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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

Φ.(Α)Π.Α. 

Βουλιάζουν την οικονομία 
στα νησιά μας

Συνεδριάσεις 
όπου κάτσει…

Τραγελαφικά γεγονότα είχαμε στο δημοτικό συμ-
βούλιο Πάρου στις 26/11/14, καθώς αναβλήθηκε η 
συνεδρίαση που είχε συγκληθεί ως έκτακτη.

» σελ. 11

Υδροπλάνα:  Έτοιμα 
για Ν. Αιγαίο

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του 
δικτύου υδατοδρομίων σε νησιά της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου, έγινε την περασμένη εβδομάδα, σε συ-
νάντηση του Περιφερειάρχη, κ. Γ. Χατζημάρκου, με εκ-
προσώπους της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια», με 
στόχο, τον προσεχή Μάιο, να είναι έτοιμα προς χρήση 
τα πρώτα υδατοδρόμια.  

» σελ. 6

Κλασσικός
αθλητισμός

Η Ένωση αθλητικών σωματείων ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων 
(Ε.Α.Σ.), διοργάνωσε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 
στο νησί μας, αγώνες κλασσικού αθλητισμού με τίτλο: 
«Αγώνες Ανάπτυξης».

» σελ. 15

» σελ. 8-9» σελ. 8-9

Νέα δεδομένα στην 
τουριστική επιτροπή
Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, η πρώτη συνά-

ντηση των εμπλεκομένων φορέων για τον τουρισμό.

το θέμα της 
εβδομάδας

» σελ. 14
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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 323
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Facebook
Καλά, θα πηδήξω από το παραθύρι μου με όλα αυτά 

που έγιναν τις προηγούμενες μέρες. Απ’ όλα είχε ο 
μπαξές και κυρίως ποίηση… Τι εννοώ με το παραπά-
νω. Διαβάζοντας διάφορα ανεκδοτάκια και χαζομάρες 
κάθε κοπής στο facebook, είδα και την ανάρτηση που 
πραγματικά με άφησε στον τόπο και με έκανε να σκε-
φθώ πόσο «πεζός» είμαι…

■ Ποίηση
Πρέπει λοιπόν να είμαι πολύ πίσω και τελικά το μόνο 

που γνωρίζω πλέον σ’ αυτή τη ζωή είναι να βρίζω 
κάθε Κυριακή βράδυ, όποιον παίκτης της ομαδάρας 
δεν έπαιξε καλά και να αμπελοσοφώ για τη ροκ μουσι-
κή. Διαβάστε προσεκτικά παρακάτω γιατί νιώθω απο-
γοητευμένος. Πρώην δημοτική σύμβουλος της Πάρου, 
δήλωσε υπερήφανη στο facebook, που θα παρευρεθεί 
στην εκδήλωση: «Από την ηλεκτρονική ποίηση… στη 
ρεαλιστική απαγγελία». Ως καταλαβαίνετε εγώ έχω 
κλείσει πλέον με το «άθλημα» του πολιτισμού. Ούτε 
για να διαβάζω τα ποιηματάκια στο ημερολόγιο τοίχου 
δεν κάνω…

■ Μάρκος
Λοιπόν έχω αρχίσει και συμπαθώ τις ατάκες του 

Κωβαίου. Την Τρίτη το βράδυ που συνεδρίαζαν στο 
δημοτικό συμβούλιο, πετάγεται αίφνης ο κ. Σαρρής και 
λέει ότι θέλει να κάνει μία πρόσκληση για μία συγκέ-
ντρωση του (Τ)ΣΥΡΙΖΑ. Με το που ακούει ο Μάρκος, 
«πρόσκληση», γυρνάει αμέσως και λέει: «Άμα είναι για 
φαγητό, μέσα είμαι!».

■ Σαρρής
Το καλυτερότερο όμως του κ. Σαρρή, ήταν σε προ-

ηγούμενη συνεδρίαση. Εκεί που έλεγαν για διάφορα 
θέματα πετάγεται και κάνει κριτική για την πρωινή εκ-
πομπή του Παπαδάκη, στον Αντένα! Τη συνέχεια την 
καταλαβαίνετε!

■ Δίαιτα
Έτσι και πιάσω αυτόν, που έδωσε τον αριθμό τηλε-

φώνου μου σε διαφημιστική εταιρεία αδυνατίσματος 
και μου στέλνουν καθημερινά μηνύματα για διάφορα 
προγράμματα δε θα μου γλυτώσει. Δεν έχω ανάγκη 
από δίαιτα!

■ Ατάκες
Επειδή οι ποδοσφαιρικές ατάκες πάντα «γράφουν» 

στις «διαφωνίες», παρουσιάζω μερικές ακόμα: Σερ 
Άλεξ Φέργκιουσον, για τον Πίπο Ιντσάγκι: 
«Αυτό το παλικάρι πρέπει να γεννήθηκε οφ-σάιντ». 
Άγγελος Αναστασιάδης: «Είχαμε τη ευκαιρία να 
προηγηθούμε με αυτογκόλ δώρο της Παναγιάς». 
Οπαδός της Λίβερπουλ: «Αυτή η πόλη έχει δύο 
πολύ καλές ομάδες. Τη Λίβερπουλ και την αναπλη-
ρωματική της Λίβερπουλ». Μπιλ Σάνκλυ: «Μερικοί 
πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι ζωής 
ή θανάτου. Λυπάμαι αλλά θα σας απογοητεύσω. Το 

ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι πολύ μεγαλύτερης σημα-
σίας». And the winner is… Τζορτζ Μπεστ: «Ξόδεψα 
το 90% των χρημάτων μου σε ποτά, κορίτσια και γρή-
γορα αυτοκίνητα. Τα υπόλοιπα απλώς τα σπατάλησα».

■ Σαραντινός
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κ. Χρ. Σα-

ραντινός, είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να ξεχάσει την 
παλιά του ιδιότητα (εκπαιδευτικός), στις συνεδριάσεις. 
Έτσι, τις προάλλες θέλοντας να υπερθεματίσει για τη 
νέα δημοτική πλειοψηφία, είπε για ένα θέμα: «Ελπί-
ζουμε τα πράγματα να φτιάξουν από τη νέα σχολι-
κή χρονιά!». Ο Κωβαίος έμεινε κάγκελο και του λέει: 
«Θέλω να ελπίζω ότι δε με περνάτε για μαθητή…».

■ Πραιτοριανοί 
Στο συμβούλιο λοιπόν της περασμένης Τρίτης, προ-

σπαθώντας ο κ. Σαραντινός να ξεκινήσει γρηγορότερα 
η συνεδρίαση, φώναξε στους συμβούλους που ήταν 
στο διάδρομο: «Ελάτε παιδιά στο Πραιτόριο». Εδώ 
όμως θεωρώ, ότι δεν ταιριάζει η φράση και ίσως εί-
ναι και παρεξηγήσιμη. Τι εννοώ; Το Πραιτόριο, ήταν η 
σκηνή του στρατιωτικού διοικητή, στην αρχαία Ρώμη. 
Η λέξη προήλθε από το όνομα του Ρωμαίου δικαστή, 
Πραίτορα. Οι Πραιτοριανοί ήταν επίλεκτοι στρατιώτες 
και για πολλούς αιώνες –ως το πλησιέστερο στρατι-
ωτικό σώμα στο κέντρο λήψης αποφάσεων- ανεβο-
κατέβαζαν αυτοκράτορες. Άρα: α) «ελάτε στο Πραι-
τόριο», του Σαραντινού, β) αυτοί που έρχονται είναι 
Πραιτοριανοί και γ) δεν έχει... Το νου σου Μάρκοοο. 

Διάβασε καλά την ιστορία που γράφω πιο πάνω! Θα 
σε φάνε οι Πραιτοριανοί της παράταξής σου.

■ Μπουμπουλίνα
Ως γνωστόν όταν είχε γίνει το έλα να δεις με το 

Βλαχογιάννη, για τη σύνθεση του ΔΣ του Λιμενικού 
Ταμείου και την ποσόστωση, είχαν ακουστεί διάφορα 
του στυλ «και ποια να βάλω; Τη Μαντώ Μαυρογέ-
νους;». Μετά τα όσα έγιναν και τους ξανά-μανά νέους 
διορισμούς του Μάρκου στο ΔΣ του Ταμείου, ο Μάρ-
κος πήρε τα πάνω του και είπε στο δημοτικό συμβού-
λιο: «Είχαμε πει για Μαντώ Μαυρογένους, αλλά τώρα 
εδώ βάλαμε Μπουμπουλίνες».

■ Ψηφίζουμε;
Και αφού την πάτησε ο Μάρκος με το έκτακτο συμ-

βούλιο που δεν του βγήκε, καθώς είχε μόνο 13 συμ-
βούλους υπέρ στην ψηφοφορία και όχι 14 όπως χρει-
άζεται στην ενισχυμένη πλειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου, σήμανε μετά συναγερμό. Και να τα τη-
λέφωνα και να τα έτσι και τα αλλιώς, και τελικά, πήγε 
στη νέα επαναληπτική συνεδρίαση. Μόνο που εκεί κα-
νείς από την αντιπολίτευση δε ζήτησε ψηφοφορία. Ο 
Μάρκος πρέπει να τα πήρε στο κρανίο, διότι αφού είχε 
την πλειοψηφία ήθελε αποτέλεσμα ψηφοφορίας για 
να πάει μπροστά στο Βλαχογιάννη και να αρχίσει να 
του φωνάζει: «Σας νικήσαμε, σας νικήσαμε».

■ Τέλη
Το να πάρετε πίσω την απόφαση του δημοτικού συμ-

βουλίου, για τη μείωση τελών στα τραπεζοκαθίσματα, 
δε βοηθάει στην εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει ο 
πολίτης στις αποφάσεις του Δήμου Πάρου. Προσωπι-
κά θεωρώ ότι ήταν λάθος εκείνη η απόφαση, που προ-
ήλθε όμως από βεβιασμένες κινήσεις συνδικαλιστών. 
Όμως, δεν παύει να υπήρξε μία απόφαση και η δημο-
τική αρχή πρέπει να έχει συνέχεια. Δεν τελείωσε με το 
Βλαχογιάννη, ούτε αύριο θα τελειώσει με τον Κωβαίο. 
Το να μη συμφωνήσετε και να τηρήσετε τη δέσμευση 
του δημοτικού συμβουλίου, το Πάσχα του 2014, θα 
σας έρθει μπούμερανγκ. Κανείς, μα κανείς επαγγελμα-
τίας, δε θα πιστέψει στο μέλλον υποσχέσεις σας. Ου-
σιαστικά αυτό που χάσατε με την αρνητική απόφασή 
σας για τη μείωση των τελών στα τραπεζοκαθίσματα, 
ήταν η αξιοπιστία του Δήμου.

■ Τέλη 2 
Το λάθος και το πολύ μεγάλο φάουλ Βλαχογιάννη, 

είναι ότι όταν λήφθηκε η απόφαση για μείωση των τε-
λών τραπεζοκαθισμάτων, αυτό δημιούργησε αθέμιτο 
ανταγωνισμό, αλλά και πολίτες δύο κατηγοριών. Είναι 
σα να λέγατε ότι οι οργανωμένοι συνδικαλιστές μπο-
ρούν να διεκδικούν μειώσεις τελών, ενώ οι υπόλοιποι 
πολίτες ή άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι που δεν έχουν 
οργάνωση, δεν μπορούν. Διότι αγαπητέ κ. Βλαχογιάν-
νη, είναι σα να μου έλεγες «εσύ απλέ πολίτη –που δεν 
έχει μαζί σου κάποιο σύλλογο- δεν μπορείς να διεκδι-
κήσεις μείωση τέλους για το σπίτι σου. Μπορούν μόνο 
οι επαγγελματίες που έχουν σύλλογο». 

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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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

Προγράμματα 
για ανέργους

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στo πλαίσιο του 
έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑ-
ΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», σε 
συνεργασία με το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς A.E. και την «Ελί-
χρυσος Κοιν.Σ.Επ», θα προχωρήσουν στην υλοποίηση 
προγραμμάτων κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2014 
έως Σεπτεμβρίου 2015.  

Οι θεματικές κατηγορίες των προγραμμάτων είναι 
οι εξής: 

Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Β) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Γ) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Δ) ΑΠΟΚΤΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Ε) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΣΤ) ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
Ο αριθμός των εκπαιδευομένων που μπορούν να 

ενταχθούν σε ένα τμήμα μάθησης εξαρτάται από τον 
τύπο του προγράμματος και το χώρο υλοποίησης. Σε 
περίπτωση που κάποιο τμήμα παρουσιάζει αυξημένη 
ζήτηση, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας ενώ θα 
καταβάλλεται προσπάθεια για δημιουργία και άλλου 
παράλληλου τμήματος. Το χρονολογικό πλάνο των 
προγραμμάτων θα αναρτάται, από το Νοέμβριο, στη 

σελίδα  www.katartisi-pnai.gr. Εκεί, θα υπάρχουν 
ειδικές φόρμες αιτήσεων συμμετοχής για κάθε πρό-
γραμμα, οι οποίες θα ανοίγουν μια εβδομάδα πριν την 
έναρξή του και θα μπορούν να συμπληρώνουν οι ενδι-
αφερόμενοι τα στοιχεία τους. 

Η αίτηση συμμετοχής δεν σημαίνει ότι ο αιτών έχει 
επιλεγεί αυτόματα σε ένα πρόγραμμα. Αφού συμπλη-
ρωθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων θα ενημερώ-
νονται οι καταρτιζόμενοι με μήνυμα SMS στο κινητό 
τους ή στο σταθερό τους τηλέφωνο. Κάθε καταρτιζό-
μενος θα λάβει με την επιτυχή παρακολούθηση των 
προγραμμάτων κατάρτισης, βεβαίωση παρακολούθη-
σης.

Τα προγράμματα

Οικονομία-Επιχειρηματικότητα
1. Υποδοχή και φιλοξενία σε τουριστικά καταλύμα-

τα- παροχή υπηρεσιών

σε Α.Μ.Ε.Α.
2. Ευκαιρίες χρηματοδότησης της κοινωνικής καινο-

τομίας για Περιφέρειες, Δήμους και Κοινωνικές Επιχει-
ρήσεις στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

α) Προγράμματα χρηματοδοτήσεων (EaSI, Horizon, 
ΕΣΠΑ, κ.α.),

β) Διεθνής δικτύωση με εμβληματικούς ευρωπαϊ-
κούς φορείς,

γ) Νομικά, φορολογικά & διοικητικά ζητήματα δια-
χείρισης των Κοιν.Σ.Επ.

3. Προβολή τουριστικών επιχειρήσεων με σύγχρονα 
μέσα τεχνολογίας (e-marketing)

4. Το λογιστικό περιβάλλον των Κοινωνικών Συνετ/
κων Επιχειρήσεων

5. Χτίζοντας μια βιώσιμη επιχείρηση - από την ιδέα 
στην πράξη

6. Επιχειρηματικός σχεδιασμός στον γεωργικό τομέα 
(Βασικές έννοιες γεωργικής οικονομικής, επιχειρηματι-
κό σχέδιο)

7. Παραδοσιακή τοπική κουζίνα σε χώρους εστίασης 
- Ελληνικό πρωινό.

8. Βελτίωση υπηρεσιών - εξυπηρέτηση πελατών σε 
χώρους εστίασης

9. Παραγωγή- μεταποίηση- τυποποίηση βρώσιμων 
τοπικών  προϊόντων

10. Αγροτουρισμός και τοπική ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο 22810 
83659 και στην ηλεκτρονική διέυθυνση: 
katartisi@elichrysos.gr
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Για τη χωροθέτηση
των αιολικών
εγκαταστάσεων

Με αφορμή τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου 
Αιγαίου (συνεδρίαση 18-11-2014) για την παραλαβή της Μελέτης 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Διερεύνηση του Καθεστώ-
τος Χωροθέτησης Αιολικών Εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου 
Αιγαίου»  η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου τονίζει τα εξής:

Στην προσπάθειά της η προηγούμενη περιφερειακή αρχή να υλο-
ποιήσει απρόσκοπτα την πολιτική της Ε.Ε. και των Ελληνικών κυβερ-
νήσεων στην ενέργεια, με επενδύσεις των μονοπωλιακών ομίλων 
στις Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), φρόντισε να καλύψει 
με τον «ερευνητικό» μανδύα του πανεπιστήμιου Θεσσαλίας την εκ-
πόνηση της μελέτης  «Διερεύνηση του Καθεστώτος Χωροθέτησης 
Αιολικών Εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου». Παρά 
το γεγονός, ότι ο ρόλος των πανεπιστημίων δεν είναι να εκπονούν 
μελέτες, στην περίπτωση αυτή, όπως και σε άλλες, καθιστούν τα 
πανεπιστήμια «λαγούς» των πολιτικών επιλογών στη βάση των οικονομικών συμφε-
ρόντων του μεγάλου κεφαλαίου.

Η μελέτη αυτή μπήκε, στη πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, 
από την σημερινή περιφερειακή αρχή, με σκοπό να παραληφθεί. Δηλ. να παραλη-
φθεί μια μελέτη η οποία αφορά σε όλα σχεδόν τα νησιά χωρίς να έχουν γνώση οι 
κάτοικοι των νησιών και τα κατά τόπους συμβούλια, τι προβλέπει γι’ αυτούς, σένα 
από τα σοβαρότερα θέματα όπως αυτό της ενέργειας και των αιολικών πάρκων. 
Όταν είναι ήδη γνωστή η αντίδραση των κατοίκων των νησιών Πάρου, Νάξου, Τή-
νου και Άνδρου ενάντια στις  95 ανεμογεννήτριες που επρόκειτο να εγκατασταθούν 
από τους επιχειρηματικούς ομίλους και η προσφυγή τους μετά από κινητοποιήσεις 
στο Συμβούλιο Επικρατείας. H προσωρινή αναβολή της παραλαβής της μελέτης, 
προκειμένου να γίνει «διαβούλευση», πρέπει να βρει τους κατοίκους σε ετοιμότητα 
για να ματαιώσουν τα σχέδια σε βάρος τους.

Η μελέτη έρχεται να ανατρέψει τις διατάξεις εκείνες που εμποδίζουν την υλοποί-
ηση των σχεδίων των επιχειρηματικών ομίλων για τις αιολικές εγκαταστάσεις, έρ-
χεται να δώσει τη δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερο χώρο σε κάθε νησί για εγκα-
ταστάσεις, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός, η πολιτική Γης, συνολικότερα η έννοια της οργάνωσης του κοινωνικού 
χώρου, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με το πλαίσιο των σχέσεων παραγωγής 
στις οποίες κινούνται. 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση, κριτήριο για τον όποιο σχεδιασμό δεν είναι η τεχνική  
επάρκεια μιας μελέτης (η οποία εκπονείται μέσα στα πλαίσια αυτού που την πα-
ραγγέλνει) αλλά η απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα «χωροταξικός σχεδιασμός για 
ποιον;» και στην προκειμένη περίπτωση «αιολικά πάρκα για ποιόν;», και κατ’ επέκτα-
ση «ηλεκτρική ενέργεια κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα;»

Το πλαίσιο ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στα οποία εντάσσο-
νται και οι αιολικές εγκαταστάσεις, καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία σύμ-

φωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την «απελευθέρωση» δηλαδή παράδοση 
στους επιχειρηματικούς ομίλους της παραγω-
γής ηλεκτρικής, και όχι μόνο, ενέργειας. Η πο-
λιτική αυτή, στηρίζεται παρά τις φραστικές δια-
φοροποιήσεις, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, 
παρατάξεις και παράγοντες που θεωρούν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μονόδρομο για την χώρα.

Σήμερα, από το μετοχικό κεφάλαιο του ομί-
λου της ΔΕΗ ΑΕ, το 49% ανήκει σε ιδιώτες. 
Περίπου το 36% των μετοχών ανήκει σε διε-
θνή επενδυτικά σχήματα, κυρίως αμερικανικά. 
Τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής τα βιώ-
νουν ήδη τα λαϊκά στρώματα με τις συνεχείς 
αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος 
(σχεδόν τριπλασιασμός της τιμής από το 2008 
μέχρι σήμερα με μεγαλύτερο βάρος στα πρώ-
ην φτηνά τιμολόγια των οικιακών καταναλώ-
σεων). Οι χιλιάδες οικογένειες που στερούνται 
σήμερα ηλεκτρικού ρεύματος από αδυναμία 
πληρωμής είναι αποτέλεσμα αυτής ακριβώς 
της πολιτικής.

Στην περίπτωση των αιολικών σταθμών 
αλλά και γενικότερα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου δραστηριοποιούνται 
κατά κόρον ιδιώτες με κυρίαρχους τους επιχειρηματικούς ομίλους, η εφαρμοζόμενη 
πολιτική φτάνει στα όρια του «νόμιμου» σκανδάλου αφού οι παχυλές επιδοτήσεις 
που εισπράττουν οι ιδιώτες παραγωγοί τόσο για την κατασκευή των σταθμών, όσο 
και για την πώληση ενέργειας, επιβαρύνουν την τιμή του ρεύματος. Ενδεικτικά η τιμή 
πώλησης ρεύματος στην χονδρική από ανανεώσιμες πηγές, ξεπερνά σε ορισμένες 
περιπτώσεις το πενταπλάσιο του κόστους παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από 
λιγνίτη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις (πχ φωτοβολταϊκά) η τιμή χονδρικής είναι ακόμη 
μεγαλύτερη! Το κόστος μεταφέρεται τελικά στους λογαριασμούς της ΔΕΗ που πλη-
ρώνουν οι λαϊκές οικογένειες.

Η εξασφάλιση της ηλεκτρικής ενέργειας ως κοινωνικό αγαθό δεν μπορεί να πραγ-
ματωθεί  σε συνθήκες «επιχειρηματικότητας» και «ανταγωνιστικότητας». Κοροϊδεύ-
ουν ασύστολα τον λαό πολιτικές δυνάμεις που ενώ στηρίζουν την πολιτική του ευ-
ρωμονόδρομου, ζητούν π.χ. την συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, «δημόσιο 
έλεγχο» ή την δημιουργία μη «βιομηχανικών» αιολικών σταθμών στα νησιά κ.λ.π

Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από την οργανωμένη πάλη των ερ-
γαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων γενικότερα. Η αναμονή ή ανάθεση σε επί-
δοξους «σωτήρες» διαιωνίζει το σημερινό καθεστώς. Σήμερα, έχει ωριμάσει αντι-
κειμενικά η ανάγκη να γίνει η ηλεκτρική ενέργεια λαϊκή περιουσία. Όχι στα χέρια 
ενός κράτους που λειτουργεί για λογαριασμό της πλουτοκρατίας, αλλά στα χέρια 
του λαού, με κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και εργατικό-κοινωνικό έλεγχο 
στα μέσα παραγωγής. Μόνο σε συνθήκες λαϊκής εξουσίας με κοινωνικοποίηση των 
μονοπωλίων και κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας θα μπορέσει έτσι η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας να στηρίξει την ανάπτυξη για το λαό.

Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου

Η ημέρα των 
επικεφαλής

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το γραφείο δημάρ-

χου Πάρου, γίνεται γνωστό ότι ο κ. Μ. Κωβαίος, κα-

θιερώνει την «Ημέρα των Επικεφαλής», για καλύτερο 

συντονισμό, ενότητα και υπεύθυνη αντιμετώπιση κρί-

σιμων τοπικών θεμάτων.

Όπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου: «[…] Η συνά-
ντηση του Δημάρχου με τους Επικεφαλής των δημο-
τικών παρατάξεων θα λαμβάνει χώρα κατόπιν προ-
σκλήσεως του ιδίου, όποτε προκύπτει κάποιο κρίσιμο 
και σοβαρό θέμα που αφορά το νησί. Ο Δήμαρχος 
Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος δηλώνει: «Στόχος μας 
είναι η ενότητα, ο καλός συντονισμός και η υπεύθυνη 
αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τον τόπο 
μας. Γιατί το μέλλον και το καλό της Πάρου μας αφο-
ρούν όλους».

Ευχαριστίες 
ΕΚΑΒ

Το προσωπικό του ΕΚΑΒ Τομέα Πάρου, ευχαριστεί 

τους παρακάτω επαγγελματίες:

Πατέλη Άγγελο - Χρώματα (ΒΙΒΕΧΡΩΜ)

Μπάλιο ΕΠΕ - Χρώματα

Κουμούτση Κώστα - Ελαιοχρωματισμοί - Κατάστημα 

«Κατοικία»

Αιγινίτου Υπατία - Κουρτίνες

Αναγνωστοπούλου Μαρία - Ράψιμο κουρτινών,

Που πρόσφεραν υλικά και εργασία για τον καλλωπι-

σμό του γραφείου μας.

Επίσης, ευχαριστούμε τον κ. Πέντζα Ευάγγελο (το-

πογράφο), για τη δωρεά πλαστικοποιημένου χάρτη 

του νησιού μας.

Δρομολόγια 
Ferry-Boat

Από τους ιδιοκτήτες φέρι-μπόουτ που εκτελούν τα 
δρομολόγια μεταξύ Πούντας και Αντιπάρου, ανακοι-
νώθηκε το πρόγραμμα έως 23 Δεκεμβρίου 2014. Τα 
δρομολόγια έχουν ως εξής:

Καθημερινές από Αντίπαρο για Πούντα:
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:15 

– 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 
– 15:15 – 16:15 – 17:15 - 18:15 – 19:15 – 20:15 – 
22:15 – 23:15 

Καθημερινές από Πούντα για Αντίπαρο:
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 – 10:30 

– 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:30 – 14:30 
– 15:30 – 16:30 – 17:30 - 18:30 – 19:30 – 20:30 – 
22:30 – 23:30

Σαββατοκύριακα από Αντίπαρο για Πούντα:
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 

– 12:15 – 13:15 - 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 
18:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15

Σαββατοκύριακα από Πούντα για Αντίπαρο:
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 

– 12:30 – 13:30 - 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 
18:30 –  20:30 – 22:30 – 23:30.
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Υδροπλάνα: 
Έτοιμα 
για Ν. Αιγαίο

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του 
δικτύου υδατοδρομίων σε νησιά της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου, έγινε την περασμένη εβδομάδα, σε συ-
νάντηση του Περιφερειάρχη, κ. Γ. Χατζημάρκου, με εκ-
προσώπους της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια», με 
στόχο, τον προσεχή Μάιο, να είναι έτοιμα προς χρήση 
τα πρώτα υδατοδρόμια.  

Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία της Περιφέρει-
ας, προκειμένου οι άνθρωποι της εταιρείας που έχουν 
την τεχνογνωσία για την κατασκευή των υδατοδρομί-
ων, να ενημερώσουν τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ανάλογη σύσκεψη θα ακολουθήσει σύντομα και στη 
Σύρο, ενώ θα ακολουθήσουν άλλα δέκα νησιά σε Δω-
δεκάνησα και Κυκλάδες. Ο στόχος που έχει θέσει η 
Περιφέρεια είναι, τον προσεχή Μάιο, να είναι έτοιμα 
και λειτουργικά τα πρώτα υδατοδρόμια στην περιοχή 
του Νοτίου Αιγαίου, όπως και η εσωτερική διασύνδε-
ση Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. 

Ο κ. Χατζημάρκος σε σχετικές του δηλώσεις είπε: 
«Βάζουμε στόχο τον Μάιο να υπάρχει ένας ικανός 
αριθμός υδατοδρομίων ώστε και οι εταιρείες υδρο-
πλάνων να ξεκινήσουν το δικό τους προγραμματισμό 
πτήσεων. Μέσα σ’ ένα πολιτικό περιβάλλον αβεβαιό-
τητας που δεν ευνοεί τις επενδυτικές κινήσεις, η συ-
νεργασία Περιφέρειας, Δήμου και Λιμενικού Ταμείου 
αποτελεί την μεγαλύτερη εγγύηση για τους επενδυ-
τές που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα 
και επιθυμούν ένα περιβάλλον σταθερότητας». 

Στόχος της εταιρείας είναι να κατασκευαστούν υδα-
τοδρόμια σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και των 
Κυκλάδων, με ενδοπεριφερειακή σύνδεση των δύο νο-
μών, σε κόστος προσιτό και οικονομικό στον επιβάτη, 
βάσει των αποστάσεων και της παρεχόμενης υπηρε-
σίας.

Στην Πάρο
Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί στη συνε-

δρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, το 
θέμα: «Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Λιμενικού Ταμείου 
Πάρου-Αντιπάρου για την αδειοδότηση και κατασκευή 
υδατοδρομίου στο νησί της Πάρου και εξουσιοδότηση 
της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των 
όρων αυτής», με εισηγητή τον αντιπεριφερειάρχη Κυ-
κλάδων, κ. Γ. Λεονταρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι χώροι που έχουν προ-
ταθεί για την κατασκευή του υδατοδρομίου είναι: α) 
Όρμος Νάουσας στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Δέτης, β) 
λιμένας Πούντας Δ.Κ. Πάρου και γ) Αλυκή Δ.Κ. Αγκαι-
ριάς. Ο όρμος της Παροικιάς, θεωρείται σύμφωνα με 
έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου, πολλαπλά επιβαρυ-
μένος με πολυσύχναστες παραλίες κλπ.
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Νέο ΔΣ 
γονέων στο 
1ο Δημοτικό

 Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιή-
θηκε η γενική συνέλευση και ο οικονομικός απολογι-
σμός του έργου του διοικητικού συμβουλίου και του 
σχολικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού 1ου δη-
μοτικού σχολείου Παροικίας (κυλικείο), για τη διετία 
2012-2014.

Στη συνέχεια έγινε η εκλογή νέου διοικητικού συμ-
βουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 
1ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς. Η συγκρότηση σε 
σώμα του νέου ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μαούνης Χριστόδουλος
Α/πρόεδρος: Καλαβρυζιώτη Λένα
Γραμματέας: Μωραϊτίδης Ιωάννης
Ειδικός Γραμματέας: Ραγκούσης Νικόλαος
Ταμίας: Αρκουλή Σοφία
Μέλη: Τσιγγινάρη Πόπη και Φωκιανού Μοσχούλα
Για την Ένωση Γονέων: Μαούνης Χριστόδουλος 
και Μπιρμπίλη Μαρία
Για τη Σχολική Επιτροπή: Μαούνης Χριστόδουλος.

Προνόμια 
εμπόρων 
για την υγεία

Λόγω των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν στις 
ιατρικές παροχές του Κ. Υ. Πάρου, μαζί με τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν τα ανασφάλιστα μέλη του 
εμποροεπαγγελματικού συλλόγου λόγω των οφειλών 
τους στον ΟΑΕΕ, το ΔΣ αποφάσισε να εκδηλώσει εν-
διαφέρον για συνεργασία με ιατρικό κέντρο που θα 
παρέχει προνομιακές τιμές στα μέλη του συλλόγου.

Το ΔΣ του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου συζήτησε στις δύο τελευταίες συνε-
δριάσεις του (6-11 και 25-11-2014), τις προσφορές 
που είχαν κατατεθεί από τα ιατρικά κέντρα και κατόπιν 
ομόφωνης απόφασης ανακοινώνει τη συνεργασία του, 
με το ιδιωτικό πολυϊατρείο «διάγνωση», που εδρεύει 
στη Νάουσα. Σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό 
παροχής ιατρικών-διαγνωστικών υπηρεσιών τα μέλη, 
οι σύζυγοι και τα τέκνα τους που θα έχουν την απαραί-
τητη κάρτα θα επωφελούνται από τα κάτωθι: 

α) Ακτινολογικές εξετάσεις (μαστογραφίες, μέτρηση 
οστικής πυκνότητας, πανοραμικές,       εγκεφαλομε-
τρικές και κλασσικές ακτινογραφίες) θα παρέχεται έκ-
πτωση 30% επί του τιμοκαταλόγου.

β) Υπερηχογραφικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτω-
ση 30% επί του τιμοκαταλόγου.

γ) Εξετάσεις αξονικών τομογραφιών θα παρέχεται 
έκπτωση 15% επί του τιμοκαταλόγου.

δ) Μικροβιολογικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτω-
ση 25% επί του τιμοκαταλόγου.

ε) Για τις επισκέψεις στους κλινικούς ιατρούς του 
πολυϊατρείου η τιμή ορίζεται στα 40 ευρώ.        

Ακόμα, η «διάγνωση», θα προσφέρει ετησίως έναν 
υπέρηχο μαστού και έναν υπέρηχο προστάτη για τα 
μέλη του συλλόγου, στους συζύγους και τέκνα αυτών 
και επιπλέον με έξοδα της, θα εκδώσει ονομαστικές 
κάρτες προνομίων των μελών του εμποροεπαγγελμα-
τικού συλλόγου. Προϋπόθεση για τη χρήση των πα-
ραπάνω προνομίων είναι η παραλαβή της κάρτας που 
θα διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ από το γραφείο του συλλόγου 
στα ταμειακώς ενήμερα μέλη για το έτος 2015.

Πρόγραμμα 
κατάρτισης

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, σε συνεργασία με ΚΕΚ θα υλοποιήσει στα μέσα 
Ιανουαρίου πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 
και εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-25), που χρηματοδοτείται 
από το ΟΑΕΔ. 

Για την υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων με θέμα 
κατάρτισης: «MARKETING ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ SOCIAL 
MEDIA», που θα είναι διάρκειας 40 ωρών, αναζητείται 
εισηγητής. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι καταχω-
ρημένος στα μητρώα του ΛΑΕΚ, σε διαφορετική πε-
ρίπτωση, θα πρέπει να καταθέσει πτυχίο, βιογραφικό, 
ταυτότητα και ΑΦΜ για να καταχωρηθεί άμεσα στο 
σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαι-
ολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται καθημερινώς 11:00-13:00 στο τηλέφωνο του 
εμποροεπαγγελματικού συλλόγου: 22840 22262 ή με 
την γραμματειακή υποστήριξη (κ. Αναστασία Σκαραμα-
γκά) στο τηλ.6936 670556. Τελευταία μέρα ενδιαφέ-
ροντος ορίζεται η Τρίτη 02/12/2014.

Έπεσαν 
οι «τζίφρες»

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 στο γραφείο 
του δημάρχου Πάρου, κ. Μάρκου Κωβαίου, υπεγράφη 
η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο 
του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα 
Πάρου» ποσού 1.132.285,72 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
2.110.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%). 
Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από το Περιφε-
ρειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι 
Αιγαίου» στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανά-
πτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περ. Ν. Αιγαίου» και η 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του ορίζεται σε δώδε-
κα μήνες. 

Το έργο αποτελείται από μία κεντρική αίθουσα γηπέ-
δου - πολλαπλών χρήσεων για τη διεξαγωγή αγώνων 
διαφόρων αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.α.) και τη φι-
λοξενία εκδηλώσεων ποικίλου ενδιαφέροντος, όπως 
συναυλίες, παραστάσεις και εκθέσεις. Η   αίθουσα θα 
είναι άρτια εξοπλισμένη με αγωνιστικό δάπεδο παρκέ, 
κερκίδες, αποδυτήρια δύο ομάδων και διαιτητών, ια-
τρείο, γραφεία και χώρο γραμματείας και με όλες τις 
απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
(κλιματισμός, ειδικός φωτισμός, ηλεκτρονικοί πίνακες, 
κλπ). 

Ο κ. Κωβαίος σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η δημο-
τική αρχή υποστηρίζει: «Μετά από συλλογική προσπά-
θεια πολλών ετών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα 
ένα έργο πνοής για τον αθλητισμό της Πάρου. Στόχος 
μας ήταν και παραμένει να δώσουμε τη δυνατότητα 
στη νεολαία του τόπου μας να μπορεί να αθλείται υπό 
κατάλληλες συνθήκες στους κατάλληλους χώρους».

Παιχνίδια
Η δημοτική βιβλιοθήκη Πάρου, «Γ. Γκίκας», διοργα-

νώνει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, στις 7:30 
το απόγευμα, εκδήλωση για επιτραπέζια παιχνίδια 
στρατηγικής και φαντασίας.

Σε ανακοίνωσή τους οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης 
σημειώνουν: «Εάν είσαι 15-19 ετών είσαι ευπρόσ-
δεκτος να ανακαλύψεις το άλλο μας πρόσωπο! Αυτή 
είναι η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων για τους 
εφήβους».



www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις | 7

Ευχαριστήριο 
Αιμοδοτών

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου-Αντιπά-
ρου, ευχαριστεί θερμά τα μέλη του συλλόγου και ιδιαί-
τερα τους νέους αιμοδότες του για την πανανθρώπινη 
προσφορά τους  και τη μεγάλη συμβολή τους στην 
επιτυχία της εαρινής αιμοληψίας. 

Φίλοι αιμοδότες, για άλλη μια φορά δώσατε δυνα-
μικό παρόν στο κάλεσμα του συλλόγου μας προσφέ-
ροντας 483 φιάλες αίματος  στον πάσχοντα συνάν-
θρωπο.

Η επιτυχία των αιμοληψιών στο νησί μας οφείλεται 
στη δική σας ολοπρόθυμη συμμετοχή, που αποδεικνύ-
ει ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν έπαψαν να 
δίνουν το παρόν στη ζωή. Είναι σε όλους σας γνωστή 
η δράση του Συλλόγου και η ανταπόκριση του για κα-
λύψεις συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη αίματος. 
Έχουμε Παριανοί και Αντιπαριώτες τη δική μας Τρά-
πεζα Αίματος για κάθε ανάγκη καθενός από εμάς. Το 
τελευταίο διάστημα οι ανάγκες σε αίμα έχουν αυξηθεί 
αρκετά, με αποτέλεσμα η χώρα μας να εισάγει αίμα 
από την Ελβετία και την Ολλανδία με μεγάλο κόστος. 
Οι ελλείψεις δυστυχώς είναι πολύ μεγάλες και ο κό-
σμος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να δίνει 
έστω και μία φορά το χρόνο αίμα.

Εσείς φίλοι Αιμοδότες μεταδώστε τις εντυπώσεις 
σας στους συγγενείς, στους φίλους και βεβαιώστε 
τους για την ασφάλεια της αιμοδοσίας, που διαρκεί 
λίγο και είναι ανώδυνη. Ευχή όλων είναι να συνεχί-
σετε να δίνετε απλόχερα τη χαρά και την ελπίδα στο 
συνάνθρωπο!

Με θερμές ευχαριστίες.

Γιορτές
Ο εμποροεπαγγελματι-

κός σύλλογος Πάρου-Αντι-
πάρου, δημοσιοποίησε τη 
δράση του για τις γιορτι-
νές μέρες που έρχονται. Οι 
εορταστικές εκδηλώσεις 
σύμφωνα με την ανακοί-
νωση έχουν ως εξής:

-Σάββατο 6/12/2014 και ώρα 6 μμ στο «Paros 
Rock,συνδιοργανώνουμε με το σύλλογο γυναικών 
Πάρου, «Αρηίς», το 4ο φιλανθρωπικό gala με επίδει-
ξη μόδας που λαμβάνουν μέρος τα καταστήματα της 
Πάρου-Αντιπάρου. Φέτος το γεγονός θα πλαισιώσουν 
μοντέλα επαγγελματίες ενώ επιπλέον την εκδήλωση 
θα κλείσουν μουσικά, το συγκρότημα 48 ώρες. Έσοδα 
της βραδιάς θα διατεθούν στον σύλλογο παιδιών με 
σύνδρομο down.

- Κυριακή 7/12/2014 και ώρα 6 μμ συμμετέχου-
με με την γιορτή σούμας στο άναμμα του χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου στην πλατεία της Νάουσας.

- Παρασκευή 12/12/2014, στα καταστήματα 
του νησιού, θα ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο.

- Σάββατο 13/12/2014 και ώρα 7.30 μμ -στο 
βόλτο του Κρίσπη- Παλαιά Αγορά Παροικίας, συμμε-
τέχουμε με μεζέ και σούμα στο τριήμερο εκδηλώσεων 
που θα πραγματοποιήσει η ΚΔΕΠΑΠ, ενόψει του ανάμ-
ματος του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Παροικία 
- Πλατεία Εκατονταπυλιανής. Ταυτόχρονα εκείνη την 
ημέρα θα πραγματοποιηθεί ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ (λειτουργία 
καταστημάτων έως 12 το βράδυ), σε συνδυασμό με 
μεγάλες προσφορές και ειδικές τιμές από τα καταστή-
ματα της Παλαιάς Αγοράς.

- Κυριακή 14/12/2014 και ώρα 7 μμ συμμετέ-
χουμε με την γιορτή σούμας, στο άναμμα του χριστου-
γεννιάτικου δέντρου της Παροικίας-Πλατεία Εκατο-
νταπυλιανής.

- Σάββατο 20/12/2014 και ώρα 7 μμ, συμμετέ-
χουμε με την γιορτή σούμας στο άναμμα της χριστου-
γεννιάτικης βάρκας της Αλυκής.

Τέλος, στην ανακοίνωσή του ο εμποροεπαγγελμα-
τικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου σημειώνει: «Επι-
πλέον, ανακοινώνουμε στους επαγγελματίες ότι 
αποφασίστηκε να διεξαχθεί διαγωνισμός για την πιο 
καλαίσθητη-γιορτινή βιτρίνα που θα πραγματοποιηθεί 
κατά τις γιορτινές μέρες στα καταστήματα-μέλη του 
συλλόγου. Η πενταμελής επιτροπή που θα αποτελείται 
από επαγγελματίες φωτογράφους και διακοσμητές, 
θα επισκεφτούν στις 30/12/2014 τα καταστήματα 
που θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και θα συμμε-
τέχουν στον διαγωνισμό. Μετά την βαθμολόγηση που 
θα πραγματοποιήσει η επιτροπή, θα ανακοινωθεί ο 
τυχερός, που θα κερδίσει ένα τριήμερο ταξίδι».

Βοηθάμε!
Ο σύλλογος γονέ-

ων και κηδεμόνων του 
δημοτικού σχολείου 
Αγκαιριάς, σε συνερ-
γασία με τη Δημοτική 
Κοινότητα Αγκαιριάς, 
ανταποκρινόμενοι στην έκκληση για βοήθεια σε είδη 
τροφίμων και καθαρισμού αναλαμβάνουν από κοινού 
την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου την συγκέντρω-
ση τους στο γραφείο της Κοινότητας που θα αποδο-
θούν στα Παιδικά Χωριά SOS.

Ο θεσμός προσφέρει προστασία σε παιδιά τα οποία 
για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνι-
μα της φροντίδας των φυσικών τους γονιών σε βάση 
σταθερή, συνεχή και μακροχρόνια.

Τα αναγκαία για το πρωινό/δεκατιανό στο σπίτι ενός 
Παιδικού Χωριού SOS:

- Δημητριακά (αυτά που αναμειγνύουμε με γάλα) - 
Κακάο – Γάλα Εβαπορέ - Ζάχαρη – Χυμοί– Μέλι.

Για την παρασκευή των σπιτικών γευμάτων τους:
- Όσπρια – Λάδι –Αλάτι - Αλεύρι –Πουρές πατάτας 

– Κονσέρβες τόνου, ντομάτας και πελτέ.
Για τη λάτρα των σπιτιών τους (μην ξεχνάμε τα παι-

διά ζουν σε σπίτια μέσα στο χωριό το καθένα με την 
ομάδα- οικογένεια του, με τη δική τους Μητέρα SOS):

- Σκόνη πλυντηρίου – Μαλακτικό – Υγρό σαπούνι 
πιάτων – Υγρά καθαρισμού - Χαρτί κουζίνας και του-
αλέτας.

Σημειώνουμε ότι οι προσφορές πρέπει να περιορι-
στούν στα συγκεκριμένα είδη και οι «καρποί»» αγάπης 
και αλληλεγγύης θα συγκεντρωθούν στο γραφείο της 
Κοινότητάς Αγκαιριάς, έως και το Σάββατο 6 Δεκεμ-
βρίου, στις 8 το βράδυ.

Εορταστικό 
Ωράριο

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, δημοσιοποίησε το εορταστικό ωράριο των κατα-
στημάτων στα νησιά μας. Το ωράριο έχει ως εξής:

Εμπορικά καταστήματα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2014, 9.00-14.30 & 18.00-
21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2014, 9.00-14.30 & 18.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 13/12/2014, 9.00-14.30 & 18.00-
00.00 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2014, ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2014, 9.00-14.30
ΤΡΙΤΗ 16/12/2014, 9.00-14.30 & 18.00-21.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/2014, 9.00-14.30 & 18.00-21.00
ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2014, 9.00-14.30 & 18.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12/2014, 9.00-14.30 & 18.00-
21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12/2014, 9.00-14.30 & 18.00-21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ  21/12/2014, 10.30-15.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2014, 9.00-21.00
ΤΡΙΤΗ 23/12/2014, 9.00-21.00
ΤΕΤΑΡΤΗ (Παραμονή Χριστουγέννων) 
24/12/2014, 9.00-21.00
ΠΕΜΠΤΗ 25/12/2014, ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12/2014, ΚΛΕΙΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/2014, 9.00-14.30 & 18.00-21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12/2014, 10.30-15.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2014, 9.00-21.00
ΤΡΙΤΗ 30/12/2014, 9.00-21.00
ΤΕΤΑΡΤΗ (Παραμονή Πρωτοχρονιάς) 
31/12/2014, 9.00-20.00
ΠΕΜΠΤΗ 01/01/2015, ΚΛΕΙΣΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  02/01/2015, ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ (Θεοφανείων) 06/01/2015, ΚΛΕΙΣΤΑ

- Την Παρασκευή 02/01/2015, τα καταστήματα θα 
παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ, λόγω της απασχόλησης του 
προσωπικού κατά την Κυριακή 21-12-2014. 

- Από την Σάββατο 03/01/2015, επανέρχεται σε 
ισχύ το χειμερινό ωράριο των καταστημάτων.

Καταστήματα τροφίμων, κάβες κλπ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2014, 8.00-21.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2014, 8.00-21.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2014, ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2014, 8.00-21.30
ΤΡΙΤΗ 16/12/2014, 8.00-21.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/2014, 8.00-21.30
ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2014, 8.00-21.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12/2014, 8.00-21.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12/2014, 8.00-21.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2014, 10.30-15.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2014, 8.00-21.30
ΤΡΙΤΗ 23/12/2014, 8.00-21.30
ΤΕΤΑΡΤΗ (Παραμονή Χριστουγέννων) 
24/12/2014, 8.00-21.00
ΠΕΜΠΤΗ 25/12/2014, ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12/2014, ΚΛΕΙΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/2014, 8.00-21.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12/2014, 10.30-15.30
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2014, 8.00-21.30
ΤΡΙΤΗ 30/12/2014, 8.00-21.30
ΤΕΤΑΡΤΗ (Παραμονή Πρωτοχρονιάς) 
31/12/2014, 8.00-20.00
ΠΕΜΠΤΗ 01/01/2015, ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01/2015, ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ (Θεοφανείων) 06/01/2015, ΚΛΕΙΣΤΑ

- Την Παρασκευή 02/01/2015, τα καταστήματα θα 
παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ, λόγω της απασχόλησης του 
προσωπικού κατά την Κυριακή 21-12-2014. 

- Από την Σάββατο 03/01/2015, επανέρχεται σε 
ισχύ το χειμερινό ωράριο των καταστημάτων.

ΠΕΝΘΟΣ  

Άννα Σαρρή του 
Ιωάννου

Στις 6 Νοεμβρίου απεβίωσε 
η αείμνηστη Άννα Σαρρή. Επί 
23 ολόκληρα χρόνια ήταν 
ανάπηρη και υπέφερε πάρα 
πολύ. Ο σύζυγος της Γιάννης, 
όλα αυτά τα χρόνια στάθη-
κε δίπλα της αγόγγυστα, την 
περιποιόταν με αγάπη και 
υπήρξε πραγματικά υπόδειγμα ιδανικού συζύγου. Ξό-
δεψε τεράστια ποσά και από την δική του περιουσία 
και από της συζύγου του. Εκτός όμως από το σύζυγο 
και η καλή της αδερφή Δήμητρα στάθηκε δίπλα της 
με απαράμιλλο ενδιαφέρον. Τέτοια παραδείγματα 
φιλότιμων συγγενών πρέπει να γίνονται γνωστά για 
να μιμούνται και άλλοι. 

Στις 14 Δεκεμβρίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της 
Ζωοδόχου Πηγής μνημόσυνο για την συμπλήρωση 40 
ημερών από το θάνατο της αείμνηστης Άννας.
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Φ.(Α)Π.Α. 

Βουλιάζουν την οικονομία στα νησιά μας

Η «Φωνή της Πάρου» με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της την 1η Νοεμβρίου 2014 
(όταν κάποιοι κοιμούνταν τον ύπνο του δικαίου…), προειδοποιούσε για την αύξηση 
του ΦΠΑ στα νησιά μας. Το προφητικό δημοσίευμα της Φ.τΠ. ήρθε και πάλι στο προ-
σκήνιο, αφού δημοσιεύματα φέρουν τους πιστωτές της χώρας μας να απαιτούν την 
κατάργηση του ειδικού καθεστώτος που ισχύει στα νησιά (μειωμένοι συντελεστές 
ΦΠΑ κατά 30%).

Όπως υποστηρίζουν οικονομικοί αναλυτές η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά θα είχε 
όφελος 347 εκ. ευρώ. Το ειδικό καθεστώς στα νησιά 5%-9%-16%, δημιουργήθηκε 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ως αντιστάθ-
μιση του αυξημένου κόστους μεταφοράς των αγαθών στα νησιά. 

Η αλήθεια… 
Ο ΣΕΤΕ (σύνδεσμος Ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων) επισημαίνει ότι η εν-

δεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ θα σημάνει 2,5 εκ. λιγότερους τουρίστες το 2015 και 
μείωση του ΑΕΠ κατά 2 μονάδες.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου μπορεί να φέ-
ρει άμεσα έσοδα άνω των 300 εκατ. στα ταμεία του κράτους, αλλά θα μειώσει το 
ΑΕΠ της χώρας τουλάχιστον κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα φετινά 
επίπεδα, δηλαδή περίπου 3,8 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή η μείωση αυτή θα προκα-
λέσει καταστροφικές μεταβολές και στις θέσεις εργασίας, αφού για κάθε εκατομ-
μύριο λιγότερους τουρίστες που θα έρχονται στη χώρα, θα χάνονται 30.000 θέσεις 
εργασίας. 

Οι ζωτικής σημασίας απώλειες σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, θα προκύψουν διότι επι-
βάλλοντας διπλάσιο ΦΠΑ, με υπογεγραμμένα τα συμβόλαια και συμφωνημένα τα 
τουριστικά πακέτα για τη σεζόν του 2015, θα υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις σε ανα-

διαπραγμάτευση με τους Tour Operators, καθιστώντας τον Ελληνικό τουρισμό μη 
ανταγωνιστικό και σπρώχνοντας τη ροή εκατομμυρίων τουριστών στους ανταγωνι-
στές της Ελλάδας. 

Σημειώνουμε ότι για παράδειγμα η ανταγωνίστρια Τουρκία έχει ΦΠΑ στο τουρι-
στικό πακέτο (διαμονή και εστίαση) 8%, η Πορτογαλία 7%, η Ιταλία και η Γαλλία στο 
10%!

Η αντίδραση της Περιφέρειας
Σε κοινή δήλωση, η οποία εστάλη στον πρωθυπουργό της χώρας, κ. Αντώνη Σα-

μαρά, κατέληξαν οι παράλληλες διευρυμένες συσκέψεις, εκπροσώπων των τοπικών 
φορέων του Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκαν σε Ρόδο και Σύρο, με πρω-
τοβουλία του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου, το βράδυ της Κυριακής 
1/12/2014, με αφορμή τις πληροφορίες που φέρουν κυβέρνηση και δανειστές να 
έχουν θέσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, την κατάργηση του ειδικού φορολο-
γικού καθεστώτος που ισχύει στα νησιά του Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται οριζόντια συμφωνία και 
κοινή θέση, μεταξύ όλων των φορέων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε αυτό το 
εύρος, γεγονός που ισχυροποιεί το μήνυμα που απευθύνουν στην κυβέρνηση. Αξιο-
σημείωτο είναι επίσης ότι, η κοινή δήλωση-επιστολή δεν περιορίζεται στη διαμαρ-
τυρία, αλλά θέτει με τρόπο αυστηρό και επιτακτικό ένα συγκεκριμένο διεκδικητικό 
πλαίσιο, προς άρση της βλάβης που υπέστη η κοινωνία και η οικονομία των νησιών 
από τις υφεσιακές πολιτικές της τελευταίας εξαετίας. Παράλληλα, γίνεται σαφές ότι 
σοβαρή βλάβη στην νησιωτική οικονομία θα προκύψει και στην περίπτωση διπλασι-
ασμού του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, που θα πλήξει καίρια την ανταγωνιστικότητα της 
περιοχής, ως κατ’ εξοχήν τουριστικό προορισμό. 
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Στην κοινή τους δήλωση οι εκπρόσωποι των φο-
ρέων που συμμετείχαν στις συσκέψεις και συνυ-
πογράφουν το κείμενο-επιστολή, γίνεται ιδιαί-
τερη αναφορά στον ρόλο των βουλευτών 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η ψήφος 
των οποίων θα κρίνει την κατάργηση ή μη, 
των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, τον δι-
πλασιασμό ή μη του τουριστικού ΦΠΑ.

Οι δηλώσεις Χατζημάρκου
Αναφερόμενος στη σημασία και το αποτέλε-

σμα των δύο παράλληλων συσκέψεων φορέων 
σε Ρόδο και Σύρο, ο Περιφερειάρχης, κ. Χατζη-
μάρκος, σε συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα 1/12, 
δήλωσε:

«Η χθεσινή μέρα ήταν καθοριστική για την Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είναι η πρώτη φορά 
που η Περιφέρεια εκφράζεται συνολικά και ενι-
αία, σε όλα τα επίπεδα, χωρίς καμία διάκριση με-
ταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Και αυτό δεν 
μπορεί να το αγνοήσει και να το απαξιώσει κα-
νένας. Με ένα κείμενο, μια θέση, εκφράστηκε το 
σύνολο των αυτοδιοικητικών παραγόντων, των 
εκπροσώπων κοινωνικών, επιστημονικών φορέ-
ων και παραγωγικών τάξεων για το ζήτημα των 
συντελεστών ΦΠΑ».

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Περιφερειάρχης, 
επικαλούμενος οικονομικές μελέτες και αναλύ-
σεις, αμφισβήτησε και κατήγγειλε ως ψευδή 
τα στοιχεία που δίνει το ΥΠΟΙΚ, ως προς το 
προσδοκώμενο όφελος από την κατάργη-
ση των μειωμένων συντελεστών στα νη-
σιά, αφήνοντας αιχμές για τη σκοπιμότητα 
που εξυπηρετείται από μια τέτοια πρακτι-
κή. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η απαίτηση ή η 
συζήτηση  για παρέμβαση στο καθεστώς ΦΠΑ, 
είναι μια συζήτηση πέρα από κάθε λογική, όχι 
μόνο πολιτική αλλά και οικονομική. Κατ’ αρχήν, 
διότι δεν θα αποδώσει τίποτε ως μέτρο, καθώς 
έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα και των 
επιχειρήσεων και των πολιτών. Αυτά τα οποία 
λέγονται από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών περί 340 
εκατ. ευρώ, εκτιμώμενο δημοσιονομικό όφελος, είναι απολύτως ανακριβή. Είναι 
ψευδή και αυτό το καταγγέλλουμε».

Τέλος, ο κ. Γ. Χατζημάρκος δεν απέκλεισε τίποτα σε ό,τι αφορά κινητοποιήσεις των 
τοπικών κοινωνιών και είπε:

«Στη διάρκεια της σύσκεψης, το βράδυ της Κυριακής, ζητήθηκε από τους φορείς, 
να διατηρήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, σε επίπεδο κινητοποιήσεων. Τόσο 
εγώ, ως Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, όσο και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρ-
χος Ρόδου, κ. Φ. Χατζηδιάκος, δεσμευτήκαμε πως θα ακολουθήσουμε τις όποιες 
αποφάσεις τους, διατηρώντας αρραγές το πολύ σπουδαίο, ευρύτατο μέτωπο το 
οποίο σχηματίστηκε. Δεν αποκλείουμε τίποτα». 

Ευθύνες στους τοπικούς βουλευτές
Σε ερώτηση αν υπάρχουν σκέψεις για παραιτήσεις των αυτοδιοικητικών φορέων, 

στην περίπτωση κατάργησης των συντελεστών ΦΠΑ των νησιών, ο κ. Χατζημάρκος, 
ήταν σαφής: 

«Πρέπει να προηγηθούν οι παραιτήσεις των κοινοβουλευτικών εκπρο-
σώπων της περιοχής. Δεν νομοθετούμε εμείς. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι 
οποίοι θα κληθούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να επικυρώσουν με την προσωπική 
τους ψήφο μια ενδεχόμενη συμφωνία για τους συντελεστές ΦΠΑ. Είναι ξεκάθαρη 
στο κοινό κείμενο και στην επιστολή που εστάλη στον πρωθυπουργό της χώρας, η 
απαίτησή μας προς τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τόσο των Κυκλάδων, 
όσο και της Δωδεκανήσου».

Η επιστολή Κωβαίου
Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομι-

κών κ . Γκίκα Χαρδούβελη, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του σχετικά με την φη-
μολογούμενη πρόταση κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. 
Η επιστολή έχει ως εξής: 

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε στις νησιωτικές περιοχές ισχύει καθεστώς μειωμένων κατά 

30% συντελεστών ΦΠΑ σε σχέση με αυτούς της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η δια-
φοροποίηση αυτή δεν αποτελεί προνόμιο για τους νησιώτες, αντιθέτως αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση της νησιωτικής οικονομίας δεδομένων 
των οικονομικών επιβαρύνσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών λόγω της ιδι-
αίτερης γεωγραφικής θέσης των νησιών και των συναφών δυσκολιών. Ο μειω-
μένος συντελεστής ΦΠΑ δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει το κόστος μεταφοράς 

των προϊόντων αλλά και το αυξημένο κόστος 
παροχής υπηρεσιών.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα φημολογείται 
εντόνως η κατάργηση των μειωμένων συντε-
λεστών ΦΠΑ στα νησιά. Μια τέτοια εξέλιξη θα 
ήταν άκρως επιζήμια για την οικονομία και την 
βιωσιμότητα των νησιών, προκαλώντας σοβα-
ρό πλήγμα στη τοπική αγορά και κοινωνία. Το 
συγκεκριμένο μέτρο δεν πρόκειται να επιφέρει 
αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά επιβάρυνση της οικονομίας και 
των κατοίκων των νησιών. Τα ελληνικά νησιά 
συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της «βα-
ριάς βιομηχανίας» της χώρας, η οποία είναι ο 
τουρισμός, αφού αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης 
χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά 
οι νησιώτες αντιμετωπίζουν καθημερινώς σο-
βαρά προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής 
φύσεως όπως ελλιπή ιατρική κάλυψη και ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεπαρκή ακτο-
πλοϊκή  σύνδεση, κόστος μεταφοράς και πολλά 
άλλα. 

Με βάση τα παραπάνω θα ήθελα να ζητήσω 
την διατήρηση του καθεστώτος των μειωμένων 
κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά».

Η επιστολή προς Σαμαρά
Τα κυριότερα σημεία της επιστολής των φορέ-

ων Ν. Αιγαίου και του Περιφερειάρχη κ. Χατζη-
μάρκου, έχουν ως εξής:

«[…] Οι αυτοδιοικητικοί, παραγωγικοί, κοινω-
νικοί και επιστημονικοί φορείς του Ν. Αιγαίου, 
για μια ακόμη φορά εκφράζουμε την βαθύτα-
τη αγωνία και ανησυχία μας για το ενδεχόμενο 
κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
στα νησιά μας, που αυτές τις ώρες και σύμφω-
να με «διαρροές» και «πληροφορίες», βρίσκεται 
στο τραπέζι της τελικής διαπραγμάτευσης μετα-
ξύ κυβέρνησης και δανειστών. Αυτή την ύστατη 
ώρα δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση πως το 
ειδικό φορολογικό καθεστώς των νησιών είναι 

για μας αδιαπραγμάτευτο και είμαστε αποφασισμένοι να το προασπίσουμε με κάθε 
τρόπο. Ως εκ τούτου, η σθεναρή και δυναμική αντίδρασή μας, είναι δεδομένη. Η τυ-
φλή φοροεισπρακτική λογική και η αδιέξοδη πολιτική που επιβάλλεται στη χώρα, 
δεν μπορεί να περάσει ως οδός «σωτηρίας».Αδυνατούμε να αντιληφθούμε την 
εμμονή των δανειστών σε ένα μέτρο περιορισμένου δημοσιονομικού οφέλους, σε 
αντίθεση με την ανήκεστο βλάβη που θα επιφέρει στην οικονομία των νησιών. 

Ακόμη και το υποτιθέμενο δημοσιονομικό όφελος των 347 εκατ. ευρώ (που ψευ-
δώς προβάλλεται, ενώ κάθε επιστημονική ανάλυση αποδεικνύει ότι σε καμία πε-
ρίπτωση το όποιο δημοσιονομικό όφελος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 45 
εκατ. ευρώ) που θα προκύψει από τυχόν κατάργηση των μειωμένων συντελεστών, 
θα είναι ασήμαντο, μπροστά στις επιπτώσεις που θα επιφέρει, καθώς θα αποτελέ-
σει την ταφόπλακα κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στα νησιά μας (…).

Το ειδικό φορολογικό καθεστώς για τα νησιά του Αιγαίου υιοθετήθηκε για να 
αντισταθμιστούν  οι αρνητικές συνέπειες της νησιωτικότητας και ιδιαίτερα το αυ-
ξημένο κόστος διαβίωσης και δραστηριοποίησης στις νησιωτικές αυτές περιοχές. 
Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μια συνήθης «ευνοϊκή φορολο-
γική ρύθμιση», που ανάλογα με τις συγκυρίες τίθεται προς αμφισβήτηση (…).

Στα νησιά του Ν. Αιγαίου με τις δραματικές ελλείψεις στον ζωτικής σημασίας 
τομέα της υγείας, όπου ο αριθμός γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού είναι 
θεαματικά συρρικνωμένος σε σύγκριση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ανάλογες είναι 
οι ελλείψεις στους τομείς της παιδείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Στα νησιά του 
Νοτίου Αιγαίου, όπου οι μεταφορές έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα, μέσω των δρα-
στικών περιορισμών των κονδυλίων για την επιδότηση των ακτοπλοϊκών συνδέ-
σεων στις άγονες γραμμές, με συνεπακόλουθο  τον  περιορισμό των ακτοπλοϊκών 
δρομολογίων (…).

Στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, που λόγω τουρισμού, είναι η κατ’ εξοχήν περιοχή 
που μπορεί να δώσει ελπίδα ανάκαμψης και  αναπτυξιακή προοπτική σε μια συρ-
ρικνωμένη εθνική οικονομία. Στα νησιά του Αιγαίου, που μετά τα παραπάνω, είναι 
προφανές ότι μακράν απέχουν από την εικόνα της ευημερίας που τεχνηέντως καλ-
λιεργείται. Κατόπιν αυτών, δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται 
να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτός ο παραλογισμός. Όλα έχουν όρια, που στην 
περίπτωση των νησιών μας, έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Δεν μπαίνουμε καν στη 
συζήτηση κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, 
που σε κάθε περίπτωση δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση (…).

Απαιτούμε από τους δανειστές, να εγκαταλείψουν τις παράλογες και αντιανα-
πτυξιακές βλέψεις τους. Στην απαίτηση μας αυτή, δεν θα ανεχθούμε καμία στάση 
υποχωρητικότητας από τους τοπικούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, που τους 
θέτουμε προ των ευθυνών τους και τους καθιστούμε υπεύθυνους για ό,τι συμβεί 
(…)».
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Προτάσεις των 
Φ.Ε.Π.

Ο σύλλογος Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου, με ανακοί-
νωσή του απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας 
προς το δήμο Πάρου, για τη διαχείριση των αδέσπο-
των ζώων του νησιού

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον Νόμο ο δήμος εί-
ναι υποχρεωμένος να παρέχει κτηνιατρική φροντίδα 
και ταυτόχρονα ενημέρωση προς τους δημότες για 
την προστασία και φροντίδα των αδέσποτων. Τα ζώα 
-σύμφωνα με το Νόμο- πρέπει να συμβιώνουν ανά-
μεσά μας και να μην ασυλοποιούνται σε παράνομες 
εγκαταστάσεις. Ακόμα, από 
το 2003 οι δήμοι υποχρε-
ούνται σε πρόγραμμα πε-
ρίθαλψης και στειρώσεων 
αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς (σκύλων και γατών).

Οι ΦΕΠ, στην ανακοίνω-
σή τους σημειώνουν: «[…] 
Το Δεκέμβριο του 2013 το 
Δημοτικό Συμβούλιο Πά-
ρου αποφάσισε κονδύλι 
10.000 ευρώ (εκταμιεύθη-
καν μόνο τα 5.000 ευρώ), 
για πρόγραμμα στειρώσε-
ων, εμβολιασμού κλπ των 
αδέσποτων ζώων του νη-
σιού. Έργο που αναλάβαμε 
-εντός του 2014- οι δύο φι-
λοζωικοί Σύλλογοι της Πά-
ρου («ΦΕΠ» και «PAWS»), 
χωρίς καμία βοήθεια από 
το δήμο στην περισυλλογή 
και μεταφορά των ζώων. Αυτό το κονδύλι των μόνο 
5.000 ευρώ εξαντλήθηκε μέσα σε διάστημα λίγων 
μηνών λόγω του υψηλού κόστους των ιατρικών πρά-
ξεων. Ζητάμε ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 
την περίθαλψη και στείρωση των αδέσποτων.

Επαναλαμβάνουμε στη νέα Δημοτική Αρχή ότι η 
ευθύνη για τα προβλήματα που εντοπίζονται με αδέ-
σποτα στο νησί είναι αποκλειστικά δική της και όχι 
των φιλοζωικών σωματείων και των ανθρώπων που 
ενδιαφέρονται και φροντίζουν αυτά τα ζώα. Ο Δήμος 
Πάρου οφείλει άμεσα να προχωρήσει σε αυτά που 
ο Νόμος ορίζει για την διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων (π.χ. ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου και κυνο-
κομείου, σύμβαση με κτηνίατρο που θα αναλάβει την 
περίθαλψη ζώων και τις στειρώσεις τους, σύσταση 
5μελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμ-
ματος κλπ) ώστε σε βάθος χρόνου, να μπορέσει να 
ελεγχθεί ο αριθμός τους. Ένα νέο πρόγραμμα για τη 
διαχείριση αδέσποτων καθώς και η ίδρυση ενός Δη-
μοτικού Κτηνιατρείου θα συμβάλει προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Ο Σύλλογος «Φιλόζωοι Εθελοντές Πά-
ρου», έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύ-
τερη διαχείριση των αδέσποτων και για την εξεύρεση 

πόρων ώστε να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός 
του Δήμου και οι πολίτες:

1) Εύρεση σχετικών κονδυλίων
α) Αρκετοί Δήμοι της χώρας έχουν προχωρήσει 

στην είσπραξη ειδικού τέλους υπέρ του προγράμμα-
τος περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς της 
τάξης των 50-60 λεπτών τον χρόνο από κάθε Δημότη 
(βλ. σχετικά πρόγραμμα Δήμου Αθηνών, πρόγραμμα 
Δήμων ανατολικής Θεσσαλονίκης κλπ)

β) Συνεννόηση με την Αστυνομία για την απόδοση 
διοικητικών προστίμων σε περιπτώσεις κακοποίησης 
ζώου ή μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των δεσπο-
ζόμενων. Τα πρόστιμα τα οποία καθορίζονται είναι ιδι-
αιτέρως υψηλά και προορίζονται αποκλειστικά για το 
πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων. 

γ) Συνεννόηση με εθελοντές κτηνιάτρους για τη 
δωρεάν παροχή κτηνιατρι-
κών υπηρεσιών και στει-
ρώσεων στα αδέσποτα 
ζώα σε νόμιμο κτηνιατρείο 
πχ Δημοτικό.

2) Αποτροπή εγκατάλει-
ψης δεσποζόμενων ζώων 
συντροφιάς

α) Εκστρατείες ενημέρω-
σης πολιτών για τις ποινές 
του Νόμου σχετικά με την 
εγκατάλειψη καθώς και τα 
ιδιαίτερα αυστηρά πρόστι-
μα.

β) Έλεγχοι από την Αστυ-
νομία στα δεσποζόμενα 
ζώα για ηλεκτρονική σή-
μανση (microchip) και κα-
ταγραφή, που συμβάλει 
στην αποτροπή εγκατάλει-
ψης.

3) Ίδρυση Δημοτικού 
Κτηνιατρείου

Το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικού κτη-
νιατρείου είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την ίδρυση 
νόμιμου καταφυγίου. Κάθε Δήμος μπορεί να ανταπο-
κριθεί και θα έχει ως αποτέλεσμα, την τακτικότερη 
φροντίδα, μεγαλύτερου αριθμού ζώων. Σχετικές επι-
δοτήσεις είναι δυνατόν να βρεθούν από το πρόγραμ-
μα ΕΣΠΑ και από χορηγίες. Στο Δημοτικό Κτηνιατρείο 
μπορούν να κληθούν εθελοντές κτηνίατροι για δωρε-
άν στειρώσεις. (βλ. Στειρώσεις σε Δήμο Σερρών, Ρό-
δου, Καβάλας κλπ). Πληροφορίες για την ίδρυση και 
λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου στο link http://
www.pfpo.gr/faq/

4) Πρόσκληση στα φιλοζωικά σωματεία και στους 
φιλόζωους πολίτες του νησιού και συνεργασία μαζί 
τους. Με την εμπειρία που έχουν στην διαχείριση 
αδέσποτων ζώων μπορούν να βοηθήσουν ή ακόμα 
και να κατευθύνουν σωστά το έργο του Δήμου ώστε 
να αποδώσουν καλύτερα οι προσπάθειές του.

Για περαιτέρω βοήθεια είμαστε στην διάθεσή σας. 
Ωστόσο θα πρέπει πρωτίστως με δική σας βούληση 
-γιατί μόνο αυτό χρειάζεται- να ξεκινήσουν οι διαδι-
κασίες που ο Νόμος ορίζει (Ν.4039/2012 όπως τρο-
ποποιήθηκε από τον Ν.4235/2014)».
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Περί σχολής 
μουσικής

Τις τελευταίες εβδομάδες μία πρόσληψη συμ-
βασιούχου καλλιτεχνικού διευθυντή στη σχολή 
μουσικής του δήμου Πάρου, έγινε αφορμή να 
υπάρξουν αντεγκλήσεις, αλλά και διαμαρτυρίες 
μίας ομάδας γονέων που τα παιδιά τους φοιτούν 
στην παραπάνω σχολή.

Σύμφωνα με επιστολές που στάλθηκαν σε ΜΜΕ 
και ηλεκτρονικές σελίδες του νησιού μας, υπήρ-
ξαν διαμαρτυρίες, διότι στο διαγωνισμό πρόσλη-
ψης δεν υπήρχε η εντοπιότητα, που είχε υπάρξει 
σε προηγούμενο διαγωνισμό. Αυτό, προκάλεσε τη 
διαμαρτυρία υποψήφιας για τη θέση της καλλιτε-
χνικής διευθύντριας.

Σημειώνουμε ότι ο όρος «εντοπιότητα», δεν 
ισχύει πλέον (από το 2013) και ο όρος είχε μπει 
στον παλαιότερο διαγωνισμό για λόγους οικονο-
μίας της ΚΔΕΠΑΠ, καθώς δεν μπορούσε πλέον 
να πληρώνει τα οδοιπορικά καθηγητών της, κάτι 
που γινόταν παλαιότερα. Πλέον, οδοιπορικά δε 
δίνονται για μετακινήσεις. Η σχολή μουσικής του 
δήμου έχει σήμερα περίπου 65 παιδιά. Οι θέσεις 
που είχαν προκηρυχτεί ήταν τέσσερις, καθώς αυ-
τές εγκρίθηκαν από το υπουργείο. Το νέο ΔΣ της 
ΚΔΕΠΑΠ αποφάσισε να κάνει νέο διαγωνισμό, δί-
νοντας όμως πρόσθετα μόρια σε όλους όσοι κα-
τοικούν μόνιμα στο νησί μας. 

Ως εδώ ήταν η ουσία της είδησης. Ας δούμε 
τώρα όμως και κάποιες σκέψεις που με «βασά-
νισαν» το τελευταίο διάστημα περί της υπόθεσης.

Πιο ρατσιστικό και πιο απεχθές (για μένα προ-
σωπικά), από τον όρο «εντοπιότητα» δεν υπάρχει. 
Σε κάθε δουλειά, πολύ περισσότερο όταν μιλά-
με για πρόσληψη ουσιαστικά εκπαιδευτών, αυτό 
που προσπαθεί να κάνει κάθε εργοδότης είναι να 
προσλάβει τον καλύτερο και τον πιο μορφωμένο 
για τη θέση. Τι σημαίνει λοιπόν «εντοπιότητα;». Τι 
είναι αυτό; Δηλαδή, ο Κρητικός, ο Πελοποννήσι-
ος, ή ο Ρουμελιώτης, απαγορεύεται να εργαστεί 
εκτός των συνόρων της ιδιαίτερης πατρίδας του; 
Που βρισκόμαστε; Σε ποια εποχή; Το ότι αυτός ο 
όρος «βασίλευε» έως και το 2012, αποδεικνύει 
γιατί αυτό το έθνος βρίσκεται σε θέματα –τουλά-
χιστον εκπαίδευσης- τόσα χρόνια πίσω. Δηλαδή, 
αν ζούσε ο Μανώλης Καλομοίρης και ήθελε να 
έρθει στην Πάρο να διδάξει τα παιδιά μας, θα του 
λέγαμε «όχι», διότι ήταν Σμυρνιός και ζούσε μόνι-
μα στην Αθήνα!

Πάμε τώρα όμως και στην ηθική πλευρά του 
θέματος. Η νέα δημοτική αρχή ανέλαβε τυπικά 
από 1η Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά ανέλαβε από 6-7 
Σεπτεμβρίου 2014. Ξέρετε πότε προκηρύχθηκε 
ο διαγωνισμός; Στις 10 Οκτωβρίου. Μόνο, που 
ο διαγωνισμός, δεν προκηρύχτηκε επί προεδρίας 
Θανάση Μαρινόπουλου, που δεν είχε αναλάβει 
έως τότε, αλλά από την πρώην πρόεδρο, κ. Άννα 
Κάγκανη. Το γιατί δεν είχε αναλάβει έως τότε ο κ. 
Μαρινόπουλος και γιατί έμενε η κ. Κάγκανη, ου-
δόλως με ενδιαφέρει και δε γνωρίζω άλλωστε 
τους λόγους αυτής της καθυστέρησης. Γνωρίζω 
όμως πάρα πολύ καλά πως δεν επιτρέπεται ηθικά 
να υπογράψεις ένα διαγωνισμό (νόμιμο φυσικά) κ. 
Κάγκανη... Έτσι, για να τα γράφουμε όλα…

Νέο ΔΣ στους 
ΦΕΠ

Ο σύλλογος, «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου», σε συ-
νεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-
τη 26 Νοεμβρίου στα γραφεία του ΑΜΕΣ «Νηρέας», 
στη Νάουσα, πραγματοποίησε εκ νέου συγκρότηση σε 
σώμα μετά την παραίτηση του Ριχάρδου Ζίππλ, από τη 
θέση του προέδρου. Έτσι η νέα σύνθεση του ΔΣ είναι 
η εξής:

Πρόεδρος: Δημήτρης Μερεμέτης
Α/πρόεδρος: Μυρτώ Παλούμπη

Γεν. Γραμματέας: Δέσποινα Καλογεροπούλου
Ταμίας: Σεμίνα Μαργαρίτη
Μέλος: Μάκης Λακταρίδης
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Ομιλίες
- Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 2ου δημοτικού σχολείου 

Παροικιάς, διοργανώνει ομιλία με την ψυχοθεραπεύτρια κ. Μαρ. Αλεξάνδρου, με 
θέμα: «Πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να δημιουργούν αρμονικές σχέσεις με 

το περιβάλλον τους». Μετά την ομιλία θα ακολουθήσουν ερωτήσεις για συζήτηση. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στο χώρο του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου στις 6 το απόγευμα.

- Ο Μ.Ε.Ε.Α.Σ «Υρία» Λευκών, σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Αναμνήσεις γι’ 
αυτούς που έφυγαν», που θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό μέγαρο Λευκών, την 
Κυριακή 7/12/2014. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει τις 6 το απόγευμα και ομιλητές θα 
είναι οι κ.κ. Αντ. Αρκάς και Χρ. Γεωργούσης.

Συνεδριάσεις 
όπου κάτσει…

Τραγελαφικά γεγονότα είχαμε στο 
δημοτικό συμβούλιο Πάρου στις 
26/11/14, καθώς αναβλήθηκε η 
συνεδρίαση που είχε συγκληθεί ως 
έκτακτη.

Συγκεκριμένα, η δημοτική πλειο-
ψηφία συγκάλεσε την έκτακτη συ-
νεδρίαση, δίχως όμως να μπορέσει 
να την αιτιολογήσει. Στις διαμαρτυ-
ρίες της αντιπολίτευσης, οι κ.κ. Μ. 
Κωβαίος και Χρ. Σαραντινός, δεν 
έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις και έτσι, 
το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε 
να ψηφίσει για την εγκυρότητα της 
έκτακτης συνεδρίασης. Από τους 
παρόντες δημοτικούς συμβούλους, 
οι 13 της πλειοψηφίας συμφώνη-
σαν να γίνει, ενώ οι 8 σύμβουλοι της 
αντιπολίτευσης διαφώνησαν. Μη 
έχοντας την ενισχυμένη πλειοψηφία 
που απαιτείται (14 ψήφοι), η συνε-
δρίαση αναβλήθηκε για τις 28/11.

Ακόμα, πρόβλημα παρουσιάστηκε 
και στο ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου, 
για την εγκυρότητα του οποίου είχε 
αντιδράσει ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης 
κατά τη σύστασή του, λόγω του ότι 
δεν είχε τη σωστή ποσόστωση από 
πλευράς γυναικών. Τελικά και ενώ 
όλες οι αποφάσεις που είχε λάβει το 
Λιμενικό Ταμείο βρίσκονται στον «αέρα», ο κ. Κωβαίος σε συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου στις 28/11 τοποθέτησε ως μέλος, τη δημοτική σύμβουλο, κ. Αικ. Πατέ-
λη, ώστε να υπάρχει η ποσόστωση.

Η «Ενότητα»
Για τη συνεδρίαση στις 28/11/2014 ο συνδυασμός «Ενότητα για το Μέλλον» 

δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η προσφάτως αναβληθείσα 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας δι-
άταξης ήταν «Καθορισμός κι επιβολή Δημοτικών τελών 2015». Ο Δήμαρχος και 
η πλειοψηφούσα παράταξη πρότειναν, να μην υπάρξει καμία μεταβολή στα τέλη 
2015. Ουσιαστικά δηλαδή, να ισχύσει η ίδια απόφαση που είχε λάβει η προηγού-
μενη δημοτική αρχή. Η παράταξή μας, όπως ήταν φυσικό αποδέχτηκε την εισήγη-
ση, πρότεινε όμως τις εξής αλλαγές:

- Να μειωθούν τα τέλη των κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων κατά 10% 
για δύο κυρίως λόγους:

α) Παρόλο που το Δημοτικό συμβούλιο τον Απρίλιο του 2014 είχε αποδεχθεί 
το αίτημα των καφεζυθεστιατόρων για μείωση κατά 10% των παραπάνω τελών, 
τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας δεν ενέκριναν τη συγκεκριμένη απόφαση, 
κάτι που είχε εκ των προτέρων τονίσει ο τότε δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης, διότι ο 
κατάλληλος χρόνος για την αναπροσαρμογή των τελών είναι οι μήνες Νοέμβριος - 
Δεκέμβριος, διάστημα κατάρτισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

α) Αναγνωρίζοντας εμπράκτως, την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκο-
νται και οι επαγγελματίες των νησιών μας αυτή την περίοδο.

- Προτείναμε να μειωθεί το «Τέλος τέλεσης Πολιτικών γάμων» από 80 σε 50 
ευρώ, όπως ακριβώς υπήρξε στο παρελθόν, διότι ήδη γειτονικά νησιά έχουν προ-
βεί σε σημαντικές μειώσεις του συγκεκριμένου τέλους. Με αυτόν τον τρόπο, το 
νησί μας θα ενδυναμώσει τη θέση του ως ανταγωνιστικός προορισμός για την 
τέλεση γάμων στην Πάρο, μία εναλλακτική μορφή τουρισμού την οποία προσπαθή-
σαμε να αναδείξουμε τα προηγούμενα χρόνια και η οποία είναι πολλά υποσχόμενη. 
Ο Δήμαρχος, κ. Κωβαίος και η παράταξή του, στην πλειοψηφία τους δεν έκαναν 
αποδεκτά τα αιτήματά μας ισχυριζόμενοι ότι η αποδοχή τους θα ανέτρεπε τον προ-
ϋπολογισμό. Δεν υπολόγισαν όμως, ότι με την απάντηση τους αυτή, επιβεβαιώνουν 

τον ανορθόδοξο τρόπο τον οποίο ακολούθησαν κατά την διαδικασία  κατάρτισής 
του προϋπολογισμού. Τονίζουμε, ότι το σωστό είναι πρώτα να καθορίζονται τα τέλη 
και στη συνέχεια ο προϋπολογισμός. 

Επίσης, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η τροποποίηση της σύνθεσης 
του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, κατόπιν υποδείξεως του αρμόδιου γραφείου της 
Περιφέρειας. Η παράταξή μας, δια του επικεφαλής κ. Χρήστου Βλαχογιάννη, είχε 

εξ αρχής διαφωνήσει και ψηφίσει 
αρνητικά στην πρόταση του Δημάρ-
χου για  την σύνθεση του Δ.Σ. κα-
θότι δεν τηρούνταν  η ποσόστωση 
των φύλων που προβλέπεται από 
τον νόμο 2839/2000. Ο Δήμαρχος, 
δεν είχε λάβει τότε υπόψη του την 
πρόταση-ένστασή μας και είχε προ-
χωρήσει στην παράνομη σύνθεση 
του Δ.Σ., με αποτέλεσμα όλες οι 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί από 
το Λιμενικό Ταμείο έως σήμερα να 
είναι άκυρες και να μην έχουν καμία 
ισχύ.

Όσον αφορά τον κανονισμό λει-
τουργίας των κοιμητηρίων και τα 
επιβαλλόμενα τέλη, ζητήσαμε και 
συμφωνήθηκε ομόφωνα να έρθει 
ως θέμα συζήτησης σε επόμενη συ-
νεδρίαση προκειμένου να γίνουν οι 
απαραίτητες τροποποιήσεις».

Απάντηση Χριστόφορου
Ο αντιδήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. 

Χριστόφορος, απαντώντας στην 
παράταξη του κ. Βλαχογιάννη, δη-
μοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«Σε απάντηση του από 1-12-
2014 Δελτίου Τύπου της δημοτικής παράταξης «Ενότητα για το μέλλον» έχω να 
δηλώσω τα ακόλουθα:

Ουδέποτε προτείναμε να μην υπάρξει καμία μεταβολή στα τέλη που αποφασί-
στηκαν στην συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2015. Αντιθέτως προτείναμε ως 
κίνητρο για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας τα ακόλουθα:

Μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων κατά 50% στους νέους επαγγελματίες 
για τα τρία πρώτα χρόνια της δραστηριοποίησης τους εφόσον πληρούνται οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις:

1. Η ηλικία του νέου επιχειρηματία να μην υπερβαίνει τα 30 έτη
2. Η επιχείρηση να λειτουργεί ως ατομική επιχείρηση
3. Να αφορά την πρώτη έναρξη στο ΑΦΜ του νέου επιχειρηματία
Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος δείχνει ότι στηρίζει έμπρακτα τους νέους στα πρώ-

τα τους επιχειρηματικά βήματα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που βιώνουμε 
όλοι.

Όσον αφορά την μείωση των τελών κατά 10% θεωρήσαμε ότι δεν γίνεται να 
αποφασιστεί μια μείωση πάνω στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς την 
απαραίτητη προετοιμασία και τους αναγκαίους υπολογισμούς. Επίσης αφού το δη-
μοτικό συμβούλιο της 26/11/2014 αναβλήθηκε υπήρχε χρόνος να γίνει η πρόταση 
ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και να πιάσει τόπο η πρόταση.

Τέλος, το να κατατίθεται αυτή η πρόταση κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και όχι στην οικονομική επιτροπή της οποίας η δημοτική παράταξη της μείζονος 
μειοψηφίας κατέχει την αντιπροεδρία δείχνει σκοπιμότητα».

Η απάντηση
Απαντώντας στην ανακοίνωση Χριστόφορου, η δημοτική σύμβουλος, κ. Μ. Χα-

νιώτη, έγραψε κάτω από τη σχετική ανάρτηση το εξής:
«Αγαπητέ Χρήστο τότε η συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο δεν έχει κανένα 

νόημα… Συνεχώς απαξιώνετε την σημασία του δημοτικού συμβουλίου, που μόνο 
τυπική δεν είναι... Όσο για την οικονομική επιτροπή, μάλλον σας διέφυγε ότι η 
συνεδρίαση ήταν έκτακτη και η παράταξή μας δεν είχε λάβει τα στοιχεία, γιατί δεν 
υπήρχαν μέχρι την τελευταία στιγμή. 

Για την πρόταση που αφορά τους νέους επιχειρηματίες όλοι την είδαμε θετικά. Γι’ 
αυτό και ψηφίστηκε ομόφωνα όπως και ό,τι άλλο είναι προς την θετική κατεύθυν-
ση. Έτσι για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

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    

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, πω-
λείται διαµέρισµα 107 τ.µ. 
σε τριώροφη οικοδοµή και 
σε κεντρικό σηµείο, έτος 
κατασκευής 2005, σε προ-
σιτή τιµή. Τηλ. 2284022891

ΠΩΛΗΣΕΙΣ          
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ          

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΓΡΟΤΕΜΑ-

ΧΙΟ ζητώ προς ενοικίαση 
ή αγορά, εκτός σχεδίου, 
πλησίον ασφάλτου, µέχρι 
δύο στρέµµατα, µε νερό 
και ρεύµα, έως 10 χλµ. από 
Παροικία Πάρου. ∆εκτοί και 
µεσίτες. Τηλ.: 6977577891 
(κος Γιάννης)

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

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

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ ενοι-
κιάζεται, επιπλωµένη 
γκαρσονιέρα 45 τ.µ. 1ου 
ορόφου,   1 υ/δ, κατασκευή 
’00, A/C, µπάνιο, πλυντήριο 
ρούχων σε άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση ’09, τιµή 
200,00 €. Τηλ. επικοινωνίας 
6949/306161

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΩΝ 
παραδίδονται. Επίσης, ανα-
λαµβάνουµε µεταφράσεις 
της ίδιας γλώσσας. Περισ-
σότερες πληροφορίες στο 

τηλ. 6945182875

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ             

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΣ ζητήται για 
γραµµατειακή υποστήριξη. 
Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, ά-
ριστη γνώση Η/Υ και πολύ 
καλή γνώση αγγλικών.
Βιογραφικά στο kmparos@
epapsy.gr, fax. 22840 
22011¨

2 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται 
για ενοικιαζόµενα δωµάτια 
στη Νάουσα.
Τηλ. 6976156084

∆ΙΑΦΟΡΑ               

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 

ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ 
DIGEA MPEG-4,(δέκτες 
ψηφιακού σήµατος), 
πωλούνται σε τιµές χον-
δρικής. Ειδικές τιµές και 
δυνατότητα εγκατάστασης  
σε ξενοδοχεία και επαγγελ-
µατίες. Τηλ.: 6936936921, 
e-mail:sotirisxristoulas@
yahoo.com
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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 
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
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 
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!

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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Άδεια σχολεία 
Ο Χριστόφορος Δουλγέρης είναι εικαστικός φωτο-

γράφος. Στο τελευταίο του πρότζεκτ φωτογραφίζει 
εγκαταλελειμμένα σχολεία σε όλη την Ελλάδα και δι-
απραγματεύεται την εικόνα από χώρους εκπαίδευσης 
του «λόγου» με την ευρεία έννοια.

«Φωτογραφίζω στην πλειοψηφία τους σχολεία 
εγκαταλελειμμένα, σχολές και οποιοδήποτε ίδρυμα 
έχει σχέση με την ιστορία της Ελληνικής εκπαίδευσης. 
Αντλώ τις πληροφορίες μου από το ιντερνέτ, την ιστο-
ρική έρευνα από βιβλιοθήκες, δημόσια έγγραφα, δημό-
σια αρχεία και από απλές αφηγήσεις. Το κομμάτι της 
έρευνας είναι ένα κομμάτι τέχνης από μόνο του», λέει.

«Δεν κάνω μια καταγραφή με μια φωτογραφική μη-
χανή, έτσι απλά σαν περαστικός. Υπάρχει μια τυπολο-
γία που ακολουθώ, και ένα ένστικτο που εμπιστεύομαι 
και δεν με έχει ξεγελάσει. Δεν φωτογραφίζω τα λα-
μπερότερα σχολεία αλλά αυτά στα οποία η ιστορία έχει 
αφήσει ένα αποτύπωμα. Πολλά από τα σχολεία που 
φωτογραφίζω έχουν κλείσει για γεωλογικούς λόγους 
και άλλα κλείσανε μετά από έναν πόλεμο. Τελευταία 
πολλά κλείνουν λόγω έλλειψης μαθητών ή δασκάλων. 
Κάθε σχολείο έχει την δική του ιστορία και ο καθένας 
από μας έχει μία ιστορία από το σχολείο. Μέχρι στιγμής 
έχω ταξιδέψει στην Κρήτη, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την 
βόρεια Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα. 

Όταν φωτογραφίζω αυτά τα σχολεία παρά το τραγικό 
γεγονός της εγκατάλειψης, εισπράττω μία εικόνα τόσο 
αγέρωχη που κουβαλάει πολλές καλές και θετικές σκέ-
ψεις. Τα σχολεία έχουν να μας διηγηθούν αρκετά για 
την ιστορία μας και την καταγωγή μας. Το πρόσφατο 
παρελθόν μας, τους πολέμους και τα κομμάτια της ιστο-
ρίας που δεν έχουμε διδαχθεί».

Ο φωτογράφος  πέρασε από την Πάρο και φωτογρά-
φισε το εγκαταλελειμμένο σχολείο των Σωτήρων. Το 
σχολείο παρέμεινε ανοιχτό για περίπου τέσσερις δεκαε-
τίες (1948-1986). Έκλεισε όταν ο αριθμός των μαθητών 
είχε μειωθεί. Το κτίριο, καθώς και ο περιβάλλων χώρος, 
με κυπαρίσσια και πευκοδάσος που οι παλιοί μαθητές 
του σχολείου είχαν φυτέψει, είναι ιδιοκτησίας του Δή-
μου Πάρου. Βρίσκεται κοντά στην Παροικιά. Το παλιό 
σχολείο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με τη δημιουργία 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το σχολείο με 
τον τρόπο αυτό θα «ζωντάνευε» και θα «γέμιζε» πάλι με 
μαθητές. Αποτελεί στοιχείο πολιτισμού και δείγμα ευαι-
σθησίας όχι φυσικά η εγκατάλειψη, αλλά η αξιοποίηση 
των σχολείων που έχουν κλείσει.

Πριν από περίπου δύο  χρόνια κάτοικοι της περιοχής 
των Σωτήρων, μεταξύ αυτών και παλιοί μαθητές του 
σχολείου, αλλά και άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι, προ-
σπάθησαν να βρουν τον τρόπο να συμμαζέψουν και να 
«ζωντανέψουν» το χώρο. Δυστυχώς όμως το σχολείο 
παρουσιάζει την ίδια απογοητευτική εικόνα εγκατάλει-
ψης.

Μ. Παναγάκη
Υ.Γ.  Οι φωτογραφίες από το σχολείο των Σωτήρων 

είναι του εικαστικού φωτογράφου Χ. Δουλγέρη.
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Νέα δεδομένα στην 
τουριστική επιτροπή

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των συνεδριάσεων 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, η πρώτη συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων 
για τον τουρισμό.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τον τουρισμό, κ. Χρ. Χριστόφορος, μεταξύ άλ-
λων είπε στην εισήγησή του: «Επαγγελματικά δεν έχω άμεση σχέση με τον τουρι-
σμό και δεν έρχομαι σε επαγγελματική επαφή με τους επισκέπτες του νησιού όπως 
οι περισσότεροι από εσάς. Βασίζομαι όμως επαγγελματικά στον τουρισμό, αφού 
αποτελεί τον οικονομικό πόρο του νησιού μας. Έχουμε όλοι μας επενδύσει στην 
Πάρο σε ένα νησί με μεγάλες δυνατότητες».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του ο κ. Χριστόφορος είπε: «Η ευθύνη του Δήμου 
είναι να διαχειριστεί με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο ένα μικρό κονδύλι 
της τάξης των 80.000 ευρώ περίπου ετησίως ώστε να προβάλει τον προορισμό 
«Πάρος», στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Μέχρι σήμερα ο Δήμος συνεργάζεται 
με την εταιρεία συμβούλων marketing, «MTC Group». Ήδη στο μικρό διάστημα 
που έχουμε αναλάβει έχω έρθει σε επαφή μαζί τους αρκετές φορές και μας έχουν 
προωθήσει αρκετές δράσεις τις τελευταίες των οποίων μπορούμε να συζητήσουμε 
σήμερα και εδώ (…). Οι προοπτικές για τον παγκόσμιο τουρισμό είναι, σύμφωνα με 
όλες τις ενδείξεις, αρκετά ευοίωνες. Το γεγονός ότι φέτος οι αφίξεις τουριστών 
στην Ελλάδα έσπασαν ρεκόρ υπερβαίνοντας και το όριο των 20 εκατομμυρίων 
είναι ένας από τους λόγους που δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον αλλά και 
μεγάλη ευθύνη για το σωστό συντονισμό. Ο δεύτερος λόγος που ενισχύει αυτή την 
πρόβλεψη είναι ότι η μέση δαπάνη ανά τουρίστα έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση 
με πέρυσι, αφού το τουριστικό έσοδο στο πρώτο τετράμηνο του 2014, έφτασε τα 
902 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,8% σε σχέση με το ίδιο 
διάστημα 2013, ενώ τον Απρίλιο μόνο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 
411 εκατ ευρώ, αυξημένες κατά 35.8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Αυτό, 
με λίγα λόγια σημαίνει ότι φέτος όχι μόνο ήρθαν περισσότεροι τουρίστες, αλλά 
ότι δαπάνησαν και περισσότερα χρήματα (…) Παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα 
νωρίς για να εξαχθούν σαφείς προβλέψεις αναφορικά με την κίνηση του επόμενου 
έτους, κάποιες ενδείξεις από συγκεκριμένες αγορές είναι ενθαρρυντικές. Έτσι, στη 
Γερμανία οι πωλήσεις των ταξιδιωτικών οργανισμών τον περασμένο Αύγουστο για 
την Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά 7,8%, σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα, μεγάλη 
είναι η ζήτηση από Γαλλία, Βρετανία και Αυστρία, ενώ οι Σκανδιναβοί ταξιδιωτικοί 
πράκτορες κάνουν λόγο για αναμενόμενη αύξηση 8-10% στις αφίξεις. Αντίθετα, 
σύμφωνα με τη Ρωσική Ένωση Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας εκτιμάται μείωση 20-
30%, γεγονός που οφείλεται πρώτον στην αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
ευρώ - ρούβλι που έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται όλο και πιο ακριβοί οι Ευρω-
παϊκοί προορισμοί και δεύτερον την ψύχρανση των σχέσεων Ευρώπης – Ρωσίας 
μετά τα στρατιωτικά γεγονότα σε Ουκρανία – Κριμαία».

Ο κ. Χρ. Χριστόφορος, στη συνέχεια της τοποθέτησής του ανέγνωσε πολλά στατι-
στικά στοιχεία γύρω από τις εξελίξεις στον τουρισμό και ολοκληρώνοντας τόνισε ότι 
«[…] ένα επιτυχημένο προϊόν -και στη δική μας περίπτωση είναι το τουριστικό- πρέ-
πει να ανταποκρίνεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα της ζήτησης και -το 
κυριότερο- να έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται σε αυτήν, διαφορετικά τίθεται 
εκτός από μόνο του. Το δεδομένο αυτό δημιούργησε την ανάγκη αναπροσαρμογής 
και των προγραμμάτων προβολής, αφού τα target groups, δηλαδή το αγοραστικό 
κοινό στο οποίο στοχεύουμε, άλλαξαν και οι «δίαυλοι» προσέγγισής τους πολ-
λαπλασιάστηκαν. Η πρόοδος της τεχνολογίας τα smartphones, το internet και η 
έκρηξη της δημοτικότητας των Social Media αποτελούν νέα εργαλεία πολύ ισχυρά 
με δυνατότητες που παλιότερα δεν υπήρχαν. Τώρα πλέον είναι περισσότερο παρά 
ποτέ απαραίτητη η ύπαρξη στοχευμένων ενεργειών με διαφορετική προσέγγιση 
που πρέπει να ξεφεύγουν από τα τετριμμένα. Και επειδή ακόμα και οι μαρκετίστι-
κες μέθοδοι στον τουρισμό ακολουθούν διεθνώς μια «πεπατημένη» που τείνει να 
καταστεί ρουτίνα, άρα να είναι και αναποτελεσματική, είναι αναγκαία και εδώ η 
πρωτοπορία ή τουλάχιστον, η διαφοροποίηση. Απαραίτητο εργαλείο όμως για τον 

επιτυχή σχεδιασμό στοχευμένων, ειδικευμένων και διαφοροποιημένων δράσεων 
ανάδειξης προβολής και προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος είναι η Επι-
τροπή Τουρισμού».

Η νέα δομή
Ο κ. Χρ. Χριστόφορος, παρουσίασε στη συνέχεια τη νέα 

δομή της τουριστικής επιτροπής, με στόχο την ευελιξία, 
που είναι αναγκαία και απαραίτητη για τις διοικητικές, 
γραφειοκρατικές και διαδικαστικές λειτουργίες ενός δη-
μοτικού οργάνου.

Η νέα δομή θα έχει ως εξής:
Το ευρύ εποπτικό όργανο – Γενική Συνέλευση Τουρι-

σμού - θα συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές το χρό-
νο σε τακτά και ορισμένα διαστήματα. Ο σκοπός των 
συνεδριάσεων θα είναι ο εξής: α) Στην πρώτη συνεδρί-
αση θα γίνεται ο προγραμματισμός των δράσεων και θα 
θεσπίζεται το Ετήσιο Πλάνο Δράσεων, με τους γενικούς 
άξονες και β) Σε κάθε επόμενο μήνα από τη λήξη του 
ημερολογιακού τριμήνου θα συγκαλείται το σώμα και θα 
γίνεται από το εκτελεστικό όργανο απολογισμός πεπραγ-
μένων και δράσεων του τριμήνου. Στο σημείο αυτό θα γίνονται παρατηρήσεις και 
επισημάνσεις σχετικά με την πρόοδο και την εξέλιξη των συμφωνημένων. Επίσης, 
μπορεί να γίνεται και επαναξιολόγηση των δράσεων.

Ο προγραμματισμός των συνελεύσεων θα ακολουθεί την τουριστική περίοδο, δη-
λαδή:
- Πρώτη Γενική Συνέλευση μέσα στον Οκτώβριο: Προγραμματισμός Δράσεων για το
επόμενο έτος και απολογισμός της θερινής περιόδου
- Δεύτερη ΓΣ μέσα στον Φεβρουάριο, όπου είναι η περίοδος όπου γίνονται οι εκ-
θέσεις
και η προπαρασκευή της πασχαλινής περιόδου
- Τρίτη ΓΣ μέσα στον Ιούνιο, όπου είναι το ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου και
χρειάζεται ένας τελευταίος συντονισμός για να βγει η σεζόν.

Η πρώτη αντίδραση
Η ΚΕΠ-ΟΣΑ, για την παραπάνω συνάντηση εξέδωσε στις 2/12/14 την παρακάτω 

ανακοίνωση:
«Το κάλεσμα του Αντιδημάρχου για συνάντηση με θέμα «τουριστική στρατηγι-

κή» ακούστηκε πολύ ελπιδοφόρο αφού το κύριο και διαρκές αίτημα των φορέων 
τουρισμού είναι η Πάρος να αποκτήσει επιτέλους Στρατηγικό Σχεδιασμό για τον 
Τουρισμό ώστε να σταματήσει να βαδίζει με αυτόματο πιλότο.

Τελικά το κάλεσμα αποδείχτηκε παραπλανητικό αφού η συνάντηση είχε διαφορε-
τικό σκοπό, αυτό της διαβούλευσης για την ανανέωση της συνεργασίας του Δήμου 
Πάρου με την εταιρία Δημόσιων Σχέσεων MTC, στελέχη της οποίας έκαναν ανα-
φορά στα επιτεύγματα  που υλοποίησαν για λογαριασμό του Δήμου το προηγού-
μενο έτος. Μέσο της παρουσίασης της, η εταιρία φάνηκε να είναι συγκροτημένη 
και αποτελεσματική, και η προβλεπόμενη αμοιβή της λογικής. Οι δημόσιες σχέσης 
είναι ένα κομμάτι του μάρκετινγκ που επιβάλλεται σε έναν τουριστικό προορισμό 
για να χτίσει τη φήμη του και δεν θα είχαμε ένσταση  στην ανανέωση αυτής της 
συνεργασίας. Έστω και αν το πεδίο δράσης στο οποίο αναφέρθηκε αφορά μόνο 
τις «παραδοσιακές» δημόσιες σχέσεις, και δεν άγγιξε την οικοδόμηση φήμης στα 
κοινωνικά δίκτυα από τους ίδιους τους ταξιδιώτες, που είναι ιδιαίτερα αποδοτική 
και οικονομική για τους τουριστικούς προορισμούς. Ενώ φαίνεται η δημοτική πλει-
οψηφία να εμφανίζει καλές προθέσεις για τον τομέα του τουρισμού, δυστυχώς δεν 
είδαμε καμία βελτίωση στην μεθοδολογία που οδηγεί στην ανάπτυξη τουριστικής 
πολιτικής για την Πάρο.

Κι όμως είναι σαφές ότι δεν εννοούνται δράσεις μάρκετινγκ χωρίς να έχει προ-
ηγηθεί η διαμόρφωσή στρατηγικού σχεδιασμού που θα οριοθετήσει τις κατευθύν-
σεις κάθε δράσης. Αυτή η προφανής διαδικασία ξεκινάει με την διατύπωση ενός 
Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον τουρισμό που δηλώνει ένα όραμα (τη θέλουμε 
πραγματικά να είμαστε), στόχους και αξίες κοινώς αποδεκτοί από όλους τους φο-
ρείς του τουρισμού. 

Έπειτα μπορεί να επακολουθήσει η διαμόρφωση ενός σχεδίου μάρκετινγκ που 
θα εξετάσει σε ποιους τομείς θα επενδυθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός,  εστι-
άζοντας πάντα στις δράσης που φέρνουν την καλύτερη απόδοση στην επίτευξη 
των στόχων και στον διάλογο με τις ομάδες-στόχο, με το χαμηλότερο κόστος. 
Μόνο έτσι τα λίγα χρήματα που διαθέτει ο Δήμος για την προώθηση του νησιού 
θα μπορέσουν να «πιάσουν τόπο», αντί ενδεχόμενος να σπαταλούνται σε αναποτε-
λεσματικοί τομείς. Έτσι μόνο μπορεί να διανεμηθεί αποδοτικά ο προϋπολογισμός 
μεταξύ online και offline μάρκετινγκ, μεταξύ παραδοσιακών δημόσιων σχέσεων, 
όπως αυτών που διατίθεται να κάνει η εταιρία MTC, και η διαμόρφωση φήμης στα 
κοινωνικά δίκτυα που είναι συχνά ποιο αποδοτική και πολύ ποιο οικονομική.

Θα περιμέναμε η πρώτη συνάντηση της νέας αρχής να ασχοληθεί με το θέμα 
της διαμόρφωσης στρατηγικού σχεδιασμού αντί να ασχοληθεί μόνο με τις δη-
μόσιες σχέσεις παλαιού τύπου που αποτελούν ένα σχετικά μικρό κομμάτι μιας 
επιτυχημένης καμπάνιας μάρκετινγκ. Η ΚΕΠ-ΟΣΑ έχει επεξεργασμένες θέσεις για 
τον τουρισμό και θα ζητήσει από τη νέα τουριστική  επιτροπή να βάλει σε πρώτη 
προτεραιότητα  την διαμόρφωση τέτοιας στρατηγικής με την υποστήριξη ειδικών 
συμβούλων.

Μόνο έτσι θα βαδίσουμε επιτέλους εκεί που θα έχουμε αποφασίσει και όχι στην 
τύχη όπως έχει πάντα γίνει μέχρι τώρα».
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Νίκη ΑΟΠ
Με 3-2 νίκησε ο ΑΟΠ, το Νηρέα, στο γήπεδο Μαρμάρων, για το πρωτάθλημα της 

ΕΠΣ Κυκλάδων.
Ο ΑΟΠ προηγήθηκε στο 9ο λεπτό με σουτ του Κρουσταλάκη και ισοφαρίστηκε σε 

1-1 με γκολ του Κασκούτη στο 32ο λεπτό.
Ο ΑΟΠ πήρε ξανά το προβάδισμα με 1-2 με γκολ του Τσαντουλή στο 60ο λεπτό, 

αλλά ο ίδιος παίκτης με αυτογκόλ, στο 70ο λεπτό, ισοφάρισε άθελά του σε 2-2 για 
το Νηρέα. Το τελικό 2-3 πέτυχε ο Κληρονόμος στο 79ο λεπτό, δίνοντας τη νίκη για 
τους Παροικιώτες.

Πρωτάθλημα Ακαδημιών
Η Αθλητική Επιτροπή της ΚΔΕΠΑΠ, σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους 

και τις ακαδημίες ποδοσφαίρου Πάρου, ανακοίνωσε την έναρξη του πρωταθλή-
ματος ακαδημιών ποδοσφαίρου Πάρου 2014-2015, που ξεκίνησε το Σάββατο 29 
Νοεμβρίου 2014. 

Στόχος της ΚΔΕΠΑΠ, είναι η άρτια διοργάνωση, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών 
και των γονέων στο πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων 
μεταξύ παιδιών και ακαδημιών.

Οι συμμετέχοντες ομάδας είναι: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς,  ΑΜΕΣ Νηρέας,  
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός,  Α.Ο. Πάρου.

Η επιτροπή διεξαγωγής του πρωταθλήματος απαρτίζεται από τους κάτωθι:  
1. Μπόνης Στέλιος – αναπληρωματικός Σκιαδάς Λουκάς 
2. Στογιάννου Γιώργος – αναπληρωματικός Ζουμής Νίκος 
3. Φραντζής Ανδρέας – αναπληρωματικός Τσιγώνιας Άγγελος 
4. Σιφναίος Μανώλης – αναπληρωματικός Σπανός Δημήτρης 
5. Τσαντάνης Κώστας – αναπληρωματική Κουτσονικολή Μαρία
Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων είναι όλα τα «μουντιαλίτο» του Δήμου που πλη-

ρούν τις προδιαγραφές.
Κατηγορίες:
Α’ ΜΠΑΜΠΙΝΙ γεννηθέντες 2008-2009-2010
Β’ ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ γεννηθέντες 2006-2007-2008
Γ’ ΤΖΟΥΝΙΟΡ γεννηθέντες 2004-2005-2006
Δ’ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ γεννηθέντες 2002-2003-2004
Για όλους τους μικρούς συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να υπάρχει:
1. Δελτίο αθλητή (ΕΠΣΚ) ή Πιστοποιητικό γέννησης 
2. Βεβαίωση ιατρού ότι δύναται να συμμετάσχει στις αθλοπαιδίες.

Δράση 
του Ν.Ο. Αντιπάρου

Ο Ναυτικός όμιλος Αντι-
πάρου, μετά από πρό-
σκληση του Ν.Ο. Σύρου, 
συμμετείχε στους διασυλ-
λογικούς αγώνες ιστιο-
πλοΐας τριγώνου με τίτλο: 
«GERALD BELKIN», που 
έγιναν με απόλυτη επιτυχία 
από 14 έως 16 Νοεμβρίου 
2014, στον όρμο του Φοί-
νικα Σύρου. 

Ο Gerald Belkin (του οποίου προς τιμή έγιναν οι αγώνες), ήταν λάτρης της Σύρου 
και σχεδόν κάθε χρόνο επισκέπτονταν το νησί για να κάνει διακοπές και να επισκευ-
άσει το σκάφος του στον ταρσανά. Αγαπούσε πολύ την ιστιοπλοΐα και ιδιαίτερα τα 
σκαφάκια για μικρά παιδιά, γι’ αυτό και στην διαθήκη του άφησε ένα ποσό ώστε να 
αγοραστούν καινούρια υλικά στον όμιλο της Σύρου.

Για τους μικρότερους αθλητές του Ν.Ο. Αντιπάρου, αυτή ήταν η πρώτη τους συμ-
μετοχή σε αγώνες εκτός νησιού. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του συλλόγου: «[…] Τα 
αποτελέσματα των αθλητών του ομίλου μας είναι ελπιδοφόρα και ελπίζουμε ότι 
σύντομα ο Ν. Ο. Αντιπάρου θα αποκτήσει επιτέλους τις κτιριακές υποδομές που 
πραγματικά χρειάζεται για την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού στο νησί μας. Μετά 
από 11 χρόνια ενεργούς δράσης, δυστυχώς οι εγκαταστάσεις και τα υλικά του 
ομίλου μας παραμένουν κάτω από ένα αλμυρίκι μιας παραλίας!».

Στους αγώνες της Σύρου συμμετείχαν: Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ με 33 αθλητές, Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ με 
5 αθλητές, Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ με 7 αθλητές και Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ με 7 αθλητές

Τα αποτελέσματα για τους Αντιπαριώτες αθλητές μας στην κατηγορία Οptimist 
είναι τα ακόλουθα:

ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΡΙΑ, 2η στην κατηγορία 11χρονων
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 2ος στην κατηγορία 15χρονων
ΚΟΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 3ος στην κατηγορία 15χρονων
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 6ος στην κατηγορία 11χρονων
ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 17ος στην κατηγορία 11χρονων
ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΒΕΝΤΕΜΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 18ος στην κατηγορία 11χρονων
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2ος στην κατηγορία LASER.

Κλασσικός 
αθλητισμός

Η Ένωση αθλητικών σωματείων ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων 
(Ε.Α.Σ.), διοργάνωσε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 
στο νησί μας, αγώνες κλασσικού αθλητισμού με τίτλο: 
«Αγώνες Ανάπτυξης».

Στους αγώνες πήραν μέρος αθλητές σωματεία των 
Κυκλάδων και μαθητές ηλικίας 12 και 13 ετών, από 
τα νησιά Πάρος, Αντίπαρος, Άνδρος, Σέριφος και Μή-
λος. Συνδιοργανωτές των αγώνων ήταν η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Πάρου που κάλυψαν τα 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα έξοδα διαμονής και διατρο-
φής των αθλητών.

Οι αγώνες έγιναν υπό τη μορφή σύνθετων αθλημά-
των (τέτραθλο) και οι αθλητές αγωνίστηκαν σε δρό-
μους ταχυτήτων και αντοχής, ρίψη σφαίρας και μήκος. 
Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά κατηγορία ήταν:

Παμπαίδες Α’
1. Πιπέρας Κωνσταντίνος, Ανδριακός Ο.Φ.
2. Ρετζίνο Μπάνα, Γυμνάσιο Αντιπάρου
3. Δρακάκης Γιώργος, Α.Ο. Πάρου
4. Μαρινάτος Κοσμάς, Γυμνάσιο Αντιπάρου
5. Τσερίκου Αντριγιάν, Γυμνάσιο Αντιπάρου
6. Πυλόστομος Δημήτρης, Α.Ο. Πάρου
7 Κλέιτον Κοϊτάρι, Γυμνάσιο Αντιπάρου
8. Παπαγιάκουμος Βαγγέλης Α.Ο. Πάρου.

Παγκορασίδες Α’ 
1. Ζούλια Ελένη, Παμμηλιακός
2. Μαθιουδάκη Νίκη, Παμμηλιακός
3. Ραπανάκη Μιχαηλία, Παμμηλιακός
4. Νόβακ Αλεξάνδρα, Παμμηλιακός

5. Μάρκου Κλαούντια, 
Α.Ο. Πάρου

Παμπαίδες Β’

1. Μινάστιρε Αντώνης, 
Δ.Σ. Νάουσας

2. Τσαντάνης Γιώργος, 
Α.Ο. Πάρου

3. Φαρούπος Χρυσόστο-
μος, Δ.Σ. Αντιπάρου

4. Μπρούσης Βίκτωρ, 
Α.Ο. Πάρου

5. Καλάργυρος Μιχάλης, Δ.Σ. Αντιπάρου
6. Κουμάρ Μανίντε, 2ο Δ.Σ Παροικιάς
7. Κονταξάκης Σπύρος, Δ.Σ. Αγκαιριάς
8. Μαρινάτος Δαμιανός, Δ.Σ. Αντιπάρου
9. Φαρούπος Ανδρέας, Δ.Σ. Αντιπάρου
10. Τσελάμι Φαμπιάν, Δ.Σ Σερίφου
11. Τσελάμι Λεντιόν, Δ.Σ Σερίφου
12. Θωμόπουλος Αλέξανδρος, Δ.Σ. Νάουσας
13. Στατίβας Δημήτρης, Δ.Σ. Αντιπάρου
14. Κουζούπης Αναστάσιος, Δ.Σ Σερίφου
15. Σπανός Στέλιος, Α.Ο. Πάρου
16. Παρίσης Δημήτριος, Δ.Σ Σερίφου
17. Πετρόπουλος Λυκούργος, Α.Ο. Πάρου
18. Καστανιάς Άγγελος, Δ.Σ Αντιπάρου.

Παγκορασίδες Β’ 
1. Σελιμάι Ήρα, Δ.Σ. Νάουσας
2. Νίκα Ευαγγελία, 2ο Δ.Σ. Παροικιάς
3. Κοβάτσι Οξάνα, Α.Ο.Πάρου
4. Σακολλάρι Άννα, Ανδριακός
5. Δρακάκη Αντωνία, Α.Ο. Πάρου
6. Βλάκα Ουρανία, 2ο Δ.Σ. Παροικιάς
7. Χότζα Στυλιανή, Ανδριακός
8. Τσουκάρη Δανάη, Δ.Σ. Αντιπάρου

9. Γαβριήλ Κωνσταντίνα, Δ.Σ. Σερίφου
10. Δέφτο Αλεξία, 2ο Δ.Σ. Παροικιάς
11. Κλεντέσα Άρτεμις, 2ο Δ.Σ. Παροικιάς
12. Νίνκα Κωνσταντίνα, 2ο Δ.Σ. Παροικιάς
13. Κορτιάνου Ανδριέτα, Δ.Σ. Νάουσας
14. Ρεσούλι Κλαούντια, Δ.Σ. Νάουσας
15. Κουζούπη Μαρία, Δ.Σ. Σερίφου
16. Σέμε Αουρέλα, Δ.Σ. Σερίφου
17. Πυλοστόμου Άννα, Α.Ο.Πάρου

Στη διοργάνωση παρευρέθηκαν ο Έπαρχος Πάρου, 
Κων/νος Μπιζάς, ο Δήμαρχος Πάρου  Μάρκος Κωβαί-
ος, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Θανάσης Μαρινόπου-
λος, Μικές Λεοντής και Αλέξης Γκόκας.

Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής  Αρχής Νοτίου 
Αιγαίου, Έπαρχος Πάρου, Κων/νος Μπιζάς δήλωσε: 
«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο των αρ-
μοδιοτήτων της θα στηρίζει ανάλογες προσπάθειες 
οι οποίες έχουν ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη 
του κλασσικού αθλητισμού στα νησιά μας. Ταυτόχρο-
να αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια 
όλους όσους έχοντας ως προτεραιότητα την προσφο-
ρά τους στα παιδιά των νησιών μας, εργάστηκαν εθε-
λοντικά και συνέβαλαν στην επιτυχημένη οργάνωση 
και διεξαγωγή των Αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού 
με τίτλο: Αγώνες Ανάπτυξης».
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Έξι µήνες διάγνωση
Συµπληρώθηκαν έξι µήνες λειτουργίας του νέου πολυϊατρείου «διάγνωση».

Έξι µήνες πολύ δύσκολοι, τα καταφέραµε όµως και ανταπεξήλθαµε µε µεγάλη επιτυχία στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της καλοκαιρινής  

τουριστικής περιόδου, ενώ παράλληλα έπρεπε να αντιµετωπίσουµε τα όποια ζητήµατα της έναρξης λειτουργίας του κέντρου.

Αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε θερµά πρώτα απ' όλα όλους εκείνους τους συνανθρώπους µας που µας εµπιστεύτη-

καν και φυσικά έγιναν οι καλύτεροι κοινωνοί των αναβαθµισµένων υπηρεσιών µας. Επίσης, θέλουµε να πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ 

στο προσωπικό, επιστηµονικό και διοικητικό, γιατί πολλές φορές µε  τις άοκνες προσπάθειες εξυπηρέτησαν πολύ δύσκολα και έκτα-

κτα περιστατικά.

Αυτό το διάστηµα συνεργαστήκαµε άψογα µε τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας, οι οποίοι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες 

δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για την υγεία και σε ορισµένες περιπτώσεις για τη ζωή  πολλών κατοίκων και επισκεπτών των νησιών µας. 

Ο µοναδικός αξονικός τοµογράφος, εν λειτουργία στο νησί, αλλά και ο υπόλοιπος εξοπλισµός της «διάγνωσης» ήταν πάντα στη 

διάθεση των αναγκών του Κ.Υ. Πάρου.

Άψογη και εποικοδοµητική επίσης, ήταν η συνεργασία όποτε χρειάστηκε και µε το σύνολο σχεδόν των γιατρών που έχουν ιατρείο 

στη Πάρο.

Παράλληλα σε συνεργασία µε τοπικούς µαζικούς φορείς συµµετείχαµε σε ενηµερωτικές συζητήσεις ιατρικού περιεχοµένου 

(αναγκαιότητα της πρόληψης - πολυφαρµακεία).

Η λειτουργία της «διάγνωσης» και η φιλοσοφία του πολυιατρείου στον τρόπο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών, άλλαξε τα 

δεδοµένα στον τοµέα υγείας στα νησιά, αν και συχνά προκάλεσε κύµα αντιδράσεων, αµέσων η έµµεσων, µε τη µορφή δήθεν νοµικών 

κολληµάτων ή ακόµα µε τη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών.

Η απάντησή µας στις κακόβουλες αυτές ενέργειες είναι να γινόµαστε κάθε µέρα καλύτεροι, ανεβάζοντας τον πήχη όλο και ψηλότε-

ρα στην παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας. Γιατί το αξίζουµε όλοι.

Η ενδυνάµωση της καλής συνεργασίας µε όλους ανεξαιρέτως τους εµπλεκόµενους µε την υγεία στο νησί  (Κ.Υ., ιδιώτες ιατρούς  

κλπ), η στήριξή µας σε κάθε προσπάθειας επανένταξης του ασθενοφόρου αεροσκάφους στις αεροδιακοµιδές, η πρωτοβουλία µας 

για στήριξη ευπαθών οµάδων του νησιού όπως και η συµβολή στη δηµιουργία νέων αναγκαίων δοµών πρόνοιας στις δύσκολες  

οικονοµικά σηµερινές συνθήκες µε τη λειτουργία κοινωνικού ιατρείου, είναι µέρος της φιλοσοφίας µας.

Γιατί θέλουµε να προσφέρουµε το καλύτερο! 

Εµείς θα είµαστε εδώ γιατί ήρθαµε για να µείνουµε και να συνεχίσουµε να προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας.

Σας ευχαριστούµε πολύ.


