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Φθηνοί στα λάχανα
κι ακριβοί στα παραπούλια… 

Προϋπολογισμός φτώχειας 

Απάντηση 
Α. Κάγκανη

Σχετικά με το άρθρο της περασμένης εβδομάδας 
του αρχισυντάκτη της εφημερίδας μας, Δ. Μπελέγρη, 
με τίτλο: «Περί σχολής μουσικής», η πρώην πρόεδρος 
κ. Άννα Κάγκανη, μας έστειλε επιστολή.

» σελ. 10

Φτωχός 
στολισμός

Πολλές αντιδράσεις έχουν προκληθεί για το φετινό 
φτωχό στολισμό του νησιού μας, ενόψει των εορτα-
στικών ημερών.

» σελ. 7

Αποκλεισμός 
του Νηρέα

Ο Νηρέας απέτυχε να προκριθεί στον ημιτελικό του 
κυπέλλου ΕΠΣ Κυκλάδων, αφού γνώρισε την ήττα με 
5-2 από τον ανώτερό του Πανναξιακό, μέσα στο γή-
πεδο των Μαρμάρων.

» σελ. 15

Παραποίηση απόφασης
Με επιστολή του στις 29/10/2014 προς το δήμαρχο Πάρου, κ. Μ. Κωβαίο, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους δημοτικούς 

συνδυασμούς, ο τοπικός σύμβουλος Αρχιλόχου, κ. Γεώργιος Ρούσσος θέτει θέμα παραποίησης απόφασης του τοπικού συμβουλί-

ου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου. 

τοπικές
ειδήσεις

» σελ. 11

» σελ. 8-9



2 | Παραπολιτικά Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

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 324
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Εισαγωγή
Όταν ήμουν μικρός και έκανα καμία μαμακία, στη συ-

νέχεια έκανα τον ψόφιο κοριό. Αυτό με είχε γλυτώσει 
από πολλά πράγματα και κυρίως από ένα βρωμόξυλο 
–που έπρεπε να φάω- γύρω στα 7 μου, όταν με την πι-
τσιρικαρία της Χίου, φράξαμε ένα πηγάδι (!) ρίχνοντας 
ολόκληρες κοτρώνες μέσα. Όλοι έφαγαν ξύλο, εκτός 
από μένα που έκανα τον ψόφιο κοριό και δεν ξαναπά-
τησα το πόδι μου ποτέ σ’ εκείνο το πηγάδι. Όλοι της 
υπόλοιπης παρέας είχαν πάει την επόμενη μέρα για να 
δουν τα κατορθώματά τους και εκεί «συνελήφθησαν» 
από τους μεγαλύτερους. Εκείνη η ιστορία μου έγινε 
μάθημα για την υπόλοιπη ζωή και έτσι, όποτε κάνω τη 
«στραβή», μετά, ψόφιος κοριός…

■ Λ.Τ. 1
Η παραπάνω ιστορία φαίνεται ότι κάποιοι στην Πάρο, 

δεν την κατανοούν. Προ μερικών εβδομάδων πηγαίνω 
στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου, για να βρω το νέο 
πρόεδρό του κ. Καραχάλιο και να τον ρωτήσω σχετικά 
με τις εξελίξεις. Ο πρόεδρος έλειπε και μου είπαν ότι 
θα επιστρέψει σε λίγα λεπτά. Όντως, μετά από λίγα 
λεπτά, επέστρεψε μαζί με τον κ. Στ. Γαβαλά. Ομολο-
γώ ότι αιφνιδιάστηκα. Δεν μπορούσα να κατανοήσω τι 
γύρευε ο κ. Γαβαλάς εκεί, από τη στιγμή που επί δύο 
μήνες το Ταμείο, είχε νέο πρόεδρο. Ο κ. Γαβαλάς, πήγε 
και κάθισε στο γραφείο και ανοιγόκλεινε τα συρτάρια 
(προφανώς κάτι έψαχνε). Το σοκ που είχα υποστεί με-
γάλωσε με την παραπάνω κίνησή του. Δεν είπα τίποτα 
(δεν ήταν δουλειά μου άλλωστε), μίλησα με τον κ. Κα-
ραχάλιο και έφυγα.

■ Λ.Τ. 2
Το θέμα αρχικά δε το συζήτησα με κανέναν. Μετά 

σκέφθηκα ότι είναι λογικό ο παλιός πρόεδρος να ενη-
μερώνει το νέο. «Για πόσο όμως;» ξανασκέφθηκα. Ήδη 
είχαν περάσει δύο μήνες από την επίσημη αλλαγή και 
ένα εξάμηνο από τη νίκη Κωβαίου, που εννοείται ότι 
η παράταξή του ενημερωνόταν για τα νέα της καθή-
κοντα. Και η Δαμανάκη άλλωστε, όταν τη διαδέχθηκε 
ο Αβραμό εις τας Βρυξέλλας, τον ενημέρωσε μια-δυο 
μέρες, του είπε αν θέλει να τον βοηθήσει να βρει σπί-
τι και πάπαλα. «Εδώ» ξανασκέφθηκα, «τι γίνεται;». 
Τες πα, είχα και άλλες σοβαρές δουλειές, όπως να 
λύσω το γρίφο: δεξί μπακ ο Τριανταφυλλόπουλος ή 
ο Μπούρμπος και από τον Ιανουάριο, θα πρέπει να 
παίξει ο Νίνης επιθετικός χαφ ή δεξιά στο κέντρο; Στο 
ενδιάμεσο είχε χαλάσει και το πλυντήριο στο σπίτι και 
όλα αυτά με το Ταμείο ξεχάστηκαν.

■ Λ.Τ. 3
Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, είχα μία απίστευτη τα-

λαιπωρία. Καμία γυναίκα καταρχήν στο γραφείο της 
εφημερίδας, δεν είχε άποψη για τη δήλωση της Ελ. 

Κοκκίνου, που συνεχίζει όπως είπε τη σχέση της με 
τον Μπόγρη. Αυτό, με στεναχώρησε και σημειωτέον 
ότι εκείνη την ώρα δεν είχα πιει ούτε καφέ (είχα προ-
λάβει πάντως να χλαπακιάσω μια σπανακόπιτα από το 
φούρνο του Ραγκούση, άσχετο αυτό). Μετά, με το που 
πήγα δηλαδή στην εφημερίδα, πλάκωσαν τα τηλέφω-
να. Μίλησα με κανέναν δύο και την κοπάνησα ταχύτα-
τα και μεγαλοπρεπώς, για να πάω μέχρι το «Ρόδι», και 
να πιω καφέ. Μίλησα και με το Μήτσο για τον Πανα-
θηναϊκό και όλα καλά, αφού είχε αρχίσει να «ισιώνει» 
η μέρα. Και κάπου εκεί, θέλησα να μάθω τι έγινε στη 
συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου. Και έτσι, ήρθε το 
απόλυτο σοκ!

■ Λ.Τ. 4
Στη συνεδρίαση την εισήγηση λέει ουσιαστικά την 

έκανε ο κ. Στ. Γαβαλάς. Κανονικά δηλαδή, παρουσί-
ασε το νέο τεχνικό πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό 
κλπ. Εδώ αρχίζει η πολυπλοκότητα της σκέψης μου. 
Και αυτό διότι: Ο Παριανός ψηφοφόρος καταδίκασε 
την πολιτική Βλαχογιάννη, άρα και την πολιτική Γαβα-
λά στο Λιμενικό Ταμείο. Ο Παριανός ψηφοφόρος δεν 
καταδίκασε τον Κωβαίο, που συμμετείχε στην παρα-
πάνω πολιτική, διότι προφανώς τον θεώρησε αμέτοχο 
και πιθανά ο Κωβαίος να είχε κάνει την προηγούμενη 
τετραετία κάποια δήλωση καταδίκης του σχηματισμού 
που μετείχε, και εγώ απλά, να μην το πήρα είδηση…

■ Λ.Τ. 5
Ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της προεκλογι-

κής περιόδου Βλαχογιάννη, ήταν το θέμα του Λιμενι-
κού Ταμείου και οι κατηγορίες περί απραξίας του. Ο 

κ. Βλαχογιάννης, ουσιαστικά, δεν είχε απάντηση στο 
θέμα. Από την πλευρά του πάλι ο κ. Κωβαίος, ουδέ-
ποτε κατηγόρησε τον κ. Γαβαλά. Απλά, σε όλη τη δι-
άρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο κ. Κωβαίος, αό-
ριστα και γενικά υποσχόταν «καλύτερες μέρες». Έτσι, 
τώρα, κατανοώ πλήρως και τον ύμνο-σύνθημα: «Ε’ εις 
ρημάξ κείνου του δουκάρ, Αντεμάρ-Αντεμάρ». 

■ Εκλογές;
Μάρκο, δεν ξέρω αν το έχεις κατανοήσει, αλλά είναι 

πολύ πιθανό τη μέρα των ερωτευμένων να έχουμε νέα 
κυβέρνηση, που ακόμα πιο πιθανό φαντάζει αυτή, να 
μην είναι της ΝΔ…

■ Διαφήμιση
Θα έχετε δει εκείνη τη διαφήμιση εταιρείας κινη-

τής τηλεφωνίας στην τηλεόραση, όπου σε ένα γλέντι 
–λόγω οικονομίας- προσπαθούν να γιορτάσουν και 
ένα άλλο γεγονός, όπως επέτειο, ονομαστική εορτή 
κλπ. Ε, κάτι τέτοιο μου θύμισε και η εκδήλωση της Διά 
Βίου Μάθησης στην Πάρο, για την πρώτη χρονιά λει-
τουργίας της, όπου ο κ. δήμαρχος με αφορμή το γεγο-
νός, μοίρασε και βεβαιώσεις παρακολούθησης ξένων 
γλωσσών!

■ Καταγγελία
Έχω μία πολύ σοβαρή καταγγελία να κάνω για γεί-

τονά μου. Έχει βάλει Χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια στη 
βεράντα του και τα έχει αναμμένα όλο το βράδυ! Κάτι 
μου λέει πως πρέπει να είναι φοροφυγάς. Ακόμα, έχω 
παρατηρήσει πως αφήνει διαρκώς ανοιχτό το κλιματι-
στικό το βράδυ. Δεν μπορεί; Κάτι ύποπτο συμβαίνει με 
τόσα έξοδα που κάνει.

■ Παροικιά
Καλά είπαμε. Την προηγούμενη τετραετία για να 

συνεδριάσει το Τοπικό Παροικιάς, έπρεπε να βρούμε 
τουλάχιστον τρεις πρόθυμους συμβούλους να πάνε 
στη συνεδρίαση. Τώρα είπαμε κάτι θα αλλάξει… Τελικά 
και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, είχαμε και την πρώτη 
αναβολή λόγω μη απαρτίας. Ε, πώς να μαζευτούν τα 
παιδιά; Είχαν ένα ολόκληρο θέμα για συζήτηση και σο-
βαρότατο. Τι θέμα; Να γίνει καθορισμός των θαλάσσι-
ων περιοχών για το λούσιμο των σκύλων… Έτσι, από 
περιέργεια όμως; Όταν βάζετε για υποψήφιοι δε σας 
περνά από το μυαλό ότι θα πρέπει τουλάχιστον μια 
φορά το μήνα να περνάτε και κανένα μισάωρο από το 
δημαρχείο.

■ Τοπικά
Πάντως η λειτουργία των τοπικών συμβουλίων επί 

δημαρχίας Κωβαίου είναι μία οπτασία. Άλλοι παρα-
ποιούν έγγραφα, άλλοι κάνουν προσωπική πολιτική, 
άλλοι κάνουν συμβούλια όποτε το θυμηθούν και τε-
λειωμό δεν έχουν τα παρατράγουδα.

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

Εκδήλωση
στις Λεύκες

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, 
στην πλατεία Ηρώων των Λευκών, η τοπική κοινότη-
τα, ο πολιτιστικός σύλλογος «Υρία» και το 1ο Σύστημα 
Ναυτοπροσκόπων Πάρου, θα πραγματοποιήσουν το 
άναμμα της φάτνης.

Οι σύλλογοι καλούν τους Παριανούς, δίνοντας την 
ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους φίλους τους να χα-
ρούν μια Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Χριστουγεν-
νιάτικη
παράσταση

Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας, αποχαιρετά το 
2014 με την παράσταση «Memories», βασισμένη σε 
δημοφιλείς θεατρικές και κινηματογραφικές επιτυχίες, 
την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 17:30, στην αίθουσα 

του Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας», στη Νάουσα.
Το πρωτότυπο έργο, που θα παρουσιάσουν τα νε-

αρά μέλη του ΧΟΝ, πραγματεύεται τις δυσκολίες οι 
οποίες προκύπτουν μετά από την ανακοίνωση κατε-
δάφισης ενός από τα  μεγαλύτερα θέατρα της χώρας. 
ανήμερα των Χριστουγέννων. Μέσα από τις αναμνή-
σεις, το τέλος, φαντάζει ακόμα πιο δύσκολο για μια 
ομάδα ατόμων που έζησαν και εργάστηκαν σ’ αυτό.

Σε ανακοίνωσή του ο ΧΟΝ σημειώνει: «Ελάτε να 
τραγουδήσουμε μαζί τραγούδια από σάουντρακ που 
όλοι αγαπήσαμε, με την βοήθεια των μικρών ηθο-
ποιών, που μας συστήνονται ξανά ως, μεταξύ άλλων, 
John Travolta, Kevin Bacon και Patrick Swayze. Η εί-
σοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη».

Γιορτινή
Μαγεία

Στην αίθουσα τέχνης Αγίου Αθανασίου, στη Νάου-
σα, θα πραγματοποιηθούν από 28 έως 30 Δεκεμβρίου 

2014 και από τις 16:00 έως τις 20:00, δημιουργικές 
δραστηριότητες και ποικίλες εκδηλώσεις για παιδιά, 
συνοδευόμενες από διάφορες λιχουδιές και δώρα, με 
το γενικό τίτλο: «Δημιουργική Γιορτινή Μαγεία». Η εκδή-
λωση είναι του συλλόγου γυναικών Νάουσας.

Στη συντροφιά, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 19:00, 
θα είναι και ο Άγιος Βασίλης, για να μοιράσει τα δώρα 
στα παιδιά και να φωτογραφηθεί μαζί τους.

Το πρόγραμμα των τριών ημερών έχει ως εξής:

28-30 Δεκεμβρίου: Φιλανθρωπικό παζάρι του συλ-
λόγου γυναικών Νάουσας, καθημερινά 16:00-20:00.

28 Δεκεμβρίου: 16:00-17:45: «Δημιουργίες με την 
Ηρώ», 18:00-20:00: «Ζωγραφικά μυστικά από το Γιάννη 
Τριπολιτσιώτη».

29 Δεκεμβρίου: 16:00-17:45: «Πλάθω κουλουρά-
κια...», 18:00-20:00: «Ήτανε μια φορά».

30 Δεκεμβρίου: 16:00-18:00: «Δημιουργικό παιχνί-
δι», 18:00-20:00: «Άγιος Βασίλης έρχεται».

Δια Βίου
Μάθηση

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Κέντρου Δια 
Βίου Μάθησης Πάρου, με τίτλο: «1ος Χρόνος Δια Βίου 
Μάθηση στην Πάρο». Η εκδήλωση έγινε στον χώρο 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» στις 25 Νο-
εμβρίου. 

Συντονιστής και εκφωνητής της εκδήλωσης ήταν ο 
Ιωάννης Κουτσογιάννης, υπεύθυνος εκπαίδευσης του 
ΚΔΒΜ Πάρου. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο δήμαρχος 

Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, ο οποίος επισήμανε στην 
ομιλία του την σημαντικότητα της γνώσης και της δια 
βίου μάθησης. Στη συνέχεια της εκδήλωσης μίλησαν 
οι: Λουκία Μαλαματένιου,  Στέφανος Ραγκούσης και 
Ερμιόνη Καραγκούνη. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη 
θετική εμπειρία, ως εκπαιδευόμενοι, καθώς και στα 
πλεονεκτήματα συμμετοχής σε προγράμματα εκπαί-
δευσης ενηλίκων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες πα-
ρέλαβαν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων (Αγγλικά και Ιταλικά) για τον 
τουρισμό του 2ου κύκλου του εκπαιδευτικού έτους 
2013-2014, από τον δήμαρχο κ. Κωβαίο και την εκ-
παιδεύτρια πληροφορικής, κ. Βασιλική Δεμερτζή.

Τηλ.: 6970 339787 | 6949 989911 | 22843 00429
www.dkr-law.gr | info@dkr-law.gr

ΚΟΥΤΟΥΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Έχετε κόκκινα δάνεια και οι τράπεζες σας πιέζουν;
Το πρόβληµά σας γίνεται δικό µας

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε χρηματοοικονομικά ζητήματα

και αναλαμβάνει υπεύθυνα και έμπειρα τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών σας.

Προσφέρουμε λύσεις τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες.

Υψηλά ποσοστά κουρέματος χρεών
Προστασία πρώτης κατοικίας

Νάουσα, Πάρος | Τ. 22840 28567
info@escparos.gr | www.escparos.gr

Φέτος για ξεχωριστά
δώρα πάµε στο...
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10 λεπτά πρόληψης 
που μας χαρίζουν ζωή!

Τι είναι τελικά η πρόληψη; Η πρόληψη είναι μια λέξη που ακούγεται πολύ στις μέ-
ρες μας. Ανατρέχοντας κανείς σε ετυμολογικά λεξικά καταλήγει στο ότι η πρόληψη 
είναι η λήψη μέτρων για να αποτραπούν γεγονότα και καταστάσεις που προκαλούν 
αρνητικές συνέπειες. Στον τομέα της υγείας οι αρνητικές συνέπειες έχουν την πλέον 
άμεση σχέση με τη ζωή και την ποιότητά της.

Ποιος δεν θέλει να είναι υγιής; Η απάντηση είναι  εύκολη. Όλοι θέλουμε να απο-
λαμβάνουμε την υγεία μας. Μερικές φορές όμως ξεχνάμε ότι δυστυχώς είμαστε 
θνητοί και ευάλωτοι. Μαθαίνουμε για ασθένειες των γύρω μας, λυπούμαστε, και οι 
περισσότεροι δεν σκεφτόμαστε ότι κι εμείς είμαστε  άνθρωποι. Να λοιπόν που σε 
αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να μας δώσει την σημαντική της βοήθεια η πρό-
ληψη! 

Σαν Μαιευτήρας-Γυναικολόγος και σαν γυναίκα νιώθω τυχερή που έχω στα χέ-
ρια μου το τεστ-Παπανικολάου (ή test-Pap όπως είναι διεθνώς γνωστό), ένα όπλο 
υπέρ της πρόληψης και της ζωής. Έχουμε την τιμή να λέμε ότι  Γ. Παπανικολάου, 
πατέρας του τεστ-Παπανικολάου, ήταν Έλληνας γεννημένος στην Κύμη Ευβοίας, 
και μας έδωσε την δυνατότητα με ένα απλό τεστ των δέκα λεπτών, να μπορούμε 
να εντοπίσουμε αρκετά νωρίς τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έτσι ώστε να 
βρίσκεται σε στάδια θεραπεύσιμα.

O καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη κακοήθη 
νόσο των γυναικών παγκοσμίως (μετά τον καρκίνο του μαστού). Στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα με την εκτίμηση της δεκαετίας του ’90, η συχνότητα εμφάνισης της νόσου 
ήταν 9,29/100.000 (eudan Database,1998). Kατά τη δεκαετία αυτή, στην Ελλάδα, 
περίπου 100 γυναίκες ηλικίας άνω των 25 ετών έχαναν την ζωή τους κάθε χρόνο 
από τη νόσο αυτή (Στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας). Γενικώς, η συχνότητα 
του καρκίνου του τραχήλου εμφανίζει τα τελευταία χρόνια μια τάση μείωσης και 

αυτό οφείλεται στην ευρεία διάδοση της κυτταρολογικής εξέτασης κατά Παπανικο-
λάου. Η σημαντικότητα της εξέτασης του test-Pap οφείλεται στο ότι δίνεται η δυ-
νατότητα να διαγνωσθεί ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας σε εξαιρετικά πρώιμο 
στάδιο, αλλά και στο ότι μπορεί να ανιχνευθούν κύτταρα που έχουν την τάση αργό-
τερα να εξελιχθούν σε καρκινικά. Συνεπώς, με την διάγνωση των προ-καρκινικών 
αλλοιώσεων, επιτυγχάνεται η πρόληψη της ασθένειας. 

Κάθε γυναίκα λοιπόν, μετά την έναρξη των σεξουαλικών σχέσεων, θα πρέπει να 
ελέγχεται ετησίως με το τεστ-Παπανικολάου, εφόσον ο ετήσιος έλεγχός της δεν 
παρουσιάζει παθολογικά ευρήματα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι η επαναλη-
ψιμότητα. Οι αλλαγές που θα γίνουν μέσα σε ένα έτος, σπάνια αποτελούν πρόβλημα 
χωρίς λύση. Χρειάζεται να διαπαιδαγωγηθούν οι γυναίκες από νεαρή ηλικία, ώστε 
να αποκτήσουν αυτή την συνήθεια του  προληπτικού ελέγχου που θα τους χαρίσει 
υγεία και ψυχική ηρεμία.

Δεν είναι λυπηρό να μην αφιερώνουμε 10 λεπτά ετησίως από την ζωή μας, για την 
ζωή μας; Η αμέλεια, ο φόβος στην ιδέα ενός παθολογικού αποτελέσματος, η «άβο-
λη» θέση της εξέτασης πρέπει να κάνουν στην άκρη! Γιατί όλες εκείνες οι γυναίκες 
που για τους παραπάνω λόγους δεν έκαναν τον προληπτικό έλεγχο με το test-Pap 
και τελικά νόσησαν από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας θα ήθελαν σίγουρα 
με ένα μαγικό κουμπί να γυρίσουν τον χρόνο πίσω και να ξαναρχίσουν από την αρχή 
τους τυπικούς τους ελέγχους! Και να μην ξεχνάμε ότι με το τεστ-Παπανικολάου 
ελέγχουμε τον τράχηλο της μήτρας. Οι ωοθήκες και το σώμα της μήτρας ελέγχεται 
με υπερηχογράφημα, χωρίς να είμαστε καλυμμένοι στο 100%, ενώ ο μαστός με την 
μαστογραφία (η πρώτη γίνεται στα 35 έτη, και κατόπιν μετά τα 40 έτη, ετησίως) και 
με τον υπέρηχο μαστού (<35έτη).

Η πρόληψη είναι ΝΙΚ. Η πρόληψη είναι το δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον 
εαυτό μας. Στόχος όλων μας είναι να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι η ζωή είναι μεθυ-
στική και για αυτό αξίζει να την προσέχουμε με όποια μέσα διαθέτουμε. 

Ευστρατία Πατεράκη
Μαιευτήρας- Γυναικολόγος Χειρουργός
Συνεργάτης πολυϊατρείου «διάγνωση»

Είναι φανερό ότι σε κάθε οργανισμό όταν θέλεις να 
δεις ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του, πέρα από 
τις διακηρύξεις, πρέπει να κοιτάξεις τα νούμερα του προ-
ϋπολογισμού του. Αυτό ισχύει από το εθνικό κοινοβούλιο 
μέχρι και τον τελευταίο σύλλογο της γειτονιάς μας. Με 
αυτή τη σκέψη διάβασα προσεκτικά τον προϋπολογισμό 
του Δήμου Πάρου. Είναι το πρώτο ουσιαστικό δείγμα 
για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στην πενταετία της 
δημαρχιακής θητείας. Είναι το πρώτο ουσιαστικό δείγ-
μα μακριά από τις προεκλογικές (μεγαλόστομες πολλές 
φορές), υποσχέσεις ή και τις «κριτικές» της προεκλογικής 
αντιπαλότητας. Ο προϋπολογισμός είναι λοιπόν ο καθρέ-
πτης των πραγματικών προθέσεων της νέας δημαρχια-
κής πλειοψηφίας. 

Στο δελτίο τύπου της δημοτικής πλειοψηφίας για τον 
προϋπολογισμό, αλλά και κατά τη συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου, δεν υπήρξε καμία αντίδραση - διαμαρ-
τυρία για τη μνημονιακή περικοπή κατά 60% των πόρων 
από την κεντρική εξουσία προς την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Ακόμα και από την πρόβλεψη του Καλλικράτη, που είναι νομοθέτημα στο πλαίσιο 
των μνημονίων η περικοπή των πόρων φτάνει περίπου το 50%.

Η αποδοχή αυτής της κατάστασης (αδιαμαρτύρητα ουσιαστικά) είναι αποδοχή της 
μνημονιακής πολιτικής των συγκυβερνήσεων. Ουσιαστικά σημαίνει περικοπή έργων 
υποδομής που έχει ανάγκη ο τόπος και περικοπή κοινωνικής πολιτικής σε μια πολύ 
δύσκολη περίοδο που η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι αρωγός σε μεγάλες 
κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί από την κρίση.

Τα δημοτικά τέλη δεν αυξήθηκαν, μας ενημερώνει το δελτίο τύπου. Η αλήθεια 
είναι όμως ότι τα δημοτικά τέλη που θα ισχύσουν και το 2015 είναι τα ίδια που πλη-
ρώναμε προ κρίσης, αφού και η προηγουμένη διοίκηση του Δήμου δεν έκανε αυξή-
σεις. Το εισόδημα όμως των μισθωτών, των συνταξιούχων αλλά και των ελεύθερων 
επαγγελματιών, έχει μειωθεί κατά 30-35% περίπου. Είναι φανερό λοιπόν ότι σε μια 
περίοδο φτώχειας, ανεργίας και δραματικής μείωσης του εισοδήματος, ότι η μείωση 

των δημοτικών τελών επιβάλλεται. Οι μειώσεις που έγιναν είναι θετικές, αλλά είναι 
σταγόνα στο ωκεανό και ίσως χρησιμοποιούνται για καθαρά επικοινωνιακούς λό-
γους. Η άρνηση για τη γενική μείωση των δημοτικών τελών ουσιαστικά γίνεται σαν 
αντιστάθμισμα της αποδοχής της περικοπής της κρατικής χρηματοδότησης. 

Μια τελευταία παρατήρηση - ερώτηση: Γιατί άλλαξε ο κωδικός, που τα προηγού-
μενα χρόνια ήταν 65.000€, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του αερο-
σκάφους του Βελεντζιου Ιδρύματος, με τη γενική αναφορά για αεροδιακομιδές και 
μάλιστα αυξήθηκε σε 70.000€; Ίσως αυτή η αλλαγή έγινε γιατί από τον Σεπτέμβρη 
έχει λήξει το πρωτόκολλο συνεργασίας του Δήμου με το Βελέντζειο. Το συμβόλαιο 
δεν έχει ανανεωθεί ακόμα. Υπάρχει όμως πρόθεση για την ανανέωση του πρωτο-
κόλλου και από τα δυο μέρη, ώστε να χρηματοδοτηθεί ξανά το αεροπλάνο; 

Οι προθέσεις φάνηκαν, η πενταετία είναι στο ξεκίνημα της και θα πρέπει όλοι να 
φροντίσουμε για να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα που θα είναι δύσκολη.



Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | fax. 22840 53055
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr
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παραστατικά για laser
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«Λευκή
Νύχτα»

Ο εμποροεπαγ-
γελματικός σύλλο-
γος Πάρου-Αντιπά-
ρου, διοργανώνει 
τη «Γιορτινή Λευκή 
Νύχτα», το Σάββα-
το 13/12/2014. Συ-
γκεκριμένα, αυτή τη 
μέρα, τα καταστήμα-
τα στην παλαιά αγορά 
Παροικιάς, θα παρα-
μείνουν ανοιχτά έως 
τις 12 το βράδυ, με 
μεγάλες προσφορές 
στα προϊόντα τους.

Η παραπάνω νύχτα 
αποφασίστηκε από 
το ΔΣ του εμποροε-
παγγελματικού συλλόγου, στο πλαίσιο της τριήμερης 
διοργάνωσης για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Πάρου, 
η ΚΔΕΠΑΠ, η Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς και θα 
συμμετέχει ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πά-
ρου-Αντιπάρου, ο σύλλογος γυναικών «Αρηίς» και ο 
σύλλογος φίλων παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στο 
βόλτο του Κρίσπη (Παλαιά Αγορά Παροικίας), με με-
ζέδες, σούμα και παραδοσιακή μουσική. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου: 
«[…] Και μετά τις 12 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στα 
μπαράκια του νησιού μας».

Δράσεις
συλλόγου
γυναικών
Νάουσας

Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, συνεχίζει την προ-

σπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων και λοιπών ειδών 

πρώτης ανάγκης για τους συμπολίτες μας που έχουν 

ανάγκη. Ειδικά για τις γιορτινές αυτές μέρες το υλι-

κό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί ως εξής: α) Στα 

«ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS», β) Στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ-

ΔΙΟΥ» και γ) Σε άτομα και οικογένειες του χωριού.

Τα είδη πρώτης ανάγκης προς συγκέντρωση είναι 

τα ακόλουθα: Γάλα εβαπορέ, Ρύζι, Όσπρια, Αλεύ-

ρι, Σάλτσα τομάτας, Είδη πρωινού (κακάο, μπισκότα, 

κρουασάν, δημητριακά, φρυγανιές, μέλι, μαρμελάδα, 

μερέντα, χυμοί), Άνθος αραβοσίτου, Αλάτι, Ξύδι, Μπα-

χαρικά, Πουρές, Βρεφικές κρέμες, Βρεφικό γάλα, Είδη 

βρεφικής φροντίδας (πάνες, μωρομάντηλα, σαμπουάν, 

αφρόλουτρα, κρέμες συγκάματος), Προϊόντα καθαρι-

σμού (καθαριστικά και απολυμαντικά γενικής χρήσης, 

μαλακτικό ρούχων, χλωρίνη κ.λ.π), Είδη προσωπικής 

φροντίδας (σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, 

οδοντόβουρτσες), Είδη οικιακής χρήσης (αλουμινό-

χαρτο, διάφανη μεμβράνη, σακούλες απορριμμάτων) 

και Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας).

Τα τρόφιμα και λοιπά είδη πρώτης ανάγκης θα συ-

γκεντρώνονται στην αίθουσα τέχνης του Αγίου Αθα-

νασίου στη Νάουσα , κάθε Σάββατο και ώρες 16:00-

20:00. Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Ελευθερία 

Μπαρμπαρίγου, τηλ.: 22840 51402 και 6945 533328.

Πίτα – Συνέλευση

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015, στις 18:00, στην αί-

θουσα τέχνης Αγίου Αθανασίου, στη Νάουσα, ο σύλ-

λογος γυναικών Νάουσας, θα κόψει την πρωτοχρο-

νιάτικη πίτα του. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η 

ετήσια τακτική γενική συνέλευση του συλλόγου, με 

τον οικονομικό απολογισμό, τον απολογισμό πεπραγ-

μένων και ανακοίνωση του προγραμματισμού για το 

2015.

Το εξετάζουν…
Το υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου, έδωσε απά-

ντηση στο βουλευτή ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων, κ. Παν. Ρήγα, 
σχετικά με την αναφορά του –που είχαμε παρουσιάσει 
σε προηγούμενο φ. της εφημερίδας μας- για τα τέλη 
σκαφών, στην κατηγορία από 7,01 έως και 10 μέτρα.

Ο κ. Π. Ρήγας, ζητούσε στην αναφορά του να δια-
χωριστούν τα τέλη για τα ερασιτεχνικά ξύλινα αλιευ-
τικά σκάφη, από τα αντίστοιχα τουριστικά και σκάφη 
πολυτελείας της ίδιας κατηγορίας. Στην απάντησή του 
το υπουργείο ναυτιλίας ανέφερε ότι η συγκεκριμένη 
απόφαση βρίσκεται στο στάδιο της αναθεώρησης…

Επίσκεψη
Κωβαίου
στο νέο
αεροδρόμιο

Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, επισκέφθηκε την 
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, το εργοτάξιο του νέου αερο-
δρομίου Πάρου.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δήμαρχος, περιηγήθηκε 
στους χώρους του εργοταξίου, παρακολούθησε από 
κοντά τις εργασίες που πραγματοποιούνται και ενημε-
ρώθηκε από τους υπεύθυνους για την πορεία της υλο-
ποίησης του έργου. Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή 
του αεροδιαδρόμου προχωρά με γοργούς ρυθμούς 
και η ολοκλήρωσή του εκτιμάται εντός του προβλεπό-
μενου χρονικού ορίου.

Σε δελτίο τύπου του Δήμου Πάρου, σχετικά με την 
επίσκεψη, ο κ. Κωβαίος δήλωσε: «Παρακολουθούμε 
στενά αυτό το τόσο σημαντικό έργο για το νησί μας. 
Δικιά μας προσπάθεια και αγωνία είναι το έργο αυτό 
να ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού 
ορίου».

Εκπαίδευση 
στον τουρισμό

Το υπουργείο εργασίας ξεκινά το νέο πρόγραμμα για 
8.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, 
ηλικίας από 18 έως 29 ετών εγγεγραμμένους στα 
μητρώα του ΟΑΕΔ (κάρτα ανεργίας). 

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υπη-
ρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν: α) Πρόγραμμα θεωρητικής 
κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες, β) Πρα-
κτική άσκηση των ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιω-
τικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή 
έμμεσα τον τουρισμό, γ) Υπηρεσίες υποστήριξης και 
συμβουλευτικής καθοδήγησης των ανέργων σε όλη 
τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και δ) Πιστοποίη-
ση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων, τα 
οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

Οι επιλεχθέντες άνεργοι θα λάβουν εκπαιδευτικό 
επίδομα έως και 2.500 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής 
θα έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι ανεξαρτήτως αν λαμ-
βάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, κά-
τοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή 
του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βε-
βαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προ-
σόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, 
από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία και β) Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας 
και μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται άμεσα στα 
τηλέφωνα του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληροφορικής 
Δημοσίου (ΠΑΣΥΠΛ): 210 3804404 και 6932 455999.

Παζάρι!
Ο πολιτιστικός σύλ-

λογος «Αρχίλοχος», 
πραγματοποιεί το κα-
θιερωμένο πλέον Χρι-
στουγεννιάτικο πα-
ζάρι του, το Σάββατο 
13 και την Κυριακή 14 
Δεκεμβρίου 2014 και 
ώρες 10.00-14.00 και 
16.00-22.00.

Γι’ άλλη μια χρονιά, 
ένα διήμερο γιορτής 
για μικρούς και με-
γάλους, με πολλές 
εκπλήξεις ποικιλία και 
Χριστουγεννιάτικη δι-
άθεση!

Λοταρία, τα φημισμένα hot dog, λουκουμάδες, γλυ-
κίσματα από τα σχολεία του νησιού, καλλιτέχνες και 
χειροτέχνες, κοσμήματα, και παζάρια χαρούμενες ει-
κόνες παιχνίδια και παραμύθια.

Γιορτινή 
λευκή νύχτα

13/12τα µαγαζιά της αγοράς
θα µείνουν ανοιχτά

µέχρι τις 12 το βράδυ
µε µεγάλες προσφορές

Ο Εµποροεπαγγελµατικός

Σύλλογος σας περιµένει

στις 18:00, στο βόλτο του Κρίσπη µε:

· µουσική
· χορό

· & κεράσµατα

& µετά τις 12 το βράδυ,

δίνουµε ραντεβού

στα µπαράκια του νησιού µας!

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ «ΓΙΟΡΤΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ» ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, Η Κ.∆.Ε.Π.Α.Π., H ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡHIΣ & O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
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ΦΠΑ
Επιστολή προς τον υπουργό οικονομικών, κ. Γκίκα 

Χαρδούβελη και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς, 
έστειλε ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου, σχετικά με τη φημολογούμενη αύξηση του 
ΦΠΑ στα νησιά μας.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος, Πάρου-Αντι-

πάρου, εκπροσωπώντας τους επαγγελματίες του νη-
σιού που πλήττονται με την ενδεχόμενη αύξηση των 
συντελεστών του ΦΠΑ, θέλει να σας γνωστοποιήσει 
τη σίγουρη καταστροφική οικονομική ύφεση που θα 
προκύψει εφόσον προβεί η κυβέρνηση σε μια τέτοια 
απόφαση.

Εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι σε αντίθεση με ορι-
σμένες δηλώσεις ότι «δεν θα πληγούν Έλληνες από 
αυτά τα μέτρα», είμαστε βέβαιοι ότι μόνο εμάς θα 
πλήξουν αυτά και όχι τους τουρίστες που θα οδηγη-
θούν να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις. Το ειδικό 
φορολογικό καθεστώς που αφορά στα νησιά μας εί-
ναι αδιαπραγμάτευτο και κάθε μεταβολή του θα προ-
καλέσει τεράστια προβλήματα στις ευπαθείς οικονο-
μίες μας.

Η νησιωτικότητα, που υπάρχει σαν κενός λόγος στο 
Σύνταγμα, σαν όρος περιγράφει ένα μεγάλο ΜΕΙΟΝΕ-
ΚΤΗΜΑ της ζωής των νησιωτών, όπως τα προβλήμα-
τα που δημιουργεί στις κρατικές δομές η κατάτμηση 
της περιφέρειας μας και έτσι προκύπτουν ανεπαρκείς 
δομές υγείας, παιδείας κρατικών υπηρεσιών, συγκοι-
νωνίας. Η εικόνα των διακοπών απέχει πολύ από την 
καθημερινότητα του κάθε ενός μας και από τον ετή-
σιο κύκλο της ζωής μας. Η έντονη εποχικότητα του 
τουριστικού τομέα δημιουργεί και άλλα προβλήματα.

Δεν δεχόμαστε λοιπόν μετά από πέντε χρόνια ύφε-
σης καμία παρέμβασης στο συγκεκριμένο καθεστώς 
ΦΠΑ που διαλύσει τις ζωές μας. Δεν δεχόμαστε κα-
νένας βουλευτής μας να ψηφίσει υπέρ μιας τέτοιας 
μεταβολής γιατί την άλλη στιγμή δε θα υπάρχει για 
μας. Ας επικρατήσει η λογική για να μην δημιουργη-
θούν συνθήκες  για ακόμη μεγαλύτερη ανισότητα.

Μην αφαιρέσετε από την νησιωτική Ελλάδα το οξυ-
γόνο της, που είναι ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ».

Εικαστικές
πινελιές

Με αφορμή την «Παγκόσμια ημέρα του Παιδιού», ο 
πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάρι-
ος», σε συνεργασία με την παιδαγωγό, Παυλάκη Βα-
σιλική, περιμένουν τους μικρούς τους φίλους το Σάβ-
βατο 13 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ. να αφεθούν στη 
μαγεία των Χριστουγεννιάτικων δημιουργιών.

Το κόστος συμμετοχής είναι 5 ευρώ / άτομο (για την 
αγορά υλικών) και οι ηλικίες παιδιών: 4 -12 ετών. 

Μετά το πέρας του εργαστηρίου (7:00 μ.μ.) καλού-
νται όλοι οι μικροί φίλοι του συλλόγου να παρευρε-
θούν στον στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου 
της αίθουσας.

Συνάντηση 
εθελοντών

Με πρόσκληση της εντεταλμένης περιφερειακής 
συμβούλου εθελοντισμού και Ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων, κ. Χαρούλας Γιασιράνη, βρέθηκαν σε Ρόδο, 
Σύρο, Κω, Άνδρο, Κάρπαθο-Κάσο, Σαντορίνη, Νάξο, 
Πάρο, Τήνο, Λέρο, εκπρόσωποι εθελοντικών σωματεί-
ων μαζί με τους έπαρχους των αντίστοιχων νησιών και 
συνδέθηκαν με τηλεδιάσκεψη.

Με τη δυνατότητα που δίνει η τεχνολογία παρουσι-
αστήκαν οι εκπρόσωποι των εθελοντικών σωματείων 
που ήταν παρόντες, γνωρίστηκαν μεταξύ τους και κα-
ταγράφηκαν στο ενιαίο μητρώο της Περιφέρειας, ενώ 
συμφωνήθηκε να γίνει η απαραίτητη δικτύωσή τους 
για κοινές δράσεις και ανταλλαγές .

Οι εθελοντές από τα νησιά ζήτησαν συναντήσεις, 
τη στενή συνεργασία και την υποστήριξη των δρά-
σεων τους από την κ. Γιασιράνη, η οποία δεσμεύτηκε 
ότι μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων θα ξεκινήσει 
σειρά επισκέψεων στα νησιά για την καταγραφή των 
αιτημάτων τους.

Να
«ξεθολώσει» 
το τοπίο

Το ΚΚΕ έχει δηλώσει 
καθαρά, εδώ και και-
ρό, ότι δε θα ψηφίσει 
τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, άσχετα από 
το πρόσωπο που θα 
προταθεί, γιατί ο συ-
νταγματικός ρόλος 
του συγκεκριμένου 
θεσμού αφορά την 
επικύρωση των αντιλαϊκών νόμων που ψηφί-
ζει η εκάστοτε Βουλή και κυβέρνηση.

Η επίσπευση της εκλογής νέου Προέδρου της Δημο-
κρατίας είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό για κλιμάκωσ η 
της επίθεσης σε βάρος του λαού, με νέα βάρβαρα μέ-
τρα που προωθούνται, ανεξάρτητα από την όποια πα-
ράταση του μνημονίου και τη μετάβαση στη νέα φάση 
επιτήρησης.

Μέσα απ’ αυτή την εξέλιξη, η μεν συγκυβέρνηση ΝΔ 
- ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αποσπάσει την ευρύτερη συναί-
νεση στην υλοποίηση νέων αντιλαϊκών επιλογών, ο δε 
ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί αυτός να αναλάβει τη διαχείριση και 
διαπραγμάτευση με τους δανειστές, η οποία σε κάθε 
περίπτωση εξελίσσεται σε βάρος του λαού. Άλλωστε 
και οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης, για να βρει τους 
180, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, για να βρει τους 121, συμ-
μαχώντας ακόμη και με «μνημονιακούς» βουλευτές, 
στόχο έχουν να μετατρέψουν το λαό σε παθητικό θε-
ατή των εξελίξεων, να αναζητά δήθεν τον «καλύτερο» 
διαπραγματευτή εντός των αντιλαϊκών τειχών.

Αυτό που έχει άμεση ανάγκη ο λαός είναι 
ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα, μια ισχυρή λαϊκή 
συμμαχία. Χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ παντού, και 
στις ερχόμενες εκλογές, Γιατί θα σταθεί απέναντι 
σε κυβερνήσεις, της μιας ή της άλλης διαχειριστικής 
εκδοχής, που όχι μόνο δεν εγγυώνται την ανάκτηση 
των τεράστιων απωλειών για το λαό, αλλά υπηρετούν 
τον ίδιο δρόμο που μας οδηγεί σε, ακόμα, μεγαλύτε-
ρες περιπέτειες.

Γιατί το ΚΚΕ αποτελεί τη δύναμη που, χωρίς υπο-
χωρήσεις και παλινωδίες, θα μπει μπροστά στον αγώ-
να του λαού, για να βάλουμε εμπόδια στα νέα μέτρα, 
να διεκδικήσουμε κατάργηση όλων των εφαρ-
μοστικών νόμων και ανάκτηση των απωλειών.

Να ανοίξουμε το δρόμο για τη μοναδική φιλολαϊκή 
διέξοδο, που είναι να απαλλαγεί οριστικά ο λαός και 
η χώρα από τα δεσμά της ΕΕ και του χρέους, από τις 
αλυσίδες των μονοπωλίων, να έρθει ο ίδιος ο λαός 
στην εξουσία.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ
9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Φτωχός
στολισμός

Πολλές αντιδράσεις έχουν προκληθεί για το φετινό 
φτωχό στολισμό του νησιού μας, ενόψει των εορτα-
στικών ημερών.

Τα παράπονα εστιάζονται σε πολλές περιοχές της 
Πάρου, με αποκορύφωμα τα χωριά, όπου ό,τι έχει γίνει 
προέρχεται περισσότερο από ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
και συλλόγους.

Τα παράπονα δε λείπουν ούτε από την Παροικιά και 
γι’ αυτό το λόγο ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος 
Πάρου-Αντιπάρου, δημοσιοποίησε το παρακάτω δελ-
τίο τύπου:

«Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντι-
πάρου, ενόψει των εορταστικών ημερών ανακοίνωσε 
την συμμετοχή του, σε μια σειρά από εκδηλώσεις που 
θα πραγματοποιήσει σε όλο το νησί, για να προσφέρει 
στο καταναλωτικό κοινό μια νότα χαράς και αισιοδο-
ξίας.

Διαπιστώνουμε όμως ότι για άλλη μια χρονιά, δεν 
υπάρχει η απαραίτητη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση 
στους κεντρικούς εμπορικούς  δρόμους, περιφερεια-
κά του νησιού. Η αδυναμία του Δήμου Πάρου μέχρι 
σήμερα να στολίσει τους δρόμους είναι εμφανής και 
ως εμπορικός κόσμος της Πάρου δεν μπορούμε να 
επιτρέψουμε να συμβεί αυτό, άλλη μια φορά.

Καλούμε επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, σχεδια-
στές, διακοσμητές, εμπόρους, να συνεισφέρουν εθε-
λοντικά με την εμπειρία, τη χορηγία και την εργασία 
τους να στολίσουμε όλοι μαζί τους εμπορικούς δρό-
μους για να επαναφέρουμε την χριστουγεννιάτικη – 
εορταστική διάθεση που έχει χαθεί και που χρειάζο-
νται οι πολίτες και το καταναλωτικό κοινό του νησιού 
μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε την το-
πική αγορά».

Δημοτική
Βιβλιοθήκη

Η δημοτική βιβλιοθήκη, «Γ. Γκίκας», διοργανώνει το 
σεμινάριο: «κολυμπώντας στα ρηχά νερά της online 
θάλασσας, 2». 

Το σεμινάριο δίνει λύσεις σε όλους όσοι δυσκολεύ-
ονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του κινητού 
τους τηλεφώνου, e-mail, skype, ή και τις δυνατότητες 
για facebook, twitter, linkedin, blog κλπ.

Η δημοτική βιβλιοθήκη θα εκπαιδεύσει τα άτομα 
εκείνα που ενδιαφέρονται να μάθουν τα συστήματα 
κοινωνικής δικτύωσης (social media), με μία απλή αί-
τηση συμμετοχής, τις μέρες και τις ώρες λειτουργίας 
της. Οι αιτήσεις θα γίνονται από 15 έως 23 Δεκεμ-
βρίου 2014 και τα μαθήματα θα διαρκέσουν από 19 
Ιανουαρίου έως και 11 Φεβρουαρίου 2015. Οι εθελο-
ντές εκπαιδευτές είναι οι κ.κ.: Μάρκελλος Βλασσόπου-
λος, Σάμουελ Λέκα και Άγγελος Χανιώτης.

Εορταστικό ωράριο
Η δημοτική βιβλιοθήκη λόγω των εορτών, από τη 

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 
2 Ιανουαρίου 2015, θα λειτουργεί μόνο τις πρωινές 
ώρες και συγκεκριμένα από τις 10.00 έως τις 15.00.
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Φθηνοί στα λάχανα κι ακριβοί στα παραπούλια… 

Προϋπολογισμός φτώχειας 

Πραγματοποιήθηκε στις 2/12/2014 η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, για τον προ-
ϋπολογισμό του 2015. Τα έσοδα-έξοδα για το επόμενο οικονομικό έτος ανέρχονται στα 
14.656.051 ευρώ.

Κύριο χαρακτηριστικό της συνεδρίασης ήταν οι συζητήσεις για τις περικοπές πόρων 
από την κεντρική εξουσία, αλλά συγχρόνως και η μεμψιμοιρία της δημοτικής πλειοψη-
φίας για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον ορίζοντα. Η πλειοψηφία αρκέστηκε σε 
μία διαχείριση των εσόδων και φάνηκε ότι δεν είχε κάνει καμία προετοιμασία το χρονικό 
διάστημα που προηγήθηκε.

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου φρόντισε να έχει κωδικούς 
εξόδων που προβληματίζουν για τη στάση που θέλει να κρατήσει. Από την άλλη, δεν έκα-
νε καμία προσπάθεια να αυξήσει τα έσοδα από εκεί που έχει τη δυνατότητα. Σημειώνουμε, 
ότι η Λαϊκή Συσπείρωση, έθεσε το θέμα των τελών που δεν πληρώνουν ιδιωτικές και 
κρατικές εταιρείες από καταλήψεις δημοσίων οδών. Δηλαδή, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, κλπ. Την 
ίδια στιγμή επαγγελματίες που πλήττονται είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν στο δήμο, 
ακόμα και για ένα σταντ που έχουν έξω από το κατάστημά τους, ενώ οι πρώην ΔΕΚΟ που 
βγάζουν εκατομμύρια ευρώ από την Πάρο, δεν αποδίδουν τίποτα για δημοτικά τέλη. Αν 
αναλογιστούμε πόσα χρήματα «κερδίζει» ο δήμος από την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
κλπ, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι χρήματα θα είχε όφελος (σαφώς πολλαπλάσια) από το 
τέλος κατάληψης δημοσίων οδών από τις εταιρείες. Όπως είπαν είχε σχηματιστεί μία 
επιτροπή σε πρότερο χρόνο για να κάνει την καταμέτρηση αυτή, αλλά η επιτροπή κάπου 
χάθηκε… και δεν έφερε ποτέ αποτέλεσμα…

Ακόμα, τα περίεργα του προϋπολογισμού 2015 του δήμου Πάρου, δε σταματούν εκεί, 
αλλά με έκπληξη διαπίστωσαν όλοι τις εξής αυξήσεις δαπανών: Για την αμοιβή συμβού-
λων τουριστικού μάρκετινγκ το ποσό από 12.300 ευρώ που ήταν το 2014, αυξήθηκε στα 
20.000 ευρώ. Με λίγα λόγια απεδέχθησαν πως δεν μπορεί να λειτουργήσει η τουριστική 
επιτροπή από το ΔΣ που ορίζουν και πρέπει η εταιρεία που ήδη έχει συνεργασία με το 
δήμο, να αυξήσει τη δράση της. Ομοίως αυξήθηκαν σε 40.000 ευρώ, τα έξοδα προβολής 
δραστηριοτήτων του δήμου, ενώ τα έξοδα για δαπάνες εκθέσεων τουρισμού, από 2.700 
ευρώ που ήταν το 2014, ανέρχονται για το 2015 σε 20.000 ευρώ. Επίσης, 50% αύξη-
ση υπάρχει σε δαπάνες δεξιώσεων (!) και 200% για τα αναλώσιμα εκτυπωτών-φωτοα-
ντιγραφικών μηχανημάτων του δήμου. Μεταξύ των «χαριτωμένων» που υπάρχουν στον 
προϋπολογισμό του δήμου, είναι ότι σε εποχές που γίνονται περικοπές παντού, υπάρχει 
κωδικός ύψους 28.100 ευρώ, για την πλακόστρωση δρόμου που περνούν λεωφορεία και 
φορτηγά (Κώστος). 

Άλλες δαπάνες
Η αντιμισθία δημάρχου ανέρχεται στα 31.000 ευρώ και άλλα 31.000 ευρώ, για τους 

δύο αντιδημάρχους.
Τα έξοδα κίνησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και των τοπικών συμβου-

λίων ανέρχονται στα 28.500 ευρώ, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές αιρετών ανέρχονται στα 
5.500 ευρώ. Τα οδοιπορικά έξοδα και η αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών ανέρχο-
νται στα 40.000 ευρώ, από 30.000 ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Οι δαπάνες 
για δημόσιες σχέσεις ανέρχονται στα 7.000 ευρώ, ενώ φέτος, υπάρχει κωδικός με 5.000 
ευρώ για διοργάνωση συναντήσεων και διαλέξεων.

Τέλος, ο δήμος για πληρωμές του προσωπικού θα δαπανήσει 2.852.371 ευρώ και σε 
αμοιβές τρίτων και αιρετών 251.086 ευρώ.

Ο «προβληματικός» κωδικός
Στον προϋπολογισμό παρουσιάστηκε –για πρώτη φορά- και ένας κωδικός ύψους 

70.000 ευρώ με τον τίτλο: «Προγραμματική σύμβαση για αερομεταφορά ασθενών». Ση-
μειώνουμε ότι παρόμοιος κωδικός με 65.000 ευρώ, υπήρχε μόνο για το Βελέντζειο αερο-
σκάφος, που δεν υπάρχει για το 2015! 

Οι συνδυασμοί

Για τον προϋπολογισμό είχαμε τις εξής ανακοινώσεις:

Δημοτική πλειοψηφία:
«Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2015 στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάρου την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου.
Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μ. Ι. Κωβαίος, στην εισήγηση του τόνισε ότι στον Προϋπολογι-

σμό του 2015 του Δήμου, αποτυπώνεται με σαφήνεια η στρατηγική και οι προτεραιότη-
τες της νέας Δημοτικής Αρχής για την επόμενη χρονιά. Δίνεται έμφαση στην αύξηση της 
αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
δημοτικής πολιτικής. Ο προϋπολογισμός του 2015 καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 
Τη μείωση κατά 60% περίπου της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Ο.Τ.Α τα προη-
γούμενα χρόνια, η οποία θα εξακολουθήσει να ισχύει και την επόμενη χρονιά. Την υπο-
στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συνεπάγεται αυξημένες αρμοδιότητες 
και ευθύνες για το ήδη υπάρχον προσωπικό. Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, 
ο προϋπολογισμός έχει κοινωνικό χαρακτήρα, εντείνοντας τις προσπάθειες εξορθολο-
γισμού των δαπανών του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:

Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη για το έτος 2015. Μείωση κατά 50% των δημοτικών 
τελών σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Μείωση από 30% έως 50% των δημοτικών τε-
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λών σε άτομα με αναπηρία. Μείωση για πρώτη φορά των τελών κοινοχρήστων χώρων 
κατά 50% στους νέους επαγγελματίες για τα τρία πρώτα χρόνια της δραστηριοποίησης 
τους εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 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 πρώτα 
τους επιχειρηματικά βήματα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που βιώνουμε όλοι. 
Πρόβλεψη δαπάνης για αεροδιακομιδές (εβδομήντα χιλιάδες ευρώ). Συνέχιση του έρ-
γου της αφαλάτωσης. Αύξηση των δαπανών για την παιδεία και ειδικότερα για την συ-
ντήρηση των σχολείων και των παιδικών χαρών. Δαπάνες εξωραϊσμού των δημόσιων 
χώρων με σκοπό την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας  των δημοτών.

 Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος δήλωσε: «Ο προϋπολογισμός αυτός οφεί-
λει και μπορεί να γίνει ένα εργαλείο στήριξης της κοινωνίας, ένα εργαλείο ανάπτυξης 
αλλά και εξορθολογισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. 
Τολμάμε και εισάγουμε νέες ιδέες, νέα φιλοσοφία, νέα προγράμματα. Δυστυχώς ή ευτυ-
χώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε».

«Ενότητα»
Η τοποθέτηση Χρ. Βλαχογιάννη, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα 

«ψήφιση Προϋπολογισμού 2015»
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η έγκριση του προϋπολογισμού θεωρείται κορυφαία πράξη αφού μέσα από αυτόν 

εκφράζεται η βούληση της διοίκησης για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος 
του επόμενου έτους. Στον προϋπολογισμό προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του 
Δήμου και όπως είναι γνωστό καμία νόμιμη δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν 
δεν είναι εγγεγραμμένη σε αυτόν. Στην οικονομική όμως συγκυρία που βιώνουμε πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε οι πάντες, ότι η συζήτηση του προϋπολογισμού έχει χάσει την 
παλιά της σημασία καθότι δεν δίνεται στο δημοτικό Συμβούλιο καμία δυνατότητα ευε-
λιξίας με αποτέλεσμα το πεδίο ανταλλαγής απόψεων να έχει περιοριστεί αισθητά. Είναι 
γεγονός ότι το κάθε Δ.Σ. αισθάνεται ευνουχισμένο διότι, από τη μία οι πόροι χρηματο-
δότησης έχουν μειωθεί χωρίς καμία αμφισβήτηση σε ποσοστό 60%, και έχει τονιστεί 
επανειλημμένα ότι αν σε όλους τους φορείς του κράτους είχαν γίνει ανάλογες περικοπές 
η χώρα μας θα είχε πρωτογενές πλεόνασμα και θα είχε απαλλαγεί από την ανταλλαγή 
των email που περιλαμβάνουν λαοκτόνες  εντολές. Και από την άλλη, ο κάθε δήμαρ-
χος και το κάθε δημοτικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες 
του υπουργείου, το οποίο ακολουθεί πιστά τις εντολές των δανειστών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Δ.Ν.Τ. Καταρτίστηκε επομένως, ένας προϋπολογισμός ο οποίος κινείται 
αυστηρά εντός των ορίων του πλαισίου που καθορίζεται από τα πάνω και που εκτελείται 
κάτω από το άγρυπνο μάτι του «μεγάλου αδερφού» που ακούει στο όνομα «Οικονομικό 
Παρατηρητήριο». 

Μόλις κάνεις πως ξεφεύγεις αμέσως ανάβει κόκκινο και είσαι υποχρεωμένος  «να 
μπεις ξανά στο μαντρί». Είναι διαπιστωμένο, ότι καμιά πρωτοβουλία και καμιά ανεξαρτη-
σία δεν υπάρχει πια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έτσι, ο προϋπολογισμός που κατατίθεται 
για ψήφιση σήμερα είναι προϋπολογισμός φτώχιας, δείχνει ολοφάνερα την οικονομική 
καχεξία και μιζέρια. Επομένως, τα συνηθισμένα που ακούγονταν στο παρελθόν κατά την 
συζήτηση του προϋπολογισμού από την πλειοψηφία : είναι ρεαλιστικός- αληθινός- ανα-
πτυξιακός και από την μειοψηφία: στερείται οράματος, δεν είναι αναπτυξιακός και δεν 
εμπεριέχει ελπίδα και δημιουργία για μένα, τώρα ακούγονται ως πολύ μακρινά και χωρίς 
καμιά μα καμιά σημασία. «Τα κουκιά» είναι μετρημένα, τα περιθώρια πολύ πολύ περιορι-
σμένα, τα οράματα και τα μεγαλεπήβολα σχέδια πολύ, πολύ κουρεμένα. Ο προϋπολογι-
σμός που κατατίθεται προς ψήφιση είναι προϋπολογισμός  διαχείρισης της φτώχιας και 
έχει κάποια σημασία μόνο αν τον δει κανείς ως ένα τεστ αξιολόγησης για το πόσο καλοί 
διαχειριστές της φτώχιας  είναι δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία. Είναι ένας προ-
ϋπολογισμός που κλαδεύει στην γέννησή του κάθε κλωνάρι αισιοδοξίας. Δεν υπάρχει 
πέρα  από την πενιχρή ΣΑΤΑ ούτε ένα ευρώ από έσοδα του Δήμου για να κάνεις κάτι ου-
σιαστικό για τους δημότες (απουσιάζει η πρόβλεψη δαπάνης για κυκλοφοριακή μελέτη, 
για αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, για κοινωνική προσφορά σε μεμονωμένους 
πολίτες ή ομάδες πολιτών που πραγματικά υποφέρουν). Αυτή κατά την άποψή μου είναι 
η πραγματικότητα, υπάρχουν όμως, και κάποιοι  αισιόδοξοι (δήμαρχος) που πιστεύουν 
ότι θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες και ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Σ’ αυτούς απάντηση 
δίνει ο προϋπολογισμός του κράτους 2015 και η αντίδραση του προέδρου της ΚΕΔΕ κου 
Πατούλη και του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ οι οποίοι λένε τα παρακάτω:

Το 2015 τα έσοδα των Ο.Τ.Α από επιχορηγήσεις είναι μειωμένα κατά 6% σε σχέση με 
το 2014, Το 2015 τα ποσά που αποδίδονται στην αυτοδιοίκηση Α Βαθμού είναι μειωμέ-
να κατά 50% σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να αποδοθούν με βάση της προβλέψεις 
του Καλλικράτη, Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 
αυξήθηκαν κατά 2.3%, τα έσοδα όμως των Δήμων που αποτελούν ποσοστιαία συμμετο-
χή στον εν λόγω φόρο μειώνονται, Τα έσοδα από τους φόρους περιουσίας αυξάνονται 
κατά 2.3% τα αντίστοιχα όμως έσοδα των δήμων επίσης μειώνονται, Το ίδιο συμβαίνει 
και με τον ΦΠΑ ενώ για το κράτος έχουμε αύξηση 3,7% στους Δήμους δίνεται αύξηση 
0.17%

Τα έσοδα των παρελθόντων οικ. Ετών από άμεσους φόρους για το κράτος είναι αυ-
ξημένα κατά 17,5% και από έμμεσους φόρους κατά 51,1%.  Από αυτές τις αυξήσεις η 
Τοπική αυτοδιοίκηση δεν παίρνει μία. Το μόνο θετικό που υπάρχει στον προϋπολογισμό 
του κράτους 2015 είναι ότι υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης έργων και προγραμ-
μάτων μέσα από άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης. (Ελπίζουμε να υλοποιηθεί…), 
π.χ. το ΥΠΕΚΑ θα καλύψει δαπάνες για την επιχορήγηση ΟΤΑ Α βαθμού για υλοποίηση 
περιβαλλοντικών Προγραμμάτων και την απόδοση εσόδων στο «Πράσινο Ταμείο». Λαμ-
βάνοντας υπόψη τα παραπάνω και όλα τα μέχρι σήμερα δεδομένα,  θεωρούμε ότι η το-
πική αυτοδιοίκηση μπορεί στο μέλλον να επιβιώσει, μόνο όταν η πολιτεία αποφασίσει να 

προχωρήσει σε όλες τις αλλαγές και τροποποιήσεις που απαιτούνται, ώστε τα χρήματα 
που αντιστοιχούν στους Ο.Τ.Α., να εισπράττονται απευθείας  από τους ίδιους χωρίς στην 
διαμεσολάβηση της πολιτείας έτσι ώστε ο πολίτης να γνωρίζει ποιό ποσό από το φόρο 
που πληρώνει αντιστοιχεί στην τοπική αυτοδιοίκηση και ποιο  στην πολιτεία. Πάντως, 
η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πολιτική κατευθύνεται σταθερά προς την αλλαγή του 
ρόλου των ΟΤΑ. Χάνεται ο κοινωνικός τους χαρακτήρας και οδεύουμε με επιταχυνόμενο 
ρυθμό προς την ιδιωτικοποίησή των.

(Υποχρηματοδότηση -  υποστελέχωση - απαγόρευση προσλήψεων - Ιδιωτικοποίηση 
του υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου - εκχώρηση σε ιδιώτες της συλλογής των 
απορριμμάτων). Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, είναι πραγματικά ουσιαστικό το δίλημμα 
που βάζει η Λαϊκή Συσπείρωση «Θέλουμε δημάρχους διαχειριστές ή δημάρχους αγω-
νιστές»; Πάντως, δεν θέλει και πολύ μεγάλη φιλοσοφία να καταλάβει ο καθένας ότι 
η εφαρμοζόμενη πολιτική διαχείρισης οδηγεί σε ασφυξία και αργό θάνατο την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Με βάση το σκεπτικό που σας ανέπτυξα είναι φανερό ότι εμείς δεν μπο-
ρούμε και δεν πρέπει  να ψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Κατανοούμε βεβαίως τη 
θέση την οποία βρίσκεται ο Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία που  αναγκάζονται να 
τον εγκρίνουν, όμως δεν κατανοούμε τη διαδικασία που ακολούθησαν για να φτάσουμε 
στην σημερινή συνεδρίαση. (Έκτακτη συνεδρίαση για την αναπροσαρμογή των τελών 
στην οικον. Επιτροπή- έκτακτη συνεδρίαση έγκρισης του προϋπολογισμού στην οικονο-
μική επιτροπή- έκτακτη συνεδρίαση επιβολής τελών στο Δημοτικό Συμβούλιο- συζήτη-
ση το μεσημέρι στην οικονομική επιτροπή έγκρισης του προϋπολογισμού – συνεδρίαση 
επιβολής τελών το βράδυ της ίδιας ημέρας στο Δημοτικό Συμβούλιο).  

Σοβαρή παράλειψη για μας, το ότι δεν συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης, όχι 
γιατί πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να αλλάξει κάτι επί της ουσίας, αλλά, γιατί θεωρούμε 
ότι ο πολίτης πρέπει να είναι ενημερωμένος για τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου και 
γιατί πρέπει να τον κάνουμε συμμέτοχο, έτσι ώστε μαζί μ’ αυτόν να αγωνιστούμε για ένα 
καλύτερο αύριο στο νησί μας».

Λαϊκή Συσπείρωση
«Στη ρότα της προηγούμενης δημοτικής αρχής κινήθηκε και η νέα με την πρόταση 

της για το Τεχνικό πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου. Προϋπολογισμός και 
Τεχνικό πρόγραμμα αποτυπώνουν και αυτή τη φορά την επιλογή της Τοπικής Διοίκησης 
να ευθυγραμμιστεί με μία πολιτική που εκπορεύεται από την ΕΕ, με τη συμφωνία της 
κυβέρνησης. 

Μιας πολιτικής που στερεί απαραίτητες υποδομές και υπερφορολογεί τους δημότες, 
θέτοντας τους δημάρχους υπό το στενό εναγκαλισμό των κεντρικών κατευθύνσεων. Οι 
σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» απέδειξαν στο δημοτικό συμβούλιο ότι με βάση 
ακόμα και τον «Καλλικράτη» η χρηματοδότηση του Δήμου από το κράτος θα έπρεπε να 
είναι διπλάσια. Όμως το πετσόκομμα των επιχορηγήσεων η Δημοτική αρχή το αποδέ-
χεται αδιαμαρτύρητα. Έχουμε μια πολιτική συρρίκνωσης των κονδυλίων που κατεξοχήν 
απευθύνονται στα λαϊκά στρώματα, μια πολιτική ταξική που συνθλίβει ανάγκες και δι-
καιώματα και υλοποιείται και μέσω της Τοπικής Διοίκησης. Η δημοτική αρχή δεν βγάζει 
άχνα. Δεν έχει καμιά πρόθεση να συγκρουστεί μ’ αυτήν την πολιτική, ούτε να διεκδικήσει 
έστω αυτά τα κονδύλια που δικαιούται βάσει της νομοθεσίας. Σε αυτά τα πλαίσια, καμία 
προοπτική δεν ανοίγεται για μια σειρά έργων που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την 
ζωή των δημοτών. 

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» καταψήφισε τον προϋπολογισμό, όχι γιατί μέσα σ’ 
αυτόν δεν υπάρχουν και χρήσιμες δαπάνες ή ανελαστικές, αλλά θεωρούμε ότι 
δεν κινείται στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών, και διέπε-
ται από μια διαχειριστική λογική. Κινείται στην κατεύθυνση διαχείρισης των 
ψίχουλων που δίνονται από το κράτος, δεν διεκδικεί τους πόρους που δικαι-
ούται ο Δήμος, δεν συγκρούεται με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και 
της ΕΕ. 

Ο προϋπολογισμός της σημερινής Δημοτικής αρχής δεν μπορεί να ξεφύγει από τα 
ασφυκτικά πλαίσια μιας στρατηγικής που σταδιακά μεθοδεύει την οριστική απαλλαγή 
του κράτους από τη χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης και την επιβάρυνση του 
λαού προς όφελος των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 

Η σημερινή πλειοψηφία έχει μεγάλες ευθύνες. Απέκρυψε στις προεκλογικές 
της κορώνες από τους δημότες τον αντιδραστικό χαρακτήρα αυτής της πο-
λιτικής. Αποδέχτηκε με την στάση της την περικοπή πόρων, με αποτέλεσμα η 
σχέση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό να είναι περίπου 
30% και το 70% να προέρχεται από τους λεγόμενους «ίδιους πόρους», δηλαδή 
από τους δημότες. Τώρα με επικοινωνιακές «ατάκες» και «ελιγμούς» που δεν 
λύνουν προβλήματα επιχειρεί να κερδίσει χρόνο. 

Αν η δημοτική Αρχή ήθελε πραγματικά να βάλει πλάτη για τους εργαζόμενους, τους 
ανέργους, τους μικρούς επιχειρηματίες, τους αγρότες κλπ. έπρεπε πρώτα από όλα ανοι-
χτά να καταγγείλει το γεγονός, ότι οι προϋπολογισμοί αυτού και των επόμενων χρόνων, 
καθορίζονται από το Μεσοπρόθεσμό που προβλέπει ρητά τη μείωση των δαπανών, την 
αύξηση της «εισπραξιμότητας», θεσπίζοντας μάλιστα και ποινές για τους δήμους που 
δείχνουν αδράνεια στην είσπραξη των οφειλών σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά στε-
νάζουν... Έτσι και σε αυτόν τον προϋπολογισμό παραμένει εκρηκτικό το πρόβλημα της 
έλλειψης πόρων για τα αναγκαία έργα και την πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προ-
σωπικού. 

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» θεωρεί επιτακτική ανάγκη να μειωθούν τα τέλη δρα-
στικά, προκειμένου να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά στο νησί μας και 
καλεί τους εργαζόμενους, το λαό του νησιού μας οργανωμένα, συλλογικά να 
παλέψει για τα δικαιώματα του. 

Στη βάση αυτή, καταθέσαμε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση των δημο-
τικών τελών και απαλλαγή από την καταβολή - πληρωμή των δημοτικών τελών για μια 
σειρά δημοτών με ταυτόχρονη αύξηση σε μια σειρά μεγάλες επιχειρήσεις».
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συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Μόνο απειρία;
Τα πρώτα δείγματα «εξουσίας» που επιδεικνύ-

ουν πολλοί τοπικοί άρχοντες σε ορισμένες Δη-
μοτικές Κοινότητες της Πάρου, μάλλον δεν είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Υπάρχουν σαφή δείγματα άγνοιας του τρόπου 
λειτουργίας των τοπικών συνεδριάσεων των συμ-
βουλίων, αλλά και παντελή θα υποστήριζα άγνοια, 
για τη δημοσιοποίηση αποφάσεων και του τρόπου 
που πρέπει να υπάρχει για να στηριχθούν και νο-
μικά αυτές.

Οι ενέργειες –που μαθαίνονται όλες- που γίνο-
νται σε κάποιες δημοτικές κοινότητες είναι ικανές 
να οδηγήσουν ανθρώπους ενώπιον δικαστηρίων. 
Έχω γράψει και σε προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας ότι μπορεί η ασχετοσύνη (;) που δεί-
χνουν ορισμένοι άρχοντες του τόπου, να νομίζουν 
ότι θα περάσει στο ντούκου, αλλά κάτι τέτοιο -και 
είμαι υποχρεωμένος να το ξαναγράψω- δεν ισχύ-
ει. Κάποιες από τις αποφάσεις που έχουν πάρει 
και κάποιες ενέργειές τους, ήδη, έχουν προωθηθεί 
στα αρμόδια όργανα για εξέταση.

Επίσης και επειδή, η εποχή του «αποφασίζου-
με και διατάσουμε» έχει τελειώσει, κάποιες από 
τις αποφάσεις ήδη περνούν από το «κόσκινο» 
εμπλεκομένων φορέων σε ό,τι αφορά τη νομιμό-
τητά τους. Κάποιοι δε τοπικοί άρχοντες δίνουν και 
άδειες-εντολές για εργασίες σε δημόσιους χώ-
ρους, δίχως να έχει προηγηθεί καμία απόφαση. 
Εν έτη 2014, αυτές είναι ικανές να τους προκαλέ-
σουν πρόβλημα…

Ακόμα, με απορία αναγιγνώσκουμε τις τελευ-
ταίες εβδομάδες για θέματα που μπαίνουν προς 
συζήτηση σε συνεδριάσεις τοπικών συμβουλίων 
με «οργανώσεις» που δεν έχουν ούτε σφραγίδα. 
Και αυτό τι θέμα είναι προς εξέταση… 

Πολλοί από τους αναγνώστες της στήλης θα 
αναρωτηθούν γιατί υπάρχει τέτοια ένσταση για 
τη λειτουργία των τοπικών συμβουλίων. Πρώτον, 
διότι δεν είναι η σωστή. Δεύτερο και κυριότερο, 
τα πάντα που αφορούν τη δημόσια ζωή πρέπει να 
είναι στο φως. 

Υποστήριζα και υποστηρίζω ότι οι συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου είναι από τις 
καλύτερες και δημοκρατικότερες που γίνονται στη 
χώρα. Είναι ανοιχτές για τους πολίτες, οι πολίτες 
μπορούν να πάρουν το λόγο και να τοποθετηθούν, 
και οι συνεδριάσεις γίνονται γνωστές για το πότε 
θα πραγματοποιηθούν μέρες πριν. Αυτά όλα είναι 
στοιχεία δημοκρατίας και πολύ περισσότερο απο-
δεικνύουν διαφάνεια. Με λύπη μου πάντως θέλω 
να σημειώσω δύο πολύ αρνητικά σημεία το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα. Πρώτο, με τον πρόε-
δρο της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθ. Μαρινόπουλο, που ζήτησε 
σε συνεδρίαση να κλείσουν τα μικρόφωνα για να 
πει τις συνομιλίες που είχε με συναδέλφους τους 
που τους πρότεινε να είναι στο ΔΣ του φορέα που 
βρίσκεται επικεφαλής και δεύτερο, τα κλειστά μι-
κρόφωνα στη έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου που αναβλήθηκε. Τα δύο αυτά περι-
στατικά δε θυμάμαι να έχουν συμβεί άλλοτε, του-
λάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια.

Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι όλα τα παραπάνω 
περιστατικά λειτουργίας των συμβουλίων των το-
πικών κοινοτήτων και του δήμου είναι μόνο από 
απειρία.

Απάντηση 
Α. Κάγκανη

Σχετικά με το άρθρο της περασμένης εβδομάδας 
του αρχισυντάκτη της εφημερίδας μας, Δ. Μπελέγρη, 
με τίτλο: «Περί σχολής μουσικής», η πρώην πρόεδρος 
κ. Άννα Κάγκανη, μας έστειλε την παρακάτω επιστολή:

«Αγαπητέ Δημήτρη
Σου στέλνω για ενημέρωσή σου την επιστολή που 

διαβάστηκε στο ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ για ενημέρωση του 
διοικητικού συμβουλίου.

Σου αναφέρω ότι η προκήρυξη βγήκε 15.07.14 και 
όχι 10.10.14 με τη συναίνεση του νυν Δημάρχου και 
νυν προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ.

Σ’ ευχαριστώ πολύ
Άννα
Πάρος 27-11-2014
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π

Στη συνεδρίαση της 21ης/11/2014 το νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΚΔΕΠΑΠ, ακύρωσε την με αριθμό 
57/2014 απόφαση  της απελθούσας Διοίκησης, που 
αφορούσε τον καθορισμό τεσσάρων (4) θέσεων πρό-
σληψης στις δομές της ΚΔΕΠΑΠ: Σχολής Μουσικής 
(1), Εικαστικά Εργαστήρια (2) και Μουσικοχορευτικό 
Συγκρότημα (1).

Μετά την ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία 
έγκρισής τους από τα αρμόδια Υπουργεία το Δ.Σ 
της ΚΔΕΠΑΠ την 15η/07/2014, παρόντος και του 
νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Α. Μαρινό-
πουλου και νυν Προέδρου της και εν γνώσει του νέου 
Δημάρχου, προέβει στην προκήρυξη των θέσεων αυ-
τών σύμφωνα με τα οριζόμενα και βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, προκειμένου οι υπηρεσίες να λειτουρ-
γήσουν ομαλά με την έναρξη της νέα περιόδου την 
πρώτη Οκτωβρίου. 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε έχοντας την πεποίθηση 
και θεωρώντας αυτονόητο και αδιαμφισβήτητο ότι ο 
Δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα είναι ζωντανοί ορ-
γανισμοί που βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία ανε-
ξάρτητα από εκλογικές διαδικασίες και με μοναδικό 
σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής και συνεχούς λει-
τουργίας των δομών.

Τη διαδικασία της προκήρυξης ανέλαβαν να 
ολοκληρώσουν ικανότατοι διοικητικοί υπάλλη-
λοι σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και την εμπει-
ρία τους, χωρίς καμία παρέμβαση ή συμμετοχή 
αιρετών.

Επομένως οι τοποθετήσεις που διατυπώθηκαν στο 
Συμβούλιο της 21ης/11/2014, σχετικά με την προα-
ναφερόμενη απόφαση που κρίθηκε νόμιμη μεν αλλά 
μη ηθική(δηλ. ανήθικη…), μόνο ως υποκριτικές  μπο-
ρεί να εκλειφθούν. Όσον αφορά την μη παρουσία μου 
στο συγκεκριμένο Συμβούλιο, αυτή θα ήταν δυνατή 
εάν είχα προσκληθεί προφορικά ή γραπτά.

Καθίσταται σαφές ότι το απερχόμενο Δ.Σ. της ΚΔΕ-
ΠΑΠ, εγώ προσωπικά και οι εργαζόμενοι σε όλες τις 
δομές, έπραξαν το αυτονόητο για τη συνεχή και εύ-
ρυθμη λειτουργία της επιχείρησης προς το συμφέρον 
των ωφελουμένων συμπολιτών μας.

Τέλος εύχομαι ειλικρινά στο νέο Δ.Σ της ΚΔΕΠΑΠ 
στην νέα του προκήρυξη να επιτύχει ταχύτερους χρό-
νους έγκρισης και γόνιμο και παραγωγικό έργο.

Με εκτίμηση
Άννα Κάγκανη-Κορτιάνου

Δημοτική Σύμβουλος».

Απάντηση Δ.Μ.Μ.

Αγαπητή κ. Κάγκανη,
πίσω από την ευγενική σας επιστολή, που σαφώς 

αποκρύπτει τη δίκαιη αγανάκτησή σας, υπάρχει μία με-
γάλη αλήθεια, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, οι λάθος 
χειρισμοί στην υπόθεση, οδήγησαν στο να έχει ξεκι-
νήσει η χρονιά μάθησης στη σχολική μουσικής και τα 
παιδιά να στερούνται αυτή τη στιγμή καθηγητών, που 
έπρεπε να έχουν ήδη προσληφθεί. Αυτό, είναι η μεγά-
λη αλήθεια και αυτό έγινε από τα λάθη των μεγάλων…

Επίσης, θέλω να σας διαβεβαιώσω με κάθε τρόπο 
ότι η πληροφόρηση για την έκδοση προκήρυξης δια-
γωνισμού στις 10/10/2014 δεν είναι σόλοικη αναφο-
ρά μου, αλλά προέρχεται από ενημέρωση που έλαβα 
από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθ. Μα-
ρινόπουλο. Στις 15/7/2014 έχω την εντύπωση πως 
λήφθηκε η έγκριση για την πρόσληψη των τεσσάρων 
ατόμων στη σχολή μουσικής.

Με κάθε τρόπο βέβαια, η είδηση που βγαίνει από την 
επιστολή σας είναι ότι, τόσο ο κ. Μαρινόπουλος, όσο 
και ο κ. Κωβαίος, είχαν γνώση για την προκήρυξη του 
διαγωνισμού με τους όρους  που έγινε. Αν αυτό αλη-
θεύει –και δεν αμφισβητώ την ειλικρίνειά σας- τότε 
υπάρχει ζήτημα, καθώς οι ίδιοι στη συνέχεια, δεν ανέ-
λαβαν τις ευθύνες τους για να υποστηρίξουν την πρό-
τερη απόφασή τους. Σημειώνω δε, ότι σε προσωπικό 
επίπεδο, δε βλέπω κάτι κακό στην αρχική προκήρυξη 
που φέρει την υπογραφή σας.

Τέλος, με κάθε τρόπο να σας διαβεβαιώσω ότι εσείς 
προσωπικά δεν κάνατε κάτι άτιμο και δεν «κρυφθήκα-
τε» όταν το θέμα ήρθε στην επιφάνεια.
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Διαμαρτυρία 
ΚΕΠ-ΟΣΑ

Μετά από την δημοσίευση των προσκλήσεων για τις 
συνεδριάσεις των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινο-
τήτων Μάρπησσας, Αρχιλόχου αλλά και της Νάουσας 
όπου η ώρα συνεδρίασης ποικίλει από τις 12:00 πμ. 
έως τις 13:00 πμ., αντί την μέχρι τώρα ώρα συνεδρι-
άσεων η οποία ήταν συνήθως απογευματινές ώρες, 
καλούμε τον Δήμο να δώσει εξηγήσεις.

Δεν είναι κατανοητό γιατί αλλάζει η ώρα συνεδριά-
σεων χωρίς, προηγούμενα να γίνει συνεννόηση και να 
δοθεί κάποια εξήγηση στους συμβούλους της εκάστο-
τε κοινότητας.

Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται, ότι οι σύμβουλοι 
που μετέχουν στα συμβούλια είναι το λιγότερο άεργοι, 
ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για την αλλαγή της 
ώρας. Οι περισσότεροι σύμβουλοι έχουν κάποια ενα-
σχόληση είτε μισθωτής εργασίας, είτε είναι ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Δεν γίνεται να παρατάνε τις εργασίες 
τους, τέσσερεις, τουλάχιστον, άνθρωποι ανά κοινότητα 
ώστε να βολεύεται κάποια άγνωστη σε εμάς κατάστα-
ση. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων είναι δημόσιες 
και δεν αφορούν μόνο τους συμβούλους, αλλά πολύ 
περισσότερο τους κατοίκους των κοινοτήτων. Ο ορι-
σμός της νέας ώρας αποκλείει τους κατοίκους από την 
παρακολούθηση των συζητήσεων των θεμάτων που 
αποφασίζονται και που τους αφορούν άμεσα. Το νέο 
οράριο ούτε τις πιο προκομμένες νοικοκυρές βολεύει.

Απαιτούμε λοιπόν να δοθεί μια λογική εξήγηση για 
την αλλαγή της ώρας και να καταργηθεί η αλλαγή 
αυτή, μετά από την απαιτούμενη συζήτηση, στα συμ-
βούλια και στο Δήμο.

Οι σύµβουλοι της ΚΕΠΟΣΑ
Κώστας Θεοφίλης - Δηµ. Κοινότητα Νάουσας

Σπυριδούλα Καβάλλη - Δηµ. Κοινότητα Αρχίλοχου
Μένεγος Μαύρης - Δηµ. Κοινότητα Παροικίας

Ματθαίος Σκανδάλης - Δηµ. Κοινότητα Αγκαιριάς
Όλγα-Μαρία Τζανετάκη - Δηµ. Κοινότητα Μάρπησσας

Όχι στην 
κατάργηση 
του μειωμένου 
ΦΠΑ

Λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του 
Eurogroup, ο επικοινωνιακός αποπροσανατολισμός 
της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ στις Κυκλάδες καλά 
κρατεί. Για την ταμπακιέρα ούτε λόγος: η κατάργηση 
του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά του 
Αιγαίου δεν απειλεί πρώτη φορά τις νησιωτικές κοι-
νωνίες. 

Είναι ένα μνημονιακό μέτρο που πολλές  φορές 
προσπάθησαν να το επιβάλουν αλλά απέτυχαν κάτω 
από την αντίδραση των νησιωτών και των φορέων 
τους. Αποτελεί μία δέσμευση σε εκκρεμότητα, μέρος 
των διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων 
για τις οποίες έχουν δεσμευθεί πολλές φορές όλες οι 
μνημονιακές κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ από 
το 2010 μέχρι σήμερα. Πολλά είναι τα ψηφίσματα και 
συσκέψεις με κόκκινες γραμμές, που ελέγχονται όμως 
από τις ίδιες δυνάμεις οι οποίες τους στηρίζουν σε 
όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Το καθεστώς μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ αποτε-
λεί, δυστυχώς, τη μοναδική έμπρακτη αναγνώριση των 
ειδικών συνθηκών που επικρατούν στις Κυκλάδες εκ 
μέρους της πολιτείας, την μόνη νομοθετική πρόβλε-
ψη στη βάση της νησιωτικότητας, το μόνο αντιστάθ-
μισμα στα υπερβολικά ναύλα διακίνησης αγαθών, στις 
υψηλές τιμές παροχής υπηρεσιών και προϊόντων στα 
νησιά του Αιγαίου. Η κατάργησή του σε συνδυασμό 
με την αύξηση του ΦΠΑ στις διανυκτερεύσεις από το 
6,5% στο 11% - 13% και την κατάργηση του υπερ-
μειωμένου συντελεστή στα φάρμακα, στα βιβλία κλπ, 
θα οδηγήσει τους Κυκλαδίτες, με μαθηματική ακρίβεια 
σε ένα νέο κύκλο οικονομικού μαρασμού. Οι περισ-
σότεροι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην υπερφο-
ρολόγηση των εισοδημάτων ή της γης και στο υψηλό 
κόστος διαβίωσης, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση 
έχει φροντίσει:

- να απορρυθμίσει πλήρως την ακτοπλοϊκή σύνδεση 
των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα εντείνοντας την 
απομόνωση και την εγκατάλειψη και αποδεκατίζοντας 
στην ουσία κάθε προσπάθεια των νησιωτών για πα-
ραγωγική δραστηριότητα κατά τους χειμερινούς μήνες

- να διατηρήσει μόνο ένα νοσοκομείο στις Κυκλάδες, 
αδιαφορώντας ταυτόχρονα για την υποστελέχωση σε 
ιατρικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, τόσο 
του μοναδικού νοσοκομείου, όσο και των Κέντρων 
Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων

- να αφήσει χωρίς δασκάλους και καθηγητές πολλά 
σχολεία των νησιών μας

- να καταργήσει δημόσιες υπηρεσίες στα νησιά - 
ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ,ΟΑΕΕ, κλπ – εξαναγκάζοντας τους 
Κυκλαδίτες σε ταλαιπωρία και δαπάνες πολύ μεγαλύ-
τερες από τις  αντίστοιχες των υπολοίπων πολιτών της 
χώρας για τις ίδιες υπηρεσίες. 

- να ιδιωτικοποιήσει τα Λιμενικά Ταμεία ορθώνοντας 
ένα τείχος γύρω από κάθε νησί που θα αναγκάσει 
τους κατοίκους να πληρώνουν «διόδια» επικοινωνίας 
με έξω κόσμο.

Στις Κυκλάδες της «μεγάλης βιομηχανίας του Τουρι-
σμού», ενός κλάδου που δεκαετίες τώρα αναπτύσσεται 
χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, πάνω  από τη φέρουσα 
ικανότητα των νησιών, χωρίς τις ελάχιστες υποδομές 
διαχείρισης του περιβάλλοντος και των πολιτιστικών  
πόρων, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, καλεί όλους 
τους δημοκρατικούς πολιτικούς και κοινωνικούς φο-
ρείς, όλους τους πολίτες, σε αγωνιστικές κινητοποιή-
σεις  για να αποκρουστούν τα νέα μέτρα. 

Στον αντίποδα των μνημονιακών μέτρων, η Νο-
μαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων σύντομα θα 
παρουσιάσει το τοπικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση των νησιών μας, σε μια 
αναπτυξιακή κατεύθυνση που θα σέβεται το εύθραυ-
στο και μοναδικό περιβάλλον τους και θα κινητοποιεί 
τις τοπικές κοινωνίες.

Νοµαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων

Ασφαλή
οδήγηση

Το Κέντρο Δια βίου μάθησης, σε συνεργασία με το 
αστυνομικό τμήμα Πάρου, πραγματοποίησαν ομιλία με 
θέμα: «ασφαλή οδήγηση - οδηγική παιδεία», την Τρίτη 
25 Νοεμβρίου 2014 στην αίθουσα του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά.

Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπη-
ρετεί στο αστυνομικό τμήμα Πάρου, ανέπτυξε το ζο-
φερό φαινόμενο. H ομιλία του κ. Μεταξά, στηρίχθηκε 
κυρίως σε στοιχεία από το υπουργείο προστασίας του 
πολίτη αλλά και στο βιβλίο του Τάσου Μαρκουΐζου 
«Ιαβέρη», παλαίμαχου επαγγελματία οδηγού αγώνων 
αυτοκινήτου.

Ο κ. Μεταξάς κατά τα διάρκεια της ομιλίας του πα-

ρουσίασε βίντεο από τροχαία δυστυχήματα στα οποία 
αποτυπώνεται με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο αυτή θλι-
βερή πραγματικότητα. Στην ομιλία του ανέλυσε τους 
λόγους που προκαλούν τα τροχαία δυστυχήματα στην 
χώρα μας, τονίζοντας ότι πρόκειται για εθνικό θέμα 
καυτηριάζοντας την αδράνεια της πολιτείας. Έδωσε 
μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία:

- το 2012 είχαμε 976 νεκρούς και 1443 βαριά τραυ-
ματίες (τετραπληγικοί, παραπληγικοί) από τροχαία δυ-
στυχήματα.

- το 2013 είχαμε 861 νεκρούς και 1326 βαριά τραυ-
ματίες. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε λίγο, γιατί οι Έλλη-
νες λόγω της κρίσης μένουν σπίτι τους και δεν κυκλο-
φορούν στους δρόμους όσο παλαιότερα.

Τα τελευταία 100 χρόνια από τους πολέμους -εκτός 
τους εμφυλίους- έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 
70.000 άνθρωποι. Στα τροχαία δυστυχήματα τα τε-
λευταία 50 χρόνια έχουν χαθεί 120.000 άνθρωποι, 
350.000 είναι οι παραπληγικοί και 1.500.000 οι τραυ-
ματίες.

Παραποίηση 
απόφασης

Με επιστολή του στις 29/10/2014 προς το δήμαρχο 
Πάρου, κ. Μ. Κωβαίο, τους εμπλεκόμενους φορείς και 
τους δημοτικούς συνδυασμούς, ο τοπικός σύμβουλος 
Αρχιλόχου, κ. Γεώργιος Ρούσσος θέτει θέμα παρα-

ποίησης απόφασης του τοπικού συμβουλίου της Δη-
μοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου. Η καταγγελία του κ. Γ. 
Ρούσσου, έχει ως εξής:

«Κύριε Δήμαρχε,
Σας γνωρίζω ότι η με αριθ. 04/2014 απόφαση του 

τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχι-
λόχου, με θέμα: «Πρόταση για σύνταξη μελέτης για 
καθαρισμό αγροτικής οδού στη δημοτική κοινότητα 
Αρχιλόχου», είναι παραποιημένη εμφανώς.

Άλλα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση και διαφορετικά 

παρουσιάζεται η εισήγηση του προέδρου. Γεγονός 
που αποδεικνύεται από τα πρόχειρα πρακτικά και από 
την απομαγνητοφώνηση της συνεδρίασης. Επίσης, 
στα πρακτικά δεν συμπεριλαμβάνεται η θέση της μει-
οψηφίας στο συγκεκριμένο θέμα.

Κύριε Δήμαρχε, επειδή, το ζήτημα είναι πολύ σο-
βαρό παρακαλώ προσωπικά να επιληφτείτε για την 
αποκατάσταση της αλήθειας αφενός και αφετέρου μα 
προβείτε στις νόμιμες ενέργειες, έτσι ώστε, να μην 
επαναληφθεί παρόμοιο φαινόμενο στο μέλλον».
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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 

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

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   

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 

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 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑ∆ΙΑ ε-

νοικιάζεται, επιπλωµένο 
studio για όλο το χρόνο. Τηλ. 
επικοινωνίας 6989871269 

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται πα-
ραδοσιακή κατοικία 68 τ.µ. 
εντός οικισµού, 3 όροφοι, 
τζάκια και µπαλκόνι µε θέα. 
Τηλ : 6949197612

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ       

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητήται 
για το εµπορικό τµήµα 
της εφηµερίδας «Φω-
νή της Πάρου». Στείλτε 
τα βιογραφικά σας στο 
foni@typoparos.gr.

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

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. Βι-
ογραφικά στο kmparos@
epapsy.gr, fax. 22840 
22011

2 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητού-
νται για ενοικιαζόµενα 
δωµάτια στη Νάουσα. Τηλ. 
6976156084

ΖΗΤΗΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ µε 
βασικές γνώσεις συντήρη-
σης και καθαρισµού πισίνας. 
Προϋπόθεση δίπλωµα µη-
χανής. Μισθός - Ένσηµα. 
Επικοινωνία :  κος. Μανώ-
λης. Τηλ : 6942826399

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΩΝ ζητείται, έµπειρος 
για συνεργείο. Απαραί-
τητη γνώση αγγλικών και 
Η/Υ, για µόνιµη και σταθε-
ρή εργασία, 30-45 ετών. 
Βιογραφικό κατόπιν συνεν-
νοήσεως.  Τηλ: 6932494953

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΙ-
ΟΥ παραδίδονται, στο 

λαούτο και στην κιθάρα. 
Τηλ : 6932782166 Σταύρος 
Μπαρπεράκης

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ            
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ             

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ή VILLA έ-
ως 30 δωµατίων, ζητείται 
για ενοικίαση µακράς πε-
ριόδου. Παρακαλώ στείλτε 
µου την πρόταση σας στο 
paros@grecokosmos.pl

∆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, (δέ-

κτες ψηφιακού σήµατος), 

πωλούνται σε τιµές χον-

δρικής. Ειδικές τιµές και 

δυνατότητα εγκατάστασης  

σε ξενοδοχεία και επαγγελ-

µατίες. Τηλ.: 6936936921, 

e-mail:sotirisxristoulas@

yahoo.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

µάρκας POLO, 999 κυβικά, 

χρώµατος µπλε, 130.000 

χλµ.

Τιµή : 1.600 €. Τηλ : 

6949197613

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΣΙ∆ΕΡΩΣΤΡΑ STIROPLUS 

(ελαφρώς µεταχειρισµένη).

Τιµή : 100 €. Τηλ. πληροφ.: 

6949197612
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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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Ο ΧΟΝ στη Γαλλία
Τη Γαλλία επισκέφθηκε από 13 έως 18 Νοεμβρίου, ο 

Χορευτικός Όμιλος Νάουσας και πραγματοποίησε εμ-
φανίσεις στις πόλεις Τουρ και Ναντ, έπειτα από πρό-
σκληση του Association Hellenique de Loire-Atlantique, 
στο πλαίσιο του Ελληνικού φεστιβάλ του για τα 30 χρό-
νια από την ίδρυσή του.

Τις εμφανίσεις πλαισίωσαν μουσικά ο Μαν. Δελέντας 
(βιολί) και ο Αντ. Μπαρμπαρίγος (λαούτο-τραγούδι), 
ενώ τα τραγούδια ερμήνευσε η Βούλα Κρητικού και την 
καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος είχε ο Παν. 
Σπύρου.

Το ΔΣ του ΧΟΝ ευχαριστεί θερμά το σύνδεσμο AHELA 
για την πρόσκληση και την άψογη φιλοξενία, καθώς και 
τον Ελληνικογαλλικό σύλλογο της Τουρ και εύχεται να 
βρεθεί ξανά κοντά τους πολύ σύντομα.
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Υπόθεση
Ν. Ρωμανού

Ο κρατούμενος Νίκος Ρωμανός βρίσκεται σε απερ-
γία πείνας, από τις 10/11, διεκδικώντας εκπαιδευτι-
κή άδεια. Το συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού 
απέρριψε το νόμιμο αίτημά του.

Ωστόσο το δικαίωμα στη μόρφωση είναι αναφαίρε-
το δικαίωμα για κάθε άνθρωπο, και πολύ περισσότερο, 
θα έπρεπε να ισχύει  για όσους κρατούνται στις φυλα-
κές. Κάθε απαγόρευση εκπαιδευτικής άδειας, προβλε-
πόμενης από το σωφρονιστικό κώδικα σε κρατούμενο, 
είναι απαράδεκτη και πρέπει άμεσα να αρθεί.

Επιπλέον η απαγόρευση εκπαιδευτικής άδειας σε 
κρατούμενους ή η πρόταση για εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση, αποδυναμώνει στην  πράξη τον θεσμό των 
σχολείων που λειτουργούν σε σωφρονιστικά ιδρύμα-
τα. Θεσμός που μόνο θετικά έχει να προσφέρει στους 
έγκλειστους και στην κοινωνική τους επανένταξη. Εί-
ναι αυθαίρετο να στερείται κανείς το βασικό δικαίωμα  
πρόσβασης στην παιδεία, (που είναι νόμιμο δικαίωμά 
του) με τόσο εκδικητικό τρόπο. Απαιτούμε να δοθεί 
άμεσα η εκπαιδευτική άδεια που δικαιούται.

ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Ο ΣΥΡΙΖΑ 
για το ΦΠΑ 
στα νησιά

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, 
μαζί με το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δωδεκανήσου, κ. Δημ. 
Γάκη, δημοσιοποίησαν ανακοίνωση για τις αυξήσεις 
του ΦΠΑ στον τουρισμό και την κατάργηση των μει-
ωμένων συντελεστών στη νησιωτική χώρα. Στην ίδια 
ανακοίνωση οι δύο βουλευτές, καταγγέλλουν ότι απο-
κλείστηκαν από τη σύσκεψη που προηγήθηκε για το 
θέμα την περασμένη εβδομάδα, από την Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Το παιχνίδι μεταξύ τρόικας-κυβέρνησης μπορεί να 

έχει τραγικές συνέπειες στη νησιωτική χώρα. Μετά 
την «e-mail» πρόταση για την αύξηση του ΦΠΑ στον 
τουρισμό, το ενδεχόμενο κατάργησης του μειωμένου 
ΦΠΑ στη νησιωτική χώρα θα δώσει ένα ακόμα δυνα-
τό χτύπημα στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή 
στο Αιγαίο. 

Για πολλοστή φορά η συγκυβέρνηση της συμμόρ-
φωσης και της υποταγής κάνει πίσω ολοταχώς στην 
πεπατημένη οδό της αποδοχής κάθε νέας εντολής 
της τρόικας.

Εμείς, παρά τον αποκλεισμό των βουλευτών από 
τις συσκέψεις που οργάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, συστρατευόμαστε στον κοινό αγώνα για την 
υπεράσπιση των δικαίων μας αλλά και της αναπτυξι-
ακής προοπτικής του τόπου. 

Οι τοπικές κοινωνίες δεν αντέχουν νέα μέτρα, οι 
νησιώτες δεν αντέχουν την κοροϊδία και τον εμπαιγ-

μό. Δεν θα γίνει αποδεκτός κανένας συμβιβασμός 
που να υπονομεύει τη νησιωτική Ελλάδα. Καμιά 
υπαναχώρηση που να οδηγεί το Νότιο Αιγαίο σε πε-
ραιτέρω απομόνωση. Σαν να μην έφθαναν η συνεχι-
ζόμενη υποβάθμιση της υγείας και της παιδείας και 
οι προβληματικές συγκοινωνίες. Σαν να μην έφτανε 
η φοροεπιδρομή που αφανίζει τους εργαζόμενους, 
τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους. Δεν θα 
δεχθούμε καμία αλλαγή στο όνομα της «διαπραγμά-
τευσης» που να δυσχεραίνει τον τουρισμό και τη νη-
σιωτική μας οικονομία.

Οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για να είναι απο-
τελεσματικές απαιτούν την ανάπτυξη αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων, που είναι ευθύνη όλων μας. Για να 
μπορέσουμε να επιβάλουμε διαφορετικές πολιτικές 
δεν αρκεί μόνο το πρόγραμμα, χρειάζεται και στήριξη 
από τα κάτω. Χρειάζεται σχέδιο, όραμα και αναπτυξι-
ακός προσανατολισμός που να σέβεται και να κινητο-
ποιεί τις ευαίσθητες νησιωτικές κοινωνίες.

Σε αυτή την κίνηση καλούμε όλους τους νησιώτες, 
τους τοπικούς και αναπτυξιακούς φορείς, την ΤΑ, 
τους Δωδεκανήσιους και τους Κυκλαδίτες, να συ-
σπειρωθούν στην πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση 
της σχεδιαζόμενης απομόνωσης και την καθιέρωση 
ρήτρας «νησιωτικότητας» με πράξεις και όχι με υπο-
σχέσεις και ανούσιες επικοινωνιακές κινήσεις εντυ-
πωσιασμού. Όλοι μας έχουμε τις ευθύνες μας. Και 
τώρα, είναι η ώρα να τις αναλάβουμε».

Να μπει τέλος!
Η μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην 

Πανελλήνια Πανεργατική Απεργία στις 27 Νοεμβρίου 
2014 είναι η δυναμική απάντηση αντίστασης και ανα-
τροπής κατά των πολιτικών της κυβέρνησης και της 
τρόικας. 

Η επικοινωνιακή καταιγίδα αλλά και η τρομοκράτη-
ση του Ελληνικού λαού προετοιμάζει νέο μνημόνιο, 
το οποίο όπως και να το ονομάσει η κυβέρνηση, το 
σίγουρο είναι ότι θα δώσει τελειωτικό χτύπημα στο 
εισόδημα μας, στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, στην 
υγειονομική περίθαλψη (ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ), 
στην παιδεία, σε κοινωνικές παροχές και στα εργασι-
ακά-συνδικαλιστικά δικαιώματα που δήθεν θα καταρ-
γήσουν «προνόμια» ενώ στην πραγματικότητα θέλουν 
να χτυπήσουν τα σωματεία και τα συνδικάτα για να 
μην αντιδρούν. 

Για τους λόγους αυτούς η μαζική, δυναμική και ενω-
τική συμμετοχή μας στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική 
Απεργία της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου 2014 είναι το πιο 
ξεκάθαρο μήνυμα αντίστασης και αντίδρασης ώστε να 
μπει ένα τέλος στις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές των μνημονίων της κυβέρνησης και της τρόικας.

Αντιστεκόμαστε, αντιδρούμε και απεργούμε κατά 
των κυβερνητικών μέτρων και πολιτικών, που συντη-
ρούν τον εργασιακό μεσαίωνα με την ανεργία να πα-
ραμένει σε εφιαλτικά επίπεδα, το κοινωνικό κράτος να 
μετατρέπεται σε φιλανθρωπικό, με τον κόσμο της μι-

σθωτής εργασίας να συνεχίζει να σηκώνει στις πλάτες 
του τα βάρη της κρίσης και των ελλειμμάτων για τα 
οποία δεν ευθύνεται.

Αντιστεκόμαστε και απεργούμε για να σταματήσουν 
τις διαθεσιμότητες, απολύσεις, λουκέτα και ιδιωτικο-
ποιήσεις σε οργανισμούς στρατηγικής σημασίας (π.χ. 
ΔΕΥΑ) και για σταματήσει η αποψίλωση των δημο-
σίων υπηρεσιών από εργατικό δυναμικό με διαθεσι-
μότητα – κινητικότητα – απολύσεις (ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, 
ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ κ.α.).

Αντιστεκόμαστε και απεργούμε για να σταματήσει το 
ξεπούλημα στους ιδιώτες, Δημόσιων υπηρεσιών και 
κοινωνικών αγαθών (Ρεύμα, Νερό, Φυσικό περιβάλ-
λον, παραλίες, Λιμάνια, Υγεία, Παιδεία, Δίκτυα Μετα-
φορών και Υποδομές).(ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙ-
ΩΤΙΚΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ).

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!.

Σωµατείο Εργαζοµένων ΔΕΥΑ Πάρου.

Για τον 
Ν. Ρωμανό

Ο κρατούμενος Νίκος Ρωμανός βρίσκεται σε απερ-
γία πείνας, από τις 10/11, με την κατάσταση της υγεί-
ας του σε οριακό σημείο, διεκδικώντας το νόμιμο δι-
καίωμά του στις προβλεπόμενες εκπαιδευτικές άδειες. 

Το συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού όπου κρα-
τούνταν απέρριψε το καθ’ όλα νόμιμο αίτημά του και 
πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», 
όπου υπήρξε σκληρή εντολή της εισαγγελέως φυλα-
κών να υποβληθεί σε αναγκαστική σίτιση, παραβιάζο-
ντας κάθε έννοια νομιμότητας. 

Οι γιατροί αρνήθηκαν να πάνε κόντρα στον παγκό-
σμιο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας για τους απερ-
γούς πείνας αλλά ανησυχούν ιδιαίτερα για την εξέλιξη 
της υγείας του. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου από τους 
συνηγόρους του, ο κρατούμενος και απεργός πείνας, 
Νίκος Ρωμανός δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς οι 
παλμοί της καρδιάς του φτάνουν τους 170 και η ανα-
κοπή θεωρείται «δυστυχώς αναμενόμενη». Θεωρούμε 
απαράδεκτο να φτάνει ένας νέος άνθρωπος να διεκδι-
κεί  ένα τόσο βασικό και αυτονόητο δικαίωμα, όπως η 
πρόσβαση στην παιδεία, χρησιμοποιώντας ως έσχατο 
μέσο το σώμα του και βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία 
και τη ζωή του. Οι κρατούμενοι που αποφασίζουν να 
συνεχίσουν σπουδές είναι αξιέπαινοι γι’ αυτό αλλά και 
για το γεγονός ότι διαγωνίζονται και επιτυγχάνουν 
κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Ως εκπαιδευτικοί, έχουμε χρέος απέναντι στους 
μαθητές μας και στην εκπαιδευτική μας ιδιότητα, να 
μην αφήσουμε το Νίκο Ρωμανό μόνο του σε αυτή τη 
διεκδίκηση, όχι μόνο γιατί είναι το νόμιμο, αλλά και 
επειδή είναι το δίκαιο. Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών, 
εκφράζουμε αλληλεγγύη και συμπαράσταση προς τον 
κρατούμενο απεργό πείνας και καλούμε την Ελληνι-
κή Πολιτεία να αναγνωρίσει τα δικαιώματά του και 
να του επιτρέψει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τις 
σπουδές του στη σχολή που φοιτά, πριν να είναι αργά.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Δικαίωμα της εκπαιδευτικής άδειας στον Ν. Ρωμανό 

και σε όλους τους κρατούμενους των φυλακών που 
σπουδάζουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου «Π. Καλλίερος»



www.fonitisparou.gr Αθλητικά | 15

Αποκλεισμός  
του Νηρέα

Ο Νηρέας απέτυχε να προκριθεί στον ημιτελικό του κυπέλλου ΕΠΣ Κυκλάδων, 
αφού γνώρισε την ήττα με 5-2 από τον ανώτερό του Πανναξιακό, μέσα στο γήπεδο 
των Μαρμάρων.

Ο Νηρέας προσπάθησε να παίξει καλό ποδόσφαιρο απέναντι σε μία καλύτερή 
του ομάδα, αλλά από την άλλη -όπως αποδείχθηκε στον αγώνα- «σεβάστηκε» υπέρ 
του δέοντος τον αντίπαλό του. Το σκορ (2-5), είναι βαρύ για την Παριανή ομάδα και 
σίγουρα οι διαφορές των δύο ομάδων δεν είναι αυτές που φαίνονται από το τελικό 
αποτέλεσμα.

Στην αρχή του αγώνα είχαμε αρκετές φάσεις και από τις δύο ομάδες, αν και ο Νη-
ρέας έφθανε δυσκολότερα στην αντίπαλη περιοχή. Παρόλα αυτά, δεν ήταν λίγες οι 
φορές που μπήκε με αξιώσεις στα αντίπαλα καρέ, κυρίως με τον Κασκούτη, που ήταν 
διαρκής κίνδυνος για τον Πανναξιακό. Με τη συμπλήρωση του πρώτου εικοσαλέ-
πτου θα υποστηρίζαμε ότι ο Νηρέας φαινόταν να πατάει καλά μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο, αν και ήταν φανερό ότι ο Πανναξιακός είχε το πάνω χέρι, δίχως όμως μέχρι 
εκείνη τη στιγμή να υπήρχε η άποψη ότι ήταν η ομάδα που άξιζε να προηγηθεί στο 
σκορ. Τα πάνω κάτω ήρθαν όμως λίγο πριν τη συμπλήρωση του 25ου λεπτού, όταν 
ο Ναξιώτης Κατσαρής, με κεφαλιά, άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Στη 
συνέχεια ο Πανναξιακός κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και εκεί ακριβώς συνί-
σταται ο υπέρμετρος «σεβασμός» του Νηρέα, όπως γράψαμε πιο πάνω. Οι Παριανοί 
ποδοσφαιριστές έδειχναν προβληματισμένοι και δεν μπορούσαν να κρατήσουν την 
μπάλα στα πόδια τους. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Πανναξιακός και 10 
λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Κούτρο. 
Ό,τι δεν έκανε ο Νηρέας τη στιγμή που το σκορ ήταν 0-1 το έκανε μετά το δεύτερο 
γκολ. Δηλαδή, οι κεντρικοί του χαφ κρατούσαν περισσότερο την μπάλα στα πόδια 
και φαινόταν ότι είχαν καθαρό μυαλό. Έτσι, μπόρεσαν και έπιασαν στον ύπνο τους 
Ναξιώτες και λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου μείωσαν (με 
ποιον άλλον;) με τον Κασκούτη, σε 1-2. Ο Κασκούτης μάλιστα τραυματίστηκε στην 
επίτευξη του γκολ, έπειτα από σύγκρουση με αμυντικό ποδοσφαιριστή της Νάξου, 
μη έχοντας όμως κάτι σοβαρό που να τον εμπόδιζε για να συνεχίσει τον αγώνα.

Η Παριανή ομάδα μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και έφθασε στο πρώτο 
πεντάλεπτο, τουλάχιστον δυο φορές με αξιώσεις, στη μεγάλη περιοχή των Ναξιω-

τών. Ο Φραγκογούλας βοήθησε πολύ με την είσοδό του στον αγώνα, ενώ ο Κορ-
τιάνος φάνηκε να είναι ιδιαίτερα απειλητικός με δυνατά σουτ. Οι όποιες προσδοκίες 
για ισοφάριση, ώστε να έρθει το ματς στα ίσια, χάθηκαν στο 53ο λεπτό, όταν ο 
Ευρυπιώτης των φιλοξενουμένων έκανε το 1-3 και κάπου εκεί τελείωσε ουσιαστικά 
ο αγώνας… Ο Πανναξιακός κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και ο Νηρέας δεν 
μπορούσε να βρει αντίδοτο γι’ αυτό. Στο 70ο λεπτό οι Ναξιώτες πέτυχαν το 1-4 με 
τον Κούτρο και λίγο πριν τη συμπλήρωση του 80λέπτου έκαναν και το 1-5 με το 
Λίκα. Το τελικό 2-5 γράφτηκε στο 88ο λεπτό, με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο 
Κασκούτης. Αρχικά το πέναλτι απέκρουσε προσωρινά ο Ναξιώτης τερματοφύλακας 
Τσουκαλάς και στην επαναφορά της μπάλας με νέο σουτ ο Παριανός επιθετικός 
πέτυχε το γκολ.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: (πρ. Παπαδάκης), Δ. Ρούσσος, Ζενέλι, Ζουμής (Φραγκογούλας), Σκεπαρ-

νιάς, Χατζία, Χασάνι, Κορτιάνος (Τσιγώνιας), Κασκούτης, Π. Ρούσσος, Μπαρμπαρί-
γος, Π. Τριπολιτσιώτης (Τσενάι).

Πανναξιακός: (πρ. Προμπονάς), Τσουκαλάς, Καραλέμογλου, Κωτσαρής (Βαλλέ-
τας), Παπανικολάου, Γαλάνης (Σφυρόερας), Κουφόπουλος, Σέμε, Ευριπιώτης, Λίκα, 
Κατσούδας, Κούτρος (Ανεβλαβής)

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

And the Winner is…
Ο Δημήτρης Κασκούτης του Νηρέα, συγκλόνισε με την ειλικρίνειά του. Το νέο 

απόκτημα του Νηρέα απέδειξε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με ήθος, μα πάνω απ’ 
όλα ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να διδάξει νεώτερα παιδιά για τις αξίες του 
αθλητισμού.

Σημειώνουμε, ότι ο σέντερ φορ του Νηρέα που είναι φέτος το απόλυτο «φονικό» 
όπλο στην επίθεση του Παριανού συλλόγου, έχει παίξει σε αρκετές ομάδες (και με-
γαλύτερων κατηγοριών). Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πλάτανο Αρχαίας Ολυ-
μπίας και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Αιγάλεω, ΑΟ Μάνης, Ήφαιστο Περιστερίου, 
Ιτέα, Δάσος Χαϊδαρίου, κ.α. Στο νησί μας βρέθηκε λόγω του γάμου του με Παριανή.

Ο Κασκούτης ήταν αφοπλιστικός στη συνέντευξή του που παραχώρησε στο «Sport 
Cyclades», αφού όπως ομολόγησε στη φάση της ανατροπής του, που κέρδισε το 
πέναλτι, δεν υπήρξε καμία παράβαση από πλευράς του Ναξιώτη αμυντικού! Σημει-
ώνουμε ότι η φάση που ξεγέλασε το διαιτητή κ. Μενδρινό, την ώρα που έγινε, δεν 
προκάλεσε καμία διαμαρτυρία, αφού όλοι πίστεψαν πως είχε γίνει πέναλτι!

Δράσεις του Ν.Ο.Π.
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, στην προσπάθειά 

του να κρατήσει σε υψηλά αγωνιστικά επίπε-
δα τους αθλητές του, εν όψη της αγωνιστικής 
περιόδου του 2015, συμμετέχει σε δυο αγώνες 
που διοργανώνονται από τον Ι.Ο. Πειραιά (6-
7/12/2014) στο Φαληρικό Δέλτα και τον Ν.Ο. 
Πόρτο Ράφτη στις 26-29/12/2014 στο Πόρτο 
Ράφτη.

Ο ΝΟΠ κατ’ αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνει 
την επιτυχημένη παρουσία των αθλητών του 
στην κλάση Optimist στην χρονιά που τελειώ-
νει. Η ομάδα συνοδεύεται από τον προπονητή 
κ. Φ. Ρίζο. Στους παραπάνω αγώνες θα πάρουν 
μέρος 6 αθλητές ηλικίας 10 έως 14 ετών για  
απόκτηση της αγωνιστικής εμπειρίας που είναι 
απαραίτητη, για την παραπέρα αγωνιστική τους 
πορεία.

420
Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους υπό την καθοδήγηση του τεχνικού 

συμβούλου του ομίλου, κ. Ν. Δρούγκα, οι αθλητές του Ν.Ο.Π. Πατέλης Νικόλας και 
Δαφερέρας Γιώργος, θα εκπροσωπήσουν για άλλη μία φορά το νησί μας στο διεθνή 
ιστιοπλοϊκό αγώνα «Imperia Winder Regatta 2014» στην πόλη Imperia της Ιταλίας, 
στις 5-7 Δεκεμβρίου με σκάφη κατηγορίας 420.

Οι αθλητές έχουν εκπροσωπήσει την χώρα μας στο Παγκόσμιο, στο Πανευρωπα-
ϊκό, αλλά και στο Βαλκανικό πρωτάθλημα, όπου και διακρίθηκαν με την κατάκτηση 
της πρώτης θέσης στην κατηγορία τους.

Χειμερινή κολύμβηση
Με πολλές συμμετοχές και αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η λειτουργία των 

χειμερινών τμημάτων της κολύμβησης του ΝΟΠ. 
Με μικρή οικονομική συμμετοχή οι συμμετέχοντες προπονούνται υπό την επίβλε-

ψη της έμπειρης προπονήτριας κ. Παντελαίου Μαρίας και απολαμβάνουν τη χρήση 
των εγκαταστάσεων του ομίλου και του εντευκτηρίου.

Τρέχει ακόμα!
Με απόλυτη επιτυχία 

διεξήχθησαν οι αγώνες 6 
και 12 ωρών, εντός στα-
δίου, στο δημοτικό στάδιο 
Ελευσίνας, το Σάββατο 6 
Δεκεμβρίου 2014, με την 
οργανωτική ευθύνη και 
επιμέλεια του Α.Π.Σ. Απόλ-
λων Δυτ. Αττικής.

Οι αγώνες συγκέντρω-
σαν εκατοντάδες θεατές 
που χειροκρότησαν και 
ενθάρρυναν όλους τους 
συμμετέχοντες δρομείς, 
σε όλη τη διάρκεια τους. 
Φέτος η συμμετοχή ήταν 
εκπληκτική, ξεπερνώντας 
κάθε προηγούμενο ρεκόρ 
και έφτασε τους 121 συνο-
λικά και στους δυο αγώνες, 
με 65 αθλητές να τρέχουν 
στον 6ωρο αγώνα και 56 
αθλητές στο 12ωρο, ένα-
ντι 94 στην διοργάνωση 
του 2012 που είχε και το 
προηγούμενο ρεκόρ συμ-
μετοχής.

Όμως τα ρεκόρ του αγώ-
να δε σταμάτησαν εκεί, καθώς ο συμπολίτης μας Σάουιντ Μοχάμεντ, στο 12ωρο 
αγώνα, συνέτριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ο Σάουιντ πήρε την πρωτιά τρέχοντας 
σε 12 ώρες, 137 χιλιόμετρα (!!!) και 200 μέτρα. Το προηγούμενο ρεκόρ αγώνων είχε 
ο Κερκυραίος Γιώργος Ψάιλας από το 2007 που είχε τρέξει σε 12 ώρες 127.700 
km.



5.000 φύλλα
διανέµονται 
∆ΩΡΕΑΝ

χιλιάδες µοναδικοί αναγνώστες
µέσω του www.fonitisparou.gr
από 72 χώρες σε όλο τον κόσµο

Η               
είναι παντού!


