του διαχειριστή της σε τοπικό 
επίπεδο. 

Αποδέχεται δηλαδή, όπως και η προηγούμενη δη-
μοτική αρχή, την τεράστια περικοπή των πόρων (πάνω 
από 60%) που έγινε από τις κυβερνήσεις προς τους 
Δήμους. Έτσι το ΤΠ 2015 διαμορφώνεται μόλις στα 
4.872.309,92 ευρώ (4.486.269,92 ευρώ για συνεχι-
ζόμενα από παλαιότερα έργα και μελέτες και μόνο 
386.040 ευρώ για νέα έργα και μελέτες).

Αντιπλημμυρική προστασία, στατική επάρ-
κεια και αντισεισμική θωράκιση σχολικών και 
δημοτικών κτιρίων γενικότερα, αξιοποίηση 
δημοτικής περιουσίας για να καλυφθούν πιε-
στικές λαϊκές ανάγκες, ζητήματα που έχουν να 
κάνουν με την ποιότητα και ασφάλεια της ζωής 
των κατοίκων (οδική σήμανση και απαραίτητα 
έργα οδικού δικτύου -κυκλοφοριακό- επάρ-
κεια παιδικών χαρών – διαμόρφωση ελεύθε-
ρων  χώρων- εγκαταστάσεις αθλητισμού και 
πολιτισμού), δεν βρίσκονται στην ατζέντα της 
δημοτικής αρχής όπως φάνηκε στο τελευταίο 
Δημοτικό Συμβούλιο και στην σχετική συζήτη-
ση για το ΤΠ 2015.

Η όποια διάθεση να παρουσιάσει ο Δήμαρχος ένα τε-
χνικό πρόγραμμα που θα έχει συνοχή και θα καλύπτει 
πιεστικές ανάγκες σε συντηρήσεις σχολικών κτιρίων, 
αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών, δυ-
στυχώς πολύ σύντομα θα αποδειχθεί, ότι σκο-
ντάφτει στην επιλογή αποδοχής της κυβερνη-
τικής πολιτικής και την έλλειψη διάθεσης να 
διεκδικήσει από την κεντρική κυβέρνηση.

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Τον τσάκωσαν
Στις 24/11/2014 συνελήφθη στην Πάρο, από αστυ-

νομικούς του Α.Τ. Πάρου, ένας 27χρονος υπήκοος 
Αλβανίας, γιατί μετέβη στο δήμο Πάρου προς διεκπε-
ραίωση προσωπικής του υπόθεσης, κάνοντας χρήση 
πλαστογραφημένου διαβατήριου αλβανικών αρχών. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του αστυνομικού ελέγχου 
πρόεκυψε ότι σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εισό-
δου στη χώρα μας και για το λόγο αυτό είχε προβεί 
σε αλλαγή των στοιχείων του, και αφού απόκτησε 
νέο διαβατήριο από τις αρχές της χώρας του εισήλ-
θε στην Ελλάδα, όπου μετά την παρέλευση της προ-
βλεπόμενης άδειας προσωρινής διαμονής, παρέμενε 
παράνομα. Για το συλληφθέντα κινήθηκε η διαδικασία 
επιστροφής.

Εκδρομή 
Παριανών

Ο σύλλογος φίλων παραδοσιακού οικισμού Παροι-
κιάς, διοργάνωσε εκδρομή σε Βουλγαρία και Τουρκία. 
Ο σύλλογος –για την εκδρομή που διοργάνωσε- εξέ-
δωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδρομή που δι-
οργάνωσε ο σύλλογός μας και γι’ αυτό ευχαριστούμε 
τους εκλεκτούς συμπολίτες μας, που μας εμπιστεύτη-
καν και στήριξαν την προσπάθεια και στους οποίους  
εν πολλοίς οφείλεται η επιτυχία της εκδρομής.

Η πορεία μας ξεκίνησε επισκεπτόμενοι τους υπέ-
ροχους ορθόδοξους ναούς στην πρωτεύουσα της 
Βουλγαρίας Σόφια. Συνεχίζοντας με τον παραδοσια-
κό οικισμό της Φιλιππούπολη, με το έντονο ελληνικό 
στοιχείο, αφού προσκυνήσαμε στον από το 1832 κτι-
σμένο ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, επισκε-
φτήκαμε το εντυπωσιακό αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο.

Με ενδιάμεσο σταθμό την Αδριανούπολη καταλήξα-
με στην πόλη των πόλεων την Κωνσταντινούπολη.Η 
Μονή της Χώρας, η Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλή, 
η Παναγία Βλαχερνών, που εψάλαμε «τη Υπερμάχω» 

μας προετοίμασαν για την επίσκεψή μας στο μνημείο 
της Χριστιανοσύνης, τον παμμέγιστο ναό της Αγίας 
Σοφίας. Η μεγάλη του Γένους Σχολή, ο Βόσπορος, το 
Πέραν και η Σχολή της Χάλκης ανέσυραν μνήμες.

Η επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φα-
νάρι ήταν η κορύφωση των έντονων συναισθημάτων, 
καθώς ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίο μας έκανε την ιδιαίτερη τιμή να μας δε-
χθεί στην αίθουσα του θρόνου να μας συγκινήσει με 
τους λόγους του και να μας ενδυναμώσει με την ευχή 
του».

Ομιλία
Ο Πανελλήνιος Χριστιανικός Όμιλος Ορθοδόξου Ιε-

ραποστολής, διοργανώνει πνευματική εκδήλωση μνή-

μης προς τιμήν του μακαριστού γέροντος Φιλοθέου 

Ζερβάκου, ηγουμένου της ιστορικής μονής Λογγοβάρ-

δας Πάρου, με τη συμπλήρωση 130 ετών από τη γέν-

νησή του (1884-2014). 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 

Νοεμβρίου 2014 στις 5:30 το απόγευμα, στην αίθου-

σα τελετών του πολεμικού μουσείου Αθηνών (είσοδος 

Ριζάρη 2). Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 20148 | Πρώτο θέμα

«Έμφραγμα» στη ΔΕΥΑΠ

«Καταπέλτης» ήταν η ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων της ΔΕΥΑ Πάρου, 
για το δήμαρχο, κ. Μάρκο Κωβαίο, που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 
2014.

Στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ καταγγέλλουν τον κ. Κωβαίο 
για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί με την ουσιαστική «αποψίλωση» της κοινωφε-
λούς εταιρείας και όλα δείχνουν ότι πολύ γρήγορα θα υπάρχει λειτουργικό πρόβλη-
μα στην επιχείρηση. Ο κ. Κωβαίος, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, δείχνει 
ενδιαφέρον μόνο για την εισπρακτική ικανότητα του Δήμου και κάνει τα αδύνατα 
δυνατά για να στελεχωθεί κατά τον αρτιότερο τρόπο το τμήμα εσόδων στο λόφο 
της Αγίας Άννας…

Ακόμα, μέσα στην ανακοίνωση γίνεται σαφές ότι οι νεοφιλελεύθερες απόψεις που 
εκφράζονται από πλευράς ηγεσίας της δημοτικής πλειοψηφίας, υλοποιούνται με 
απόλυτη ακρίβεια και ήδη ο κ. Κωβαίος, εκφράζεται ανοιχτά υπέρ των κοινωνικών 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ).

Η ανακοίνωση
Το δελτίο τύπου των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, έχει ως εξής:
«Στη συνάντηση μελών του Σωματείου μας με τον κ. Δήμαρχο Πάρου που αφο-

ρούσε τη μετακίνηση συναδέλφων μας από τη ΔΕΥΑΠ στον Δήμο, δεν κατέστη 
δυνατόν να τον πείσουμε ότι η αποδυνάμωση της Υπηρεσίας μας θα δημιουργήσει 
σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Δημοτικής επιχείρησης και κατ’ επέκταση 
στην ύδρευση και αποχέτευση του νησιού μας, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Τον κ. Δήμαρχο Πάρου φάνηκε να τον ενδιαφέρει περισσότερο η στελέχωση του 
τομέα ΕΣΟΔΩΝ του Δήμου Πάρου, δηλαδή η ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣ-
ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ από εμάς τους Δημότες του, παρά η ομαλή λειτουρ-
γία και οι σημαντικές παροχές της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης προς την Παριανή κοινωνία .

Αγνόησε εντελώς τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της ΔΕΥΑΠ και το γεγονός ότι 
εμείς οι Δημότες Πάρου πληρώνουμε για να έχουμε υπηρεσίες ύδρευσης και υγιει-
νής αντάξιές μας και για να υπηρετούν οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΠ με υπευθυνότητα 
τον τομέα ύδρευσης του νησιού μας και όχι για να χρησιμοποιούνται από τον κ. 
Δήμαρχο σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του για να αυξήσει τα ΕΣΟΔΑ του Δήμου. 
Με την υπ’ αρ. 742/2014 απόφαση του οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές 
των μετακινούμενων υπαλλήλων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΠ, 
καταργώντας επί της ουσίας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της.

Για το ίδιο θέμα εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας αναφορικά με τη 
στάση της Διοίκησης και της Δ/νσης ΔΕΥΑΠ.

Τέλος, από την ίδια συνάντηση φάνηκε επίσης η πρόθεση του Δημάρχου για κά-
λυψη αναγκών που θα προκύπτουν σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από κοινωνικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ).

Τα ανωτέρω αποτελούν μια «πρώτη προσφορά» του Δημάρχου του 65% στους 
Δημότες του».

Ο αντιπερισπασμός
Την επόμενη ημέρα από την ανακοίνωση των εργαζομένων της ΔΕΥΑ Πάρου, η 

δημοτική πλειοψηφία διένειμε στα τοπικά ΜΜΕ και τις «φιλικές» της προσκείμενες 
ιστοσελίδες του νησιού μας, ένα ανούσιο δελτίο τύπου, με το οποίο ήθελε να επι-
δείξει στην τοπική κοινωνία το ενδιαφέρον της για την επιχείρηση. Η ανακοίνωση 
του δήμου Πάρου στηρίχτηκε πάνω σε γενικολογίες, δίχως καμία δέ-
σμευση σε τίποτα!

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος επισκέφθηκε χθες, Δευτέρα 24 Νο-

εμβρίου, τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. 
Πάρου κ. Βατίστα Ρούσσο, τον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Τριπολιτσιώτη και τον Γενι-
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κό Διευθυντή κ. Γεώργιο Ξαγοράρη.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου, την κατανομή των 
πόρων, την αφαλάτωση και την με-
λέτη αποκατάστασης του κεντρικού 
αγωγού ύδρευσης της Παροικίας. Ο 
Δήμαρχος εστίασε στην βιωσιμό-
τητα της επιχείρησης και στα έργα 
ύδρευσης-αποχέτευσης. 

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο 
Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κω-
βαίος δήλωσε: «Στόχος μας είναι η 
βιώσιμη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. Πά-
ρου, η  υλοποίηση σοβαρών έργων 
ύδρευσης-αποχέτευσης και κυρίως 
η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
προς τους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες του νησιού μας».

Οι μετακινήσεις, τα προβλή-
ματα…

Και ενώ ακόμα δεν έχει στεγνώσει 
το μελάνι από το ρεπορτάζ μας για 
τη συνάντηση Κωβαίου στη ΔΕΥΑΠ 
με τους εργαζόμενους, για τις μετα-
κινήσεις τους στο δήμο Πάρου, ο δή-
μαρχος του νησιού μας μετακίνησε 
τέσσερις υπαλλήλους της εταιρείας.

Έτσι, άφησε πλέον με δύο διοικη-
τικούς υπαλλήλους τη ΔΕΥΑΠ και 
τέσσερις υπαλλήλους τις οικονομι-
κές υπηρεσίες της. Ο κίνδυνος (με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται) για την οικο-
νομική και διοικητική ευρωστία της 
ΔΕΥΑΠ είναι μεγάλος.

Η ύποπτη μετακίνηση
Ο «ξαφνικός θάνατος» στη ΔΕΥΑΠ 

εφαρμόστηκε και με μία μετακίνηση 
που βάζει πολλές υποψίες…

Ένας εκ των υπαλλήλων που 
μετακινήθηκαν προς το δήμο 
Πάρου, είναι και ο πρόεδρος 
των εργαζομένων, κ. Ελευθέριος Φωτίου. Ο κ. Φωτίου, το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα είχε εντείνει τις διαμαρτυρίες του, ενώ οι συχνές του παρεμβάσεις 
στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου τα τελευταία χρόνια, τον είχαν έτσι 
και αλλιώς «στοχοποιήσει». Πηγές που πρόσκεινται στον αντιπολιτευτικό χώρο του 
δημοτικού συμβουλίου του νησιού μας, θεωρούν «περίεργη», αν μη τι άλλο, τη με-
τακίνηση του προέδρου των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ.

Τα πιο επικίνδυνα σχέδια
Το δρόμο ώστε να απορροφήσει η ΕΥΔΑΠ δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και 

αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), μαζί με το προσωπικό τους, ανά την Ελλάδα, ανοίγει ρύθμιση 
που εντάχθηκε σε σχέδιο νόμου για θέματα τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και δημο-
σίων έργων.

Με την ίδια ρύθμιση περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητά της τα δίκτυα απο-
χέτευσης της περιφέρειας Αττικής (εξαιρούνται τα νησιά του Σαρωνικού και τα Κύ-
θηρα) που θα κατασκευαστούν μετά την ψήφιση του νόμου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως με σύμβαση, που θα συναφθεί μεταξύ της ΕΥΔAΠ 
και του ενδιαφερόμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) «δύναται να 
συμφωνηθεί η περιέλευση αδαπάνως του ήδη κατασκευασμένου δικτύου του, είτε 
κατά κυριότητα είτε κατά διαχείριση στην ΕΥΔAΠ και η ανάληψη από αυτήν, της 
υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή και αποχέτευσης προς τους κατανα-
λωτές του εν λόγω ΟΤΑ».  Στην περίπτωση που η ΕΥΔAΠ αναλάβει μόνο τη διαχεί-
ριση του δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης, τότε ο δήμος εξακολουθεί να διατηρεί 
την κυριότητα και συνεπώς έχει υποχρέωση να καλύψει τις απαραίτητες επενδύσεις. 
Η ΕΥΔΑΠ μπορεί, επίσης, να υπογράφει συμβάσεις και με ΟΤΑ από ολόκληρη την 
Ελλάδα για τη διαχείριση ή απόκτηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Με 
βάση τη ρύθμιση, «η επέκταση αυτή συνεπάγεται υποχρέωση της ΕΥΔAΠ για επεν-
δύσεις, μόνον εφόσον εξασφαλίζεται εύλογη απόδοση της επένδυσης και δυνατό-
τητα χρηματοδότησης της εταιρείας με ίδια ή ιδιωτικά κεφάλαια για την προσήκου-

σα εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
της». Η σύμβαση με τον εκάστοτε 
ΟΤΑ εγκρίνεται με κοινή απόφαση 
των υπουργών Οικονομικών, Εσω-
τερικών και Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων.

Προβλέπεται, επίσης, πως «το τε-
χνικό και εξειδικευμένο προσωπικό 
ή μέρος αυτού, που απασχολείται 
στις υπηρεσίες ύδρευσης και απο-
χέτευσης των ΟΤΑ, ή των οικείων 
ΔΕΥΑ, των οποίων το δίκτυο περι-
έρχεται στην ΕΥΔAΠ κατά κυριότητα 
ή κατά διαχείριση, δύναται να απο-
σπάται, κατά παρέκκλιση από κάθε 
γενική ή ειδική διάταξη, εν όλω ή εν 
μέρει στην ΕΥΔAΠ, η οποία αναλαμ-
βάνει τη μισθοδοσία του σύμφωνα 
με τους όρους που θα αναφέρο-
νται στη σύμβαση παραχώρησης. 
Η απόσπαση διενεργείται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων».

Στις περιοχές όπου η ΕΥΔΑΠ ανα-
λαμβάνει την παροχή υπηρεσιών 
ύδρευσης ή και αποχέτευσης θα 
καθορίζεται τιμολογιακή πολιτική η 
οποία θα περιγράφεται αναλυτικά 
στη σύμβαση που υπογράφει με την 
εκάστοτε δημοτική αρχή.

Η πρώτη αντίδραση
Για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων 

των εταιρειών ύδρευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ 
εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνω-
ση:

«Η έμμεση ιδιωτικοποίηση της ΕΥ-
ΔΑΠ, ευνοεί τα ιδιωτικά συμφέρο-
ντα, ενώ δυσχεραίνει την πρόσβα-
ση σε ζωτικές υπηρεσίες ύδρευσης 
αποχέτευσης

Η κυβέρνηση μειοψηφίας Σαμα-
ρά-Βενιζέλου και η διορισμένη από 

το ΤΑΙΠΕΔ Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ προχωρούν αδίστακτα στη καταπάτηση της από-
φασης 1906/14 του ΣτΕ που απαγορεύει ρητά την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών 
ύδρευσης και αποχέτευσης. Δεν αρκούνται μόνο στην παράδοση νευραλγικών το-
μέων της εταιρείας -απαξιώνοντας το προσωπικό τους – σε ιδιωτικά εργολαβικά 
συμφέροντα με αδιαφανείς διαδικασίες. Δεν νοιάζονται πόσο έχουν δυσκολέψει 
τη πρόσβαση σε χιλιάδες πολίτες σε ένα Δημόσιο Κοινωνικό Αγαθό. Επιδιώκουν 
βάζοντας κάθε μορφής εμπόδια, στην οικοδόμηση μιας νέας ΕΥΔΑΠ που δε θα έχει 
πρωταρχικό στόχο τη κερδοφορία των μετόχων, αλλά θα λειτουργεί σε όφελος του 
Δημοσίου και της Κοινωνίας.

Δεν σκοπεύουν στην απαραίτητη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και απο-
χέτευσης, αλλά την εξυπηρέτηση και παραπέρα αύξηση της πίτας των ιδιωτικών 
συμφερόντων που και σήμερα λυμαίνονται την ΕΥΔΑΠ. Προωθούν στο άρθρο 70 
του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών σημαντικές τροποποιήσεις του 
Άρθρου 8 του 2744/1999 που αφορά τη σχέση της ΕΥΔΑΠ με τους ΟΤΑ. Εφόσον 
το σχέδιο νόμου, γίνει νόμος, σε αντίθεση με τα ισχύοντα ως σήμερα που η ΕΥΔΑΠ 
αναλάμβανε την κυριότητα των δικτύων, εφεξής θα μπορεί είτε να αναλαμβάνει τη 
διαχείριση των δικτύων είτε τη κυριότητα τους, που υποδηλώνει την πρόθεση του 
νομοθέτη να μείνει η ΕΥΔΑΠ στην διαχείριση την οποία θα μπορεί ταυτόχρονα να 
την παραδίδει στους ιδιώτες με μακροχρόνιες λεόντιες συμβάσεις προς όφελός 
τους.

Δίνεται η δυνατότητα διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής ανά ΟΤΑ, χρεώνο-
ντας στους δημότες τις απαραίτητες επενδύσεις εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού 
των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Μπορεί επιπλέον να αναλαμβάνει αδα-
πάνως τη διαχείριση δικτύων που έχουν κατασκευασθεί από τους ΟΤΑ ή από κα-
τοίκους οικισμών.

Οι εργαζόμενοι δε στις υπηρεσίες ύδρευσης των ΟΤΑ ή των ΔΕΥΑ που αναλαμ-
βάνει η ΕΥΔΑΠ, προσλαμβάνονται με νέες συμβάσεις εργασίας που θα αναφέρο-
νται στη σύμβαση παραχώρησης, όχι με τη σχέση εργασίας που είχαν ή τη ΣΣΕ της 
ΕΥΔΑΠ».
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Νέο ΔΣ γονέων

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου γονέων 
και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Νάουσας -μετά τις 
αρχαιρεσίες που έγιναν την Παρασκευή 17/10/2014- 
έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κορδονέλλη Μαρία
Αντιπρόεδρος: Αντωνίου Κωνσταντίνος 
Γραμματέας: Βαβανού Ηρώ 
Ταμίας: Μαλάμου Ιωάννα  
Μέλη: Αλιφιέρη Γεωργία, Αρμάου Μαρία-Φραγκί-

σκα, Περάκη Κυριακή    
Εκπρόσωποι στη Ένωση Συλλόγων Γονέων 

και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου: Αρμάου Μαρία-
Φραγκίσκα, Λουκή Φλώρα, 6972429146.

Ευχαριστίες
Ο σύλλογος, με επιστολή του προς τους εμπλεκό-

μενους φορείς (κ.κ. Μ. Κωβαίο και Χρ. Βλαχογιάννη, 
τεχνική υπηρεσία Δήμου, Δημ. Σχολείο Νάουσας, Δημ. 
Κοινότητα Νάουσας, Ένωση Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων Δήμου Πάρου), για τη μεταστέγαση του 
Νηπιαγωγείου Νάουσας, δημοσιοποίησε τα εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και τη με-
ταστέγαση του Νηπιαγωγείου Νάουσας στο παλιό 
κτήριο του Δημοτικού Σχολείου, αισθανόμαστε την 
ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ευχαρι-
στήσουμε όλους όσους είχαν συμμετοχή και κατάφε-
ραν με τις ενέργειές τους να ολοκληρωθεί αυτό το 
πολυπόθητο έργο.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το έργο αυτό δεν θα 
είχε ποτέ ολοκληρωθεί χωρίς τις καταλυτικές  ενέρ-
γειες κάποιων ανθρώπων, την προσωπική εργασία 
τους ή και το χρόνο που διέθεσαν για να φτάσουμε 
σήμερα να μιλάμε για ένα Πρότυπο Νηπιαγωγείο με 
όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Παράλληλα η 
πτέρυγα του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας  που είχε 
παραχωρηθεί στο Νηπιαγωγείο Νάουσας το διάστη-
μα από τον Δεκέμβρη 2013 μέχρι τον Σεπτέμβρη του 
2014, έχει επανέλθει στην αρχική της κατάσταση, 
όπως ακριβώς είχατε δεσμευτεί. 

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας 
και ελπίζουμε να συνεχίσετε να είστε δίπλα μας με 
την ίδια θέρμη και κατανόηση».
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δρομο-
γράφος
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΡΙΦΤΗ

Στροφή στην 
κοινωνία

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Δήμος Μυκόνου, 
έπειτα από πρόταση της αντιπολίτευσης, ανακοί-
νωσε την απαλλαγή ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων από τα δημοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και 
καθαριότητας. 

Ενδεικτικά, από τα τέλη απαλλάσσονται άτομα 
με ποσοστά αναπηρίας άνω του 67 %, άποροι 
πολίτες, τρίτεκνοι-πολύτεκνοι με οικογενειακό 
δηλωθέν εισόδημα έως 25.000 €, μονογονεϊκές 
οικογένειες με δηλωθέν εισόδημα έως 20000 € 
και πολίτες που χρησιμοποιούν ιατρικές συσκευές 
και χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

Παρόμοια πρόταση κατέθεσε και η Λαϊκή Συ-
σπείρωση στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου, στις 
14/11, προτείνοντας μάλιστα και εναλλακτικές 
πηγές που θα μπορούσε ο δήμος να εξισωθεί την 
απώλεια χρημάτων. Η πρόταση απορρίφθηκε και ο 
δήμαρχος απάντησε πως τα τέλη θα παραμείνουν 
ως έχουν. Το θέμα όμως εδώ δεν είναι οικονομι-
κό, για το πως μπορούν να αναπληρωθούν και να 
βρεθούν τα χρήματα, όπως κάποιοι ίσως ισχυρι-
στούν. Ακόμη και σε αυτή τη «στενή» οικονομική 
περίοδο, τα χρήματα μπορεί να βρεθούν από τη 
περιστολή άλλων δαπανών που ίσως να θεωρού-
νται και περιττές.

Η δημοτική πλειοψηφία έπρεπε να πράξει τα 
παραπάνω γιατί το θέμα έχει κοινωνικές προε-
κτάσεις, Ο Δήμος με τη μείωση ή ακόμη και την 
κατάργηση των τελών σε κοινωνικές ομάδες, 
βεβαίως δεν μπορεί να λύσει το οικονομικό πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν οι ασθενέστεροι, αλλά 
θα τους έδινε ένα χέρι βοηθείας στις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν. Η μείωση / κατάργηση, θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμη και συμβολική, 
αλλά μόνο τέτοια δεν είναι. Ο Δήμος θα έδειχνε 
πως είναι δίπλα στον πολίτη και την καθημερινό-
τητα του και αρωγός στις οικονομικές δυσκολίες 
του. Την ίδια στιγμή θα δικαίωνε τις προσδοκίες 
που έχει ο κόσμος από αυτήν τη δημοτική αρχή. 
Τέλος, θα έδινε μια πειστική απάντηση στους επι-
κριτές του, ότι συμπαραστέκεται ουσιαστικά στα 
προβλήματα του πολίτη, και δεν στέκεται απλώς 
στην «Ημέρα του Δημότη», για να ακούσει και να 
«βάλει» στο τραπέζι τα προβλήματα.

Σαφώς για να γίνει εμφανής η «στροφή» στην 
κοινωνία χρειάζονται παρεμβάσεις όπως η πρό-
σφατη του δημάρχου για το μόνιμο προσωπικό 
του ΕΚΑΒ. Αλλά, χρειάζεται ακόμη μια σειρά δρά-
σεων, και όχι μόνο τα παραπάνω. Ο Δήμος χρει-
άζεται να αναλάβει δράση στα μέτρα που μπορεί 
και του αναλογούν στο πρόβλημα της ανεργίας, να 
ενισχύσει τις υποδομές για τους ηλικιωμένους και 
τα μικρά παιδιά, να κάνει ό,τι μπορεί για αυτούς 
που δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να 
συνεχίσει τους αγώνες για τα προβλήματα στο Κ.Υ.

Επειδή, η κοινωνία στενάζει και τα προβλήματα 
είναι πολλά, χρειάζεται κάποιος να σταθεί δίπλα 
της, να δώσει μια «ανάσα» στα προβλήματα που 
τη «πνίγουν», και αυτό πρέπει να γίνει σύντομα και 
συγκροτημένα, περνώντας σε ουσιαστικές πράξεις 
και όχι μένοντας απλά στα λόγια. Μένει να το δού-
με λοιπόν…

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Δημοτικά τέλη
Τόσο η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης 

για τα δημοτικά τέλη, όσο και το δελτίο τύπου των 
εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, κάνουν λόγο για εμμονή 
ουσιαστικά του κ. Κωβαίου στα οικονομικά οφέλη 
του δήμου Πάρου.

Ο δήμαρχος, κ. Κωβαίος, είναι φανερό ότι ανη-
συχεί για την οικονομική κατάσταση και προσπα-
θεί να έχει υγιή οικονομικά στοιχεία στο δήμο Πά-
ρου. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος, που 
έχει σημασία για όλους τους πολίτες του νησιού. 
Πράγματι, ένας οργανισμός, όπως ο δήμος Πάρου, 
πρέπει να έχει καλά οικονομικά στοιχεία και «κα-
θαρά» ταμεία. Πρέπει να έχει χρήματα στα συρτά-
ρια του για να αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις του. 

Πάμε τώρα και στην άλλη όψη του νομίσματος. 
Μόλις την περασμένη Δευτέρα 24/11/2014 –που 
περιδιάβαινα σελίδες κοινωνικής δικτύωσης- διά-
βασα μία παράκληση νεαρής συμπολίτισσάς μας.

Η συμπολίτισσά μας έκανε έκκληση σε όλους 
όσοι διαβάσουν την ανάρτησή της να επικοινω-
νήσουν μαζί της, ώστε να δοθούν από ένα ζευγά-
ρι παπούτσια σε δύο παιδάκια, που η οικογένειά 
τους αδυνατεί να τους τα αγοράσει. Ακόμα, στην 
ίδια ανάρτηση αναφερόταν πως θα ήταν καλό 
όσοι διαθέτουν παιδικά ρούχα, που είναι σε καλή 
κατάσταση, να τα φέρουν, ώστε να δοθούν στην 
οικογένεια των συμπολιτών μας. Με λίγα λόγια 
η κατάσταση στο νησί μας χειροτερεύει για μία 
μεγάλη μάζα συμπολιτών μας, που όμως έχει τη 
μεγάλη υπερηφάνεια και δε δημοσιοποιεί τα προ-
βλήματά της. Είναι αυτή η μάζα των συμπολιτών 
μας που δε τη βλέπει κανείς στα πανηγύρια σού-
μας και σαρδέλας που διοργανώνει κατά καιρούς 
η νυν δημοτική αρχή, όπως και η προηγούμενη 
φυσικά. Πανηγύρια και πέταγμα χρημάτων, κατά 
την άποψή μου πάντα, που δεν ενδιαφέρουν 
κανέναν έντιμο και συνειδητοποιημένο πο-
λίτη του νησιού. Τα χρήματα που δαπανώνται 
για πανηγύρια στο νησί, που άλλοτε βαφτίζονται 
συμπόσια γλυπτικής, άλλοτε κεραμικής και άλλοτε 
και εγώ δε ξέρω τι, θα μπορούσαν να απαλύνουν 
με διάφορους τρόπους (π.χ. μείωση δημοτικών τε-
λών) δεκάδες οικογένειες συμπολιτών μας.

Θυμάμαι όταν ο Γ. Παπανικολάου προσπαθού-
σε να δραστηριοποιήσει το σύλλογο ιδιωτικών 
υπαλλήλων στο νησί μας, ότι υπήρχαν συμπολίτες 
μας που δεν γνώριζαν που είναι η αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», που θα πραγ-
ματοποιούνταν η πρώτη συγκέντρωση των εργα-
ζομένων. Ο Παπανικολάου τους έλεγε: «εκεί που 
προβάλλονται οι ταινίες, εκεί που παίζονται θεα-
τρικές παραστάσεις» και του απαντούσαν ότι δεν 
έχουν πάει ποτέ, γιατί δεν βγαίνουν έξω και δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα γι’ αυτό. Αυτή 
λοιπόν είναι μία άλλη Πάρος που πολλοί δε 
θέλουν να δουν, μία Πάρος «υπερήφανη» 
που δε θέλει με κανέναν τρόπο να μάθουν 
οι υπόλοιποι πως περνάει καθημερινά.

Κατά τα άλλα, ακόμα ψάχνουμε να δούμε τι θα 
«στοιχήσει» στο δήμο Πάρου, η μικρή μείωση δη-
μοτικών τελών…

Διαγωνισμός 
ζωγραφικής

H Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, έχει προκηρύξει 
μαθητικό διαγωνισμό με θέμα: «Ζωγραφίζω το νησί 
μου».

Ο διαγωνισμός που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, απευ-
θύνεται στους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης των δημο-
τικών σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης Ν. Αιγαίου.

Όλα τα έργα θα μετατραπούν σε αφίσες, θα εκτε-
θούν στο «Νεστορίδειο Μέλαθρον» (Ρόδος) και κατό-
πιν θα διακοσμηθούν με αυτά όλα τα κτήρια της Πε-
ριφέρειας.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ για 
τα θέματα υγείας 
στην Πάρο

Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε τις θέσεις της σχετικά με τα θέμα-
τα του τομέα υγείας στην Πάρο και το ασθενοφόρο αεροσκάφος του Βελεντζείου 
Ιδρύματος.

Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την αρχή της ανακοίνωσης που δημοσιοποίησε 
εκφράζεται υπέρ της δημόσιας και δωρεάν υγείας, που πρέπει να υπάρχει.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση γράφεται:
«Οι θέσεις της Οργάνωσης Μελών Πάρου-Αντιπάρου του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εκφρα-

στεί εδώ και χρόνια. Εξακολουθού-
με να υποστηρίζουμε την απόλυτη 
αναγκαιότητα της ύπαρξης του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, που θα 
παρέχει σε όλα του τα επίπεδα, ΔΩ-
ΡΕΑΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
σε όλους τους πολίτες που ζουν στη 
Χώρα μας.

Η Υγεία δεν είναι αντικείμε-
νο για αγορά ή/και πώληση. Η 
Υγεία είναι ένα Κοινωνικό Αγα-
θό που πρέπει να παρέχεται 
Δωρεάν σε όλους. Η θέση μας 
αυτή ήταν και είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓ-
ΜΑΤΕΥΤΗ.

Η εξειδίκευση της θέσης μας αυ-
τής σε Τοπικό Επίπεδο εκφράζεται 
με την Ενίσχυση του ρόλου του 
Κέντρου Υγείας, τη λειτουργία των 
περιφερειακών και πολυδύναμων 
Ιατρείων και κάθε άλλης δομής 
κρατικής περίθαλψης.

Γι’ αυτό και πρωτοστατήσαμε 
στην ίδρυση και δραστηριοποίηση 
του Συντονιστικού των Φορέων για την Υγεία, και τις τεράστιες Κινητοποιήσεις 
που αυτό οργάνωσε (Συγκεντρώσεις, Συλλογή Υπογραφών, Διαδήλωση Αθήνας, 
Δημοψήφισμα, Γενική 24ωρη Απεργία). Δεν είναι του παρόντος η κριτική αποτίμη-
ση του έργου του.

Υποστηρίζουμε αταλάντευτα την κάλυψη των κενών θέσεων Γιατρών του Κέ-
ντρου Υγείας, με βάση το υπάρχον Οργανόγραμμά του, με Μόνιμους Γιατρούς , κα-
θώς η πρόσληψη των Επικουρικών είναι απλά ένα μπάλωμα και μια προβληματική 
δήθεν επίλυση του ζητήματος.

Το ίδιο ισχύει και για το Παραϊατρικό, Βοηθητικό και Διοικητικό Προσωπικό, κα-
θώς και για το Τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ. Με αποσπάσεις, που μάλιστα είναι και 
μικρής διάρκειας, δεν μπορούν να καλυφθούν τα κενά, οι βάρδιες και οι ανάγκες. 
Απαιτείται η Κάλυψη των θέσεων με Μόνιμο Προσωπικό».

Διακομιδές

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, η τοπική οργάνωση για το σύστημα 
των αεροδιακομιδών υποστηρίζει:

«Για το θέμα των Αεροδιακομιδών, η θέση μας ήταν και είναι ξεκάθα-
ρη. Πιστεύουμε σε ένα ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ, που θα 
καλύπτει όλο τον Ελλαδικό Χώρο αλλά κύρια όλα τα Νησιά. Για το λόγο 
αυτό άλλωστε διαφωνήσαμε με την απόφαση Ραγκούση για την αγορά 
του Υγειονομικού Αεροσκάφους. Δεν θα αναλύσουμε εδώ την άποψη μας 
ότι η αγορά έγινε κύρια για άλλους λόγους. Σήμερα όμως βρισκόμαστε 
μπροστά στην πραγματικότητα της ύπαρξης του Αεροπλάνου, και πρέπει 
να ξεκαθαρίσουμε το τί κάνουμε για την εύρυθμη λειτουργία του και την 
ευόδωση του τυπικού έστω σκοπού για τον οποίο αγοράστηκε. Να ξεκα-
θαρίσουμε ότι το Αεροπλάνο δεν ανήκει στο Δήμο αλλά στο Βελέντζειο 
Ίδρυμα που είναι ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, και 
αυτό αποφασίζει.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τί γινόταν στις σχέσεις Βελεντζείου και ΚΥ στο παρελθόν 
: κανένας έλεγχος στις χρηματοδοτήσεις. Γνωρίζουμε το πώς ο Ραγκούσης έβαλε 

χέρι στο ΔΣ του Ιδρύματος, για να το ελέγχει πολιτικά για την προσωπική του 
προβολή, και για να του «φορτώσει» το Αεροπλάνο. Δεν ξεχνάμε ότι παραμονές 
εκλογών το Αεροπλάνο έκοβε βόλτες πάνω από το Νησί μαζεύοντας «ψηφαλάκια». 
Γνωρίζουμε την πλήρη αδιαφάνεια που κάλυψε το θέμα της αγοράς και του εξοπλι-
σμού του. Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων εκείνης 
της εποχής είναι μεγάλες».

Βελέντζειο

Ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, στη συνέχεια της ανακοίνωσής του αναφέρεται στη 
λειτουργία του Βελεντζείου Ιδρύματος και στις επικοινωνίας τακτικές. Στην ανακοί-
νωση αναφέρεται:

«Πιστεύουμε ότι το ΔΣ του Ιδρύματος, μέχρι πριν λίγο καιρό, διαχειρίστηκε το 
θέμα της καθήλωσης του αεροσκάφους με λανθασμένο τρόπο. Φυσικά και κατα-
λαβαίνουμε ότι υπήρξε η περίοδος της έλλειψης εσόδων από τα νοίκια, καταλαβαί-
νουμε την απόφαση να μη χρηματοδοτεί εν λευκώ το ΚΥ, μετά τα παρατράγουδα 
που υπήρχαν, καταλαβαίνουμε τις προσπάθειες που έκανε για να έχει το Αεροπλά-

νο σε ετοιμότητα. Καταλαβαίνουμε 
το πόλεμο που του έγινε από τα ιδι-
ωτικά συμφέροντα που λυμαίνονται 
τις διακομιδές (βάρκες και καΐκια), 
καταλαβαίνουμε την εσκεμμένη 
απραξία του Υπουργείου σχετικά…

Αλλά δεν καταλαβαίνουμε, και 
διαφωνούμε με την απόφαση του 
εδώ και χρόνια, να μην ενημερώνει 
κανέναν στις Κοινωνίες της Πάρου 
και της Αντιπάρου, τόσο για τα προ-
βλήματα, όσο και για τις ενέργειες 
που αυτό προωθούσε, για την επί-
λυσή τους.

Κρίνουμε ότι η τωρινή του από-
φαση να ενημερώσει έστω και 
επιλεκτικά κάποιους θεσμικούς πα-
ράγοντες, είναι μεν ένα βήμα προς 
τα μπροστά, αλλά όχι καθοριστικό 
καθώς η Κοινωνία ουσιαστικά μένει 
εκτός και στο περιθώριο.

Προτείναμε στο ΔΣ του Ιδρύμα-
τος ότι, μπροστά στη επίθεση που 
δέχεται από τα ιδιωτικά συμφέρο-

ντα που αναφέραμε πιο πάνω, η μόνη λύση είναι να κινηθεί σε συνθήκες πλήρους 
Διαφάνειας, αναλαμβάνοντας αυτό την πρωτοβουλία της ενημέρωσης τόσο ολό-
κληρου του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και όλων των Πολιτών, αφαιρώντας από 
τους πολέμιούς του αυτή την πρωτοβουλία. Απ’ ότι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν 
εισακουστήκαμε.

Πιστεύουμε ότι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις Αεροδιακομιδές 
θα βοηθήσει στην επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων, θα εντάξει το 
Υγειονομικό Αεροσκάφος στο ΕΚΕΠΥ, που είναι Κρατικός Φορέας Διαχεί-
ρισης, και έτσι θα λυθεί, μέσω της υπογραφής σχετικής συμφωνίας, και 
το θέμα της χρηματοδότησής του. Ελπίζουμε η ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών να γίνει σύντομα, έτσι που το Αεροπλάνο να πετάξει άμεσα, γιατί 
έφτασε ο χειμώνας, και γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που το επιβουλεύονται. 
Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση είναι σε βάρος των αναγκών της Κοινωνίας 
αλλά και επικίνδυνη για το ίδιο το Ίδρυμα».

Όχι στους ιδιώτες

Τελειώνοντας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, ασκείται κριτική 
στους χειρισμούς του δημάρχου του νησιού μας, κ. Μ. Κωβαίου και εκφράζεται η 
στήριξη των αγώνων της κοινωνίας μας για δημόσια και δωρεάν υγεία.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση γράφεται:
«Πιστεύουμε ότι, στις συγκεκριμένες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο Νησί 

μας, πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα μας η στήριξη όλων αυτών που σήμερα 
αγωνίζονται για την απόκρουση της Φιλελεύθερης Λαίλαπας, που βλέπει τα πάντα 
σαν Επενδυτικές Ευκαιρίες για ξεπούλημα στους ιδιώτες.

Είμαστε αντίθετοι στις εκφρασμένες επιλογές του Δημάρχου Πάρου να 
ανοιχτεί , μέσω του Αεροπλάνου του Βελεντζείου, η πόρτα για την εισα-
γωγή των Ιδιωτικών συμφερόντων στις Αεροδιακομιδές της Πάρου αλλά 
και σ’ αυτές όλων των Κυκλάδων.

Από τη μεριά μας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τον αγώνα 
των Πολιτών της Πάρου και της Αντιπάρου για την εξασφάλιση της: ΔΗ-
ΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα µε 
πηγάδι. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί.  ∆ίνονται και µε ε-
νοίκιο. Μεσολάβηση για 
λήψη τραπεζικού δανείου. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι, 156 τµ, µε 
740 τµ οικόπεδο, 200 µ α-
πό τη θάλασσα. 240.000 
€. ∆ίνεται και µε ενοίκι-
ο. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισµού,  από 60 έως 150τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους 
από 45.000€, πολύ µικρή 
προκαταβολή, πολλές δό-
σεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή «Βα-
γιάς», πίσω ακριβώς από 
το ξενοδοχείο «Ερµής»), 
πωλείται διαµέρισµα 72 τµ, 

Α’ όροφος, δυο υπνοδω-
µάτια, σαλονοτραπεζαρία, 
χωλ, WC, µεγάλη κουζίνα, 
δυο µπαλκόνια, γωνιακές 
φάτσες, µε αέρα γύρω του, 
ελεύθερη πρόσβα-
ση στην ταράτσα, µε 
θέα το λιµάνι της Παροικί-
ας, ανεξάρτητη είσοδο και 
αυλή. Τηλ.: 2284022113, 
2284027412, 6977754635    

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ                           

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 250€. 
ΕΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. Ε-
ΛΗΤΑΣ, 100τ.µ. 350€, 2Υ/∆, 
καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, γκαρ-
σονιέρα, 120€, επιπλωµένα 
ή µη. Τηλ. 6932285768  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στον κεντρι-
κό δρόµο, ενοικιάζεται 
κατάστηµα, 125 τµ, 400,00 
€. Τηλ.: 6978126696, 
2284042642  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα – δυάρι. Τηλ.: 
6972077052

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Παραλία), ε-

νοικιάζεται κατάστηµα (και 
πωλείται η επιχείρηση), 40 
τµ. Τηλ.: 6974362246  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ, 
ενοικιάζονται δυο διαµε-
ρίσµατα των 70 τµ, µε δυο 
υπνοδωµάτια, ένα wc, 
σαλόνι-τραπεζαρία, θέρ-
µανση. Τηλ.: 6973232808 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΡΜΟΣ), 
ενοικιάζεται επιπλωµένη 
γκαρσονιέρα, µε αυτό-
νοµη θέρµανση. Τηλ.: 
2284024789, 6945255080 

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται ισόγειο διαµέ-
ρισµα, ένα υπνοδωµάτιο, 
µεγάλο καθιστικό, κουζίνα, 
µπάνιο, σκεπαστή βεράντα, 
εξαιρετική θέα. Επίσης, 
γκαρσονιέρα 22τ.µ. Τηλ.: 
6948872161, 6949043463 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ενοικιάζεται 
οικία µε σαλόνι, κουζίνα, 
τρεις κρεβατοκάµαρες, τρία 
µπάνια, αποθήκη, αυτόνοµη 
θέρµανση, ηλιακό θερµοσί-
φωνα και πάρκινγκ. Επίσης, 
δυο δυάρια και γκαρσονιέ-
ρα. Τηλ.: 6932447962 

ΛΕΥΚΕΣ, κεντρική πλα-
τεία, ενοικιάζεται χώρος 
60 τµ, για κατάστηµα. Τηλ.: 

6971988275 

ΣΟΥΒΛΙΑ, 1 χλµ α-
πό Παροικία, στο δρόµο 
προς αεροδρόµιο, 
ενοικιάζεται τριάρι διαµέ-
ρισµα, επιπλωµένο ή µη, 
αυτόνοµη θέρµανση, air-
condition, µε βεράντες. 
100 µέτρα από θάλασσα, 
µε θέα θάλασσα. Τηλ.: 
2284023779, 6973366992 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Α-
λυγαριά), πίσω από την 
Alpha Τράπεζα, ενοικιάζεται 
σπίτι 49 τµ, επιπλωµένο, µε 
δυο υπνοδωµάτια, µια κου-
ζίνα, ένα σαλόνι, ένα wc, 
air-condition για θέρµανση. 
Τηλ.: 6937437390

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, µε εµπειρία 
στα παιδιά προσφέρεται για 
φύλαξη παιδιών καθώς και 
µελέτη παιδιών ∆ηµοτικού. 
Τηλ.: 6980367849

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδο-
νται σε λογικές τιµές. Μάθε 
το Laptop ή το Tablet καλύ-
τερα. Τηλ.: 6974717978

ΚΥΡΙΑ, 40 χρονών, ψάχνει 

εργασία, για καθαρισµούς, 
φύλαξη ηλικιωµένων ή ο-
ποιαδήποτε άλλη σχετική 
εργασία. Τηλ.: 6997494123

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ∆ΕΝ∆ΡΟ-
ΚΟΜΙΚΟ πωλείται, σπαστό, 
40hp, υδραυλικό τιµόνι, 
4Χ4. Τηλ.: 6945120247 

∆ΕΚΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΣΗΜΑΤΟΣ πωλούνται, (α-
ποκωδικοποιητές MPEG-4, 
DIGEA) σε τιµές χονδρικής. 
Ειδικές τιµές για ξενοδο-
χεία και επαγγελµατίες. 
Τηλ.: 6936936921, e-mail: 

sotirisxristoulas@yahoo.
com  

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΡΕ-
ΒΥΘΑ∆Α στον φούρνο, 
έτοιµη κατόπιν παραγγελί-
ας, τιµή 20,00 ευρώ. Τηλ.: 
2284042428 

ΨΥΓΕΙΟ – ΒΙΤΡΙ-
ΝΑ «ΚΟΥΡΤΙΝΑ», 
πωλείται, 1,80 ύψος Χ 1,50 
µήκος. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6932115943 

ΒΑΡΚΑ πωλείται, 5 Χ 2, µε 
µηχανή εσωλέµβια 40 ίπ-
πων. Τιµή 3.200,00 €. Τηλ.: 
6972431833
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πεσιρίδου Ευτυχία,  πνευµονολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παθολόγος
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Κάπαρη Νικολίνα,  διατροφολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

1,5 χλµ. Παροικιάς - Ναούσης, Παροικιά
Τηλ: 22840 21419  www.parousiasi.gr

Η Μίνα Πυλοστόµου-Μπαρµπαρή
σας προσκαλεί να διαλέξετε χριστουγεννιάτικα

είδη που οµορφαίνουν τη ζωή µας!

• Συντηρήσεις & επισκευές καυστήρων

Αντλίες θερµότητας

 Έκδοση πιστοποιητικού καυσαερίων Π.Ε.Ρ.Π.Α

Ηλιοθερµικά συστήµατα

•
•

•

Αλυκή Πάρου | Τηλ: 22840 91950 | Fax: 22840 91713 | Κιν: 6977 354429
E-mail: pantelai@otenet.gr | www.pantelaiosparos.gr

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος
MD Ορθοπαιδικός Χειρουργός,
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

Παρασκευή 12 ∆εκεµβρίου 13.00-19.00
Σάββατο 13 ∆εκεµβρίου 9.00-13.30

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πατεράκη Ευστρατία MD MSc Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας Συνεργάτης Ιασώ, Γαία, Ρέα, 

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 12 ∆εκεµβρίου 13.00-19.00

Σάββατο 13 ∆εκεµβρίου 9.00-13.30
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Εορτασµός Εθνικής Αντίστασης
Με κάθε μεγαλοπρέπεια διεξήχθη την περασμένη Κυριακή 23 Νοεμ-

βρίου, η εκδήλωση του Επαρχείου Πάρου, για την επέτειο της Εθνικής 
Αντίστασης.

Μετά τη δοξολογία στο Ιερό προσκύνημα Εκατονταπυλιανής, έγινε η 
μετάβαση στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, στην πλατεία «Μαντώ 
Μαυρογένους», στην Παροικιά.

Εκεί, έγινε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρ-
χών, εκπροσώπους της Εθνικής Αντίστασης και τα πολιτικά κόμματα. 
Επίσης, έγινε προσκλητήριο νεκρών και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. 
Στο τέλος της εκδήλωσης οι συγκεντρωμένοι έψαλλαν τον Εθνικό 
Ύμνο.
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Δράσεις του ΝΟΠ
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, διοργάνωσε 6ήμερο προπονητικό σεμινάριο για την 

κατηγορία σκαφών 420, υπό την επίβλεψη του προπονητή και τεχνικού συμβούλου 
του ΝΟΠ, κ. Νίκου Δρούγκα.

Στο σεμινάριο, που συμμετείχαν πληρώματα του Ν.Ο. Τζιτζιφιών Καλλιθέας και 
Ν.Ο. Πάρου, οι συμμετέχοντες αποκόμισαν σημαντικές εμπειρίες από την προπό-
νηση στον ιδιαίτερα απαιτητικό θαλάσσιο στίβο του νησιού μας. Σε ανακοίνωσή 
του ο ΝΟΠ, σημειώνει: «[…] Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για ακόμη φορά τον κ. 
Δρούγκα Νίκο, για τη στήριξη και τη συνεισφορά του στον Ναυτικό Όμιλο Πάρου.

Αγώνες
Οι αθλητές του ΝΟΠ συμμετείχαν στο διασυλλογικό αγώνα σκαφών τύπου 

Optimist, με την επωνυμία «Gerald Belkin 2014» που διεξήχθη στην Σύρο, στις 15 
και 16 Νοεμβρίου 2014. Στον αγώνα συμμετείχαν 29 αθλητές από τέσσερις ομίλους 
του Αιγαίου (Ν.Ο. Ρόδου, Ν.Ο. Αντιπάρου, Ν.Ο. Πάρου και Ν.Ο .Σύρου).

Οι θέσεις που κατέλαβαν οι αθλητές του ΝΟΠ είναι οι ακόλουθες:
Μπρούσης Βίκτωρ: 1ος στη γενική κατάταξη και 1ος στα Optimist 11χρόνων 

αγοριών.
Μυτιληναίος Ανδρέας: 2ος στη γενική κατάταξη και 1ος στα Optimist 15χρό-

νων αγοριών.
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος: 4ος στη γενική κατάταξη και 2ος στα Optimist 

11χρόνων αγοριών
Μπομποτάς Νικόλαος: 6ος στη γενική κατάταξη και 3ος στα Optimist 11χρό-

νων αγοριών.
Καλάργυρος Μιχάλης: 10ος στη γενική κατάταξη.
Καλακώνα Μαρίνα: 16η στην γενική κατάταξη και 3η στα Optimist 11χρόνων 

κοριτσιών.

Δαφερέρα Θεοφανία: 20η στην γενική κατάταξη (μικρότερη αθλήτρια).
Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ τονίζει: «[…] Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το 

νέο προπονητή των αγωνιστικών ομάδων Optimist και 420 κ. Φώτη Ρίζο, για την 
προσπάθεια που καταβάλλει έτσι ώστε το επίπεδο των αθλητών να ανέβει ακόμα 
ψηλότερα στοχεύοντας σε ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις… Ο Ν.Ο.Π. ευχαριστεί 
τον Ν.Ο. Σύρου για τη φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση».
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Ποδόσφαιρο
Μία ισοπαλία και μία ήττα ήταν ο απολογισμός των 

Παριανών ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα 
του Β’ ομίλου της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Ισόπαλος ο Νηρέας
Χωρίς σκορ έληξε η αναμέτρηση του Νηρέα, στο γή-

πεδο της Σίφνου, με τον τοπικό Πανσιφναϊκό.
Στο πρώτο ημίχρονο η Ναουσαίϊκη ομάδα ήταν κα-

λύτερη από τους γηπεδούχους, αλλά δεν κατέφερε να 
πετύχει γκολ. Ο Νηρέας με τον κεντρικό του επιθετικό 
Κασκούτη, είχε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίωρο 
του αγώνα, αλλά στάθηκε άτυχος, ιδιαίτερα στο 15ο 
λεπτό, όταν με κεφαλιά του η μπάλα βρήκε το οριζό-
ντιο δοκάρι των γηπεδούχων. Η άλλη μεγάλη ευκαιρία 
για να πετύχει γκολ ο Νηρέας, ήταν στις καθυστερή-
σεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κορτιάνος εκτέλεσε 
φάουλ και ενώ η μπάλα φαινόταν ότι θα κατέληγε στα 
δίχτυα, ο Σιφναίος τερματοφύλακας, Κάραβος, απο-
γειώθηκε και την έδιωξε σε κόρνερ από το «Γ» της 
εστίας του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανσιφναϊκός ισορρόπησε 
τον αγώνα και βγήκε στην αντεπίθεση, δίχως όμως 
και αυτός να μπορέσει να σημειώσει κάποιο γκολ. Στο 
τέλος του παιχνιδιού φάνηκε να «βολεύονταν» και οι 
δύο ομάδες με την ισοπαλία και κοιτούσαν πρώτα τις 
άμυνες τους.

Οι πρωταγωνιστές
Πανσιφναϊκός: (πρ. Δ. Δημητριάδης): Κάραβος, 

Σ. Λεμπέσης, Γρ. Λεμπέσης, Ζάσκας, Σταυριανός, Ρα-
πτόπουλος (Λυκογιάννης), Γκούμας, Ζουμής, Κίτσαλης, 
Ζαμπέλης (Μαυρογιάννης), Χρύσος (Μαστρόκαλος).

Νηρέας: (Μιχ. Παπαδάκης): Βεντουρής, Τριπολι-
τσιώτης, Σκεπαρνιάς, Δελημπαλταδάκης (Τσενάι), Χα-
τζία, Μώτος, Χασάνι (Ζουμής), Κορτιάνος, Κασκούτης, 
Ζένελι, Ρούσσος.

Διαιτητής: Δεσύπρης, με βοηθούς του τους κ.κ. Λ. 
Μενδρινό και Μουτάφη.

Ήττα ΑΟΠ

Την ήττα με 3-1 μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Παροικι-
άς, γνώρισε ο ΑΟΠ από τον πρωτοπόρο Παμμηλιακό.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και λίγο έλει-
ψε να προηγηθεί στο 18ο λεπτό με το Ρούσσο, αλλά 
πριν προλάβει ο τελευταίος να σουτάρει κατάφερε και 
έδιωξε σωτήρια την μπάλα ο Μηλιός τερματοφύλα-
κας, Αϊβαλιώτης.

Ο Παμμηλιακός αντέδρασε και στο 25ο λεπτό άνοιξε 
το σκορ με το Σάντα, με σουτ μέσα από την μεγάλη 
περιοχή των Παριανών. Λίγα δευτερόλεπτα πριν ολο-
κληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο Παμμηλιακός πέτυχε 
το 0-2 με κεφαλιά του Πάντου, ύστερα από καλοχτυ-
πημένο κόρνερ που εκτέλεσε ο Σάντας.

Με την έναρξη σχεδόν του δευτέρου ημιχρόνου οι 
Μηλιοί πέτυχαν και τρίτο γκολ, με σουτ του Καμακάρη. 
Κάπου εκεί, η «σεμνή τελετή», είχε λάβει τέλος για τον 
ΑΟΠ, που πλέον έψαχνε μόνο το γκολ της τιμής. Ένα 
γκολ που επετεύχθη στο 60ο λεπτό, με σουτ του Καράι. 
Προς το τέλος του αγώνα η Παριανή ομάδα βγήκε πιο 
έντονα στην επίθεση για να πετύχει ακόμα ένα γκολ, 
κάτι όμως που δεν πέτυχε.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Μανέκα, Κρουσταλάκης, Νίκας, Τσαντουλής, 

Κρητικός (Γαβαλάς), Σκιαδάς (Σένκα), Πετρόπουλος, 
Κληρονόμος (Δαφερέρας), Αρκουλής, Καράι, Ρούσσος.

Παμμηλιακός: Αϊβαλιώτης, Κυρίτσης, Αχμέτ, Πά-
ντος, Σίδερης, Ατανάσωφ, Καραπετσάνης, Καμακάρης 
(Δερμρντζίεφ), Σοσόλι, Σάντα (Στεφανής),  Δρίλης 
(Μάνη).

Διαιτητής: Μενδρινός, με βοηθούς τους κ.κ. Δεσύπρη 
και Μουτάφη. 

Πρωταθλήματα υποδομών
Για το 2ο όμιλο Νέων, που συμμετέχουν οι ομάδες 

του νησιού μας, είχαμε τα εξής αποτελέσματα:
Μαρπησσαϊκός-ΠΑΣ Νάξου 0-6
Νηρέας-Αναγέννηση Νάξου 3-3.

Βαθμολογίες ΕΠΣΚ
Β’ όμιλος
1. Παμμηλιακός   9
2. Αίας Σύρου      7

3. ΑΟΠ                4
4. Νηρέας            2
5. Σίφνος             1
6. Σέριφος           1

Β’ όμιλος Νέων
1. ΑΟΠ                   9
2. Νηρέας               8
3. Αναγέννηση        4
4. ΠΑΣ Νάξου         4
5. Πανναξιακός       3
6. Μαρπησσαϊκός    0

Οι υπόλοιποι όμιλοι
Για το Α’ όμιλο ΕΠΣΚ είχαμε τα εξής αποτελέσμα-

τα:
Ανδριακός-Μύκονος  0-2
ΠΑΣ Τήνου-Υδρούσα  6-0
Άνω Μερά-ΑΟ Σύρου  1-3

Βαθμολογία
1. Μύκονος 16 
2. ΑΟ Σύρου 13
3. Άνω Μερά 13
4. Πάγος 10 
5. Ανδριακός 4
6. Τήνος 4
7. Υδρούσα -3

Για το Γ’ όμιλο ΕΠΣΚ είχαμε τα εξής αποτελέσμα-
τα:

Λάβα- ΠΑΣ Νάξου   3-1
Καρτεράδος-Τραγαία  1-0
Φιλώτι-Θύελλα   1-0
Πανναξιακός-Πανθηραϊκός  1-1

Βαθμολογία 
1. Πανθηραϊκός  19
2. Πανναξιακός  17
3. Φιλώτι             16
4. Θύελλα           16
5. Αστέρας          16
6. Καρτεράδος      9
7. Λάβα                 3
8. ΠΑΣ Νάξου      0
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32ος Μαραθώνιος δρόµος
Ο Αυθεντικός, Μαραθώνιος δρόμος Αθηνών, πραγματοποιήθηκε –

όπως κάθε χρόνο- με μεγάλη επιτυχία, στις 15 Νοεμβρίου 2014.
Στον Μαραθώνιο αγώνα συμμετείχαν 13.000 δρομείς από 105 χώ-

ρες του κόσμου, ενώ συνολικά, ως αγωνιζόμενοι, συμμετείχαν 35.000 
άτομα (έγιναν και αγώνες 5 και 10 χιλιομέτρων). Οι περισσότεροι ξέ-
νοι δρομείς ήταν από τις Η.ΠΑ. (1.146 δρομείς), ενώ από την Ευρώπη, 
η Μ. Βρετανία (565 δρομείς). Μεταξύ των αθλητών ήταν και 13 δρο-
μείς από Πάρο και Αντίπαρο.

Στέφανος Ντούσης Θανάσης Σκιαδάς
Βαγγέλης Αγγελάκος

Simo Zak
Κώστας Ασπρολούπος

Μαρία Σιφναίου Καλλιόπη Γενησαρλή Ανδρέας Ραγκούσης
Αλέξανδρος Τσολάκης

Ζαχαρίας Λαμπράκης Μάριος Φουρνάρης
Μαρία Κωνσταντίνου

Γιάννης Παντελάκης
Γεώργιος

Παπανικολάου



Νοέµβριος - Movember: 
Μήνας πρόληψης

για τον καρκίνο
του προστάτη

& των όρχεων

Στα πλαίσια της εκστρατείας
για την πρόληψη

και την ενηµέρωση,
έχουµε την ιδιαίτερη χαρά

να προσφέρουµε

υπέρηχους προστάτη

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Με την επιστηµονική καθοδήγηση και φροντίδα του πολυιατρείου*

*παρακαλούµε για ραντεβού επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία του κέντρου στο 2284055333

σχ
εδ
ια
σµ
ός

22
84

0 
28

02
5

σχ
εδ

ια
σµ

ός
 | 

εκ
τύ

πω
ση

 | 
in

te
rn

et
 | 

επ
ιγ

ρα
φ

ές


