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πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη
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Μια από τα ίδια…
Οριστικοποιήθηκε η στρατηγική τουριστικής προβο-

λής των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 
έτσι στη συνεδρίαση της επιτροπής τουρισμού στις 
31 Ιανουαρίου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα συμμετοχής 
στις εγχώριες και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και σε 
Road shows κατά το έτος 2015. 

» σελ. 13

Δημοτικά τέλη
Με σχετική ανακοίνωση ο δήμος Πάρου, ενημερώ-

νει τους συμπολίτες μας για τα δημοτικά τέλη σε δύο 
περιπτώσεις τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρή-
σεων (εποχικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και 
υπολογισμός δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και 
καθαριότητας).

» σελ. 11

ΑΟΠ-Νηρέας 2-1 
Νεύρα και εντάσεις…

Το παιχνίδι μεγάλου βαθμολογικού ενδιαφέροντος 
μεταξύ των δύο Παριανών ομάδων που μετέχουν στο 
πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣ Κυκλάδων, βρήκε τελικό νι-
κητή τον ΑΟΠ με 2-1 επί του Νηρέα, αλλά συγχρόνως 
βρήκε και μεγάλο ηττημένο, που είναι συνολικά το το-
πικό ποδόσφαιρο.

» σελ. 14

Αναπάντητα ερωτηματικά
Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου, το οποίο από την ίδρυσή του έχει συνεισφέρει βοήθεια σε μεγάλο τμήμα 

συμπολιτών μας, το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχει τη δράση που είχε παλαιότερα, σύμφωνα με την αντιπολίτευση του δημοτικού 

συμβουλίου.

τοπικές
ειδήσεις

» σελ. 6

» σελ. 8-9

Κάτι δεν μας λεν καλά…
«Γυμνό» το Κέντρο Υγείας
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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 330
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Ό,τι κάτσει
Καλά δεν παιζόμαστε πλέον εδώ στην Πάρο. Για ό,τι 

γίνει υπάρχει και ένα δελτίο τύπου από το Δήμο και 
τους υπόλοιπους φορείς του. Το νέο μενού συμπερι-
λαμβάνει και τοπικές κοινότητες που κατά αποκλειστι-
κότητα δίνουν σε φιλικά του μέσα έως και έργα που 
είναι -τουλάχιστον- αντάξια, μ’ ένα Παρθενώνα ή του 
φράγματος του Ευφράτη ποταμού, όπως το κλάδεμα 
και η φροντίδα των δένδρων! Όπως μου έγραψε ένας 
φίλος στο e-mail: «Να δεις που στο τέλος θα βλέπου-
με δελτία τύπου για το σκούπισμα στα σοκάκια των 
οικισμών, το άδειασμα στα καλαθάκια και την τέλεια 
λειτουργία στα καζανάκια που υπάρχουν στις δημόσι-
ες τουαλέτες».

■ Κόκκινες γραμμές
Λοιπόν original πρόεδρα, αυτές τις «κόκκινες» γραμ-

μές που βάλαμε με τον Τσίπ(ου)ρα, δεν βλέπω να λει-
τουργούν για την ώρα. Αυτός κάθε μέρα αδυνατίζει, 
ενώ εσένα σε λίγο δε θα μπορούν με τα κιλά που 
παίρνεις να σε χωρέσουν στην οθόνη της τηλεόρασης. 
Πάντως εγώ, εδώ, κρατάω αντίσταση. Όποιες ανακοι-
νώσεις και να μου στέλνει ο Ισιγονώφ και γράφουν 
Φλεβάρη, εγώ τις αλλάζω και γράφω Φεβρουαρίου! 
Την ίδια αντίσταση και τις «κόκκινες» γραμμές θα συ-
νεχίσω και το Μάρτη, που εγώ θα γράφω Μαρτίου! 
Μόνο τον Αύγουστο έχω πρόβλημα και δεν ξέρω πως 
θα διαφοροποιηθώ από τον (Τ)ΣΥΡΙΖΑ. Λες να γρά-
ψω εγώ «Αυγουστή», για να τους δείξω ότι υπάρχουν 
«κόκκινες» γραμμές ανάμεσα μας;

■ Μπάμπης
Θα τα μάθατε με το χαμό που έγινε μεταξύ Χατζη-

μάρκου και Κόκκινου και τελικά ο Περιφερειάρχης, 
έθεσε εκτός συνδυασμού τον Χαράλαμπο, τη μέρα της 
γιορτής του. Καλά, τέτοιο δώρο, που να το περίμενε ο 
Μπάμπης; Εδώ που τα λέμε πάντως, ο Χαραλάμπης 
είχε ξεφύγει τελευταία. Τη μία μέρα ανέθετε αρμοδι-
ότητα σε σύμβουλο ο Περιφερειάρχης και την άλλη 
μέρα έβγαζε ανακοίνωση ο Χαράλαμπος, και έγραφε 
ότι η αρμοδιότητα είναι δική του. Αυτός ήταν και ο 
λόγος του διαζυγίου.

■ Μπάμπης 2
Θα μου πείτε ότι ο Χαράλαμπος το είχε παρακάνει με 

τα δελτία τύπου. Τρία με τέσσερα τη μέρα εξέδιδε. Για 
τσιγάρα στο περίπτερο; Δελτίο ο Μπάμπης. Συνάντη-
ση με γνωστό στο ασανσέρ; Δελτίο ο Μπάμπης. Κά-
πως έτσι μπέρδεψε τα θέματα και έκανε την «πατάτα» 
που προκάλεσε το θυμό Χατζημάρκου. Πάντως, όπως 
λέγουν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας Ν. Αιγαίου, ο 
Μπάμπης έκανε την «πατάτα» με τα δελτία τύπου, διό-
τι συνέχεια παρακολουθούσε τα γεγονότα εξ Αθηνών 
και όχι από το γραφείο του στη Ρόδο.

■ Αξονικός
Τα νεοδημοκρατικά «παπαγαλάκια» της Πάρου έλε-

γαν, πριν 13 μήνες περίπου, ότι είναι θέμα ημερών 

να λειτουργήσει ο αξονικός τομογράφος στο Κέντρο 
Υγείας. Επειδή, άλλαξε και η κυβέρνηση προ ημερών –
αν δεν το έχουν μάθει ακόμα- μήπως μπορούν να μας 
πουν πότε ακριβώς θα λειτουργήσει ο αξονικός;

■ Μονογιού
Να μην ξεχάσω να γράψω ότι στεναχωρήθηκα πολύ 

που δε βγήκε η Μονογιού βουλευτίνα. Και όχι γιατί 
είναι κοπελάρα εμφανισιακά –και για τη στήλη μας 
αυτό, έχει ιδιαίτερη αξία- αλλά να, πώς να το κάνουμε; 
Η Μυκονιάτισα υποψήφια υποσχόταν στα χωριά μας 
πως θα μας έκανε νέο Νοσοκομείο! Κρίμα. Έτσι χάνου-
με τις ευκαιρίες εδώ στην Πάρο.

■ Αντίπαρος
Αμ στην Αντίπαρο να δείτε. Εκεί λέει πρώτο τους 

μέλημα είναι να φροντίσουν να πάρουν αστυνομικό 
τουτού, για να μπορούν να πηγαίνουν γρήγορα στα 
συμβάντα. Μάλιστα. Σωστό θα πείτε σαν ιδέα. Γιατί 
όχι, θα συμπλήρωνα εγώ. Μία παρατήρηση μόνο. Τι 
αστυνομική δύναμη έχει η Αντίπαρος για να καλύπτει 
τα συμβάντα καθ’ όλο τι 24ώρο; Εκτός, αν το θέλουν 
το τουτού για άλλους λόγους. Τότε, πάμε πάσο.

■ Αντίπαρος 2
Μεταξύ μας τώρα παιδιά. Αν μαζέψετε κανέναν 

αξιόλογο ποσό για αγορά αυτοκινήτου, τότε κατ’ εμέ, 
μάλλον θα ήταν καλύτερο να αγοράσετε κανένα ασθε-

νοφόρο. Πιο πολύ θα έχει αξία αυτό, παρά το αστυ-
νομικό περιπολικό στην Αντίπαρο. Και θα πειθόμουν 
περισσότερο για το εγχείρημά σας αν γνώριζε κάποιος 
και μου ανέφερε, πόσα περιστατικά το χρόνο χρειάζο-
νται αστυνομικό αυτοκίνητο εκτός του χωριού, και πό-
σες φορές το χρόνο χρειάζεται ασθενοφόρο το νησί, 
για μεταφορά ασθενή στην Πάρο.

■ Άσχετο
Αυτό που δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω είναι με 

ποιον τρόπο αντέχει επί ώρες στην καρέκλα της προέ-
δρου, η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλάμε, ότι από το 
πρωί έως τα μεσάνυχτα ήταν βιδωμένη τις προάλλες, 
στη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης, στην καρέ-
κλα. Ούτε για πιπί, που λέει ο λόγος, δεν έφυγε. Τι στο 
καλό γίνεται; Πως αντέχει;

■ Σχετικό
Η Ζωή πάντως μου αρέσει πολύ, και αυτό σας το 

έχω ξαναγράψει. Άσε που μου θυμίζει κάτι από το δικό 
μας παλαιό πρόεδρα, το Λουίζο Κοντό. Ο αληθινός φί-
λαθλος Λ. Κοντός, ο γνήσιος αντι-ολυμπιακός, σε όλη 
τη διάρκεια της θητείας του έβαζε συνεδριάσεις την 
ώρα που αγωνίζονταν οι ακατονόμαστοι σε Ευρωπα-
ϊκά παιχνίδια. Δεν υπάρχει μιλάμε μεγαλύτερο σπάσι-
μο για να κάνεις σε ποδοσφαιρόφιλο. Να του βάλεις 
υποχρεωτική παρουσία την ώρα που παίζει μπάλα η 
αγαπημένη του ομάδα. Το ίδιο λοιπόν έπραξε και η 
Κωνσταντοπούλου την περασμένη Κυριακή το βράδυ, 
που έβαλε την ομιλία για τις προγραμματικές δηλώ-
σεις Τσίπρα, πάνω στον αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού. 
Τελικά, μόνο ο Γιακουμάτος έκανε παράπονα. Ποιος 
άλλος να τολμούσε δηλαδή;

■ Σχετικό 2
Θυμίζω, ότι ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, 

ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, είχε περάσει μία εποχή 
από την προεδρία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έ, δεν μπο-
ρεί; Το μήλο κάτω από τη μηλιά πρέπει να έχει πέσει. 
Έτσι εξηγιούνται όλα…

■ Λιμενικό Ταμείο
Άκου τώρα τι ερώτηση μου ήρθε να κάνω. Στη Φλό-

ριντα λοιπόν –’κει κάτω στο Μαϊάμι ντε, των ΗΠΑ- γί-
νεται κάθε χρόνο η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο 
για την κρουαζιέρα. Εκεί πηγαίνει από μόνη της σχε-
δόν κάθε χρόνο η Σαντορίνη, μέσω του Λιμενικού της 
Ταμείου. Φέτος, έκλεισε περίπτερο στην περίφημη 
έκθεση και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέ-
ρεια σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι αυτό θα γίνει 
ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα δείξουν τα Λιμενι-
κά Ταμεία των νησιών μας. Να ολοκληρώσω λέτε την 
ερώτηση ή ας πάει και το παλιάμπελο; Έτσι, πληρο-
φοριακά πάντως να σημειώσω κε δήμαρχε, ότι στην 
έκθεση της Φλόριντας πηγαίνουν σχεδόν ανελλιπώς 
από τα Λιμενικά ταμεία των Χανίων, έως της Καβά-
λας… Έτσι, για να μαθαίνουμε γεωγραφία δηλαδή, μη 
φανταστείς κάτι άλλο.

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

Τένις: Νέο ΔΣ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του ομίλου αντισφαίρισης 

Πάρου. Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Σιέτος Βασίλειος
Α/πρόεδρος: Κονταξάκης Λέων
Γεν. Γραμματέας: Θεοδόσης Άρης
Γεν. Αρχηγός: Ιωακειμίδης Αριστείδης
Ταμίας: Πίττας Ευάγγελος
Ειδ. Γραμματέας: Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Έφορος Υλικού: Αποστολίδης Κωνσταντίνος
Εκπρόσωποι στις τοπικές αρχές: Κονταξάκης Λέων, Ιωακειμίδης Αριστείδης, 

Πίττας Ευάγγελος.

Πρόγραμμα
μελισσοκομίας

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώθηκε 
ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμμα-
τος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγω-
γής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο-
κομίας έτους 2015, θα υπάρξουν οι παρακάτω 
δράσεις:

Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυν-
ση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψε-
λών): Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής 
εκμετάλλευσης, εφόσον είναι κάτοχοι μελισ-
σοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο), δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο 
έντυπο Ε1 ή και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και προσκο-
μίσουν δικαιολογητικά αγοράς κυψελών με ημερομηνία από 1/9/2014 έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, δηλ. την 
30/4/2015.

Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»: Δικαίωμα συμ-
μετοχής έχουν οι «επαγγελματίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ εφόσον είναι 
κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παρα-
γωγικών μελισσοσμηνών, είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεω-
ρημένο), μετακινούν τουλάχιστον 80 μελισσοσμήνη και δηλώνουν τα μελισσοσμήνη 
τους στο έντυπο Ε1 ή και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο κέντρο μελισσοκομίας του Νομού τους απευθείας 
ή μέσω των μελισσοκομικών συνεταιρισμών της περιοχής τους ή μέσω των δ/νσε-
ων αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας, με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
συμμετοχής 1/3/2015- 30/4/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
δ/νση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ. 22810 98828, καθώς 
και στα τμήματα αγροτικής οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου.

Άδειες ταξί
Στην υπογραφή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας 

άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το 
Ν. 4070/2012 για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, προέβη ο Αντιπεριφερει-
άρχης Κυκλάδων, κ. Γεώργιος Λεονταρίτης. 

Σύμφωνα με αυτήν, κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια 
ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο θα πρέπει να 
υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι τις 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. Με την αίτησή του ο 
κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερει-
ακής Ενότητας Κυκλάδων για τις οποίες ζητείται άδεια, ή το είδος της άδειας (ή 
αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα. 

Αναλυτικά η Πρόσκληση, όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολο-
γητικά συμμετοχής, βρίσκεται αναρτημένη στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gr) στην ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ-ΤΕΛΕΥ-
ΤΑΙΑ ΝΕΑ, στον επίσημο ιστότοπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pnai.gov.
gr) στη διαδρομή ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ καθώς και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με 
Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Π1Δ-7ΛΞ-ΨΧ2.

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνι-
ών Κυκλάδων στο τηλέφωνο: 22810.75142 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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Ευχαριστίες 
Φαρούπου

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου και το Δημοτικό Συμβούλιο Αντι-
πάρου, ευχαριστεί την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
ΑΓΟΝΗ ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ, για την ευγενική προσφορά 
10 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες 
των σχολείων και του Δήμου μας.

Σε σχετικό δελτίο τύπου αναφέρεται: «Τα σύγχρονα 
αυτά ηλεκτρονικά εργαλεία, στη σημερινή απαιτητική 
εποχή, θα βοηθήσουν καθοριστικά στη διδασκαλία του 
εκπαιδευτικού έργου των σχολείων.

Ευχόμαστε η εταιρεία σας να συνεχίσει και στο μέλλον 
να είναι αρωγός της εκπαίδευσης και να συνδράμει στη 
βελτίωση των συνθηκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
στον τόπο μας. Επίσης η πράξη σας να λειτουργήσει σαν 
κίνητρο για παρόμοιους μιμητές».

Επίσης, σε άλλη ανακοίνωση ο δήμος Αντιπάρου ανα-

φέρει: «Ο Δήμαρ-
χος και το Δημο-
τικό Συμβούλιο 
Αντιπάρου θα 
ήθελε να ευχαρι-
στήσει θερμά τον 
κ. Εμμανουήλ Πα-
τέλη εκπρόσωπο 
της εταιρείας ΠΑ-
ΤΕΛΗ - ΣΠΑΝΟΥ 
ΟΕ (Συνεργείο - 
Εμπορία αυτοκινή-
των στην Παροικία 
Πάρου), διότι προσφέρθηκε και επισκεύασε δωρεάν, μετά 
των απαραίτητων ανταλλακτικών, το φορτηγό του Δήμου 
μας.

Η εθελοντική αυτή προσφορά είναι πολύ σημαντική 
στους δύσκολους αυτούς καιρούς που ζούμε, διότι η 
καλή και ασφαλής λειτουργία των οχημάτων είναι πολύ 
σημαντική για το έργο μας και παράλληλα συμβάλλει 
στην εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο μας».

Εμβολιασμός
Συνεχίζεται ο αντιφυματικός εμβολιασμός 

των μαθητών της 1ης και 2ης τάξης δημοτικού 

σχολείου, ο οποίος πραγματοποιείται από κλι-

μάκιο ιατρών της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Νο-

τίου Αιγαίου, στις παρακάτω σχολικές μονάδες:

Παρασκευή 13/02 και Δευτέρα 16/02: 
1ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας 

Τρίτη 17/02 και Πέμπτη 19/02: Δημοτι-

κό Σχολείο Νάουσας

Τετάρτη 18/02 και Παρασκευή 20/02: 
Δημοτικό Σχολείο Αγκαιριάς

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε 

στον επιστημονικό δ/ντή του Κ.Υ. Πάρου, κ. Βα-

σίλη Παναρίτη, τηλ: 6972 086967.

Τι τουρισμό θέλουμε;
Ο τουρισμός εισέρχεται στην εποχή της εξειδίκευσης με τη φήμη να παίζει κα-

θοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και της ζήτησης κατ’ επέκτα-
ση. Στις νέες απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη καλούνται να ανταποκριθούν οι 
προορισμοί και οι επιχειρήσεις. «Ο λεγόµενος µαζικός τουρισµός έχει τελειώσει. Αυτό 
που βλέπουµε σήµερα είναι ένας πολύπλευρος τουρισµός καθώς υπάρχουν πολλές 
διαφορετικές οµάδες τουριστών οι οποίοι αναζητούν εµπειρίες προσαρµοσµένες στις 

επιθυµίες τους. Κάθε επιχείρηση (προορισµός, ξενοδοχείο, εστιατόριο ή αξιοθέατο) 
δεν είναι σε θέση να ικανοποιεί όλα τα διαφορετικά είδη τουρίστα», λέει ο temitory 
manager του TripAdvisor κ. Τζιανλούκα Λατέρνα, υπεύθυνος για Ιταλία, Τουρκία, 
Ελλάδα, Ανατολική Ευρώπη, Κύπρο και Μάλτα. Πόσοι άραγε από τους υπεύθυνους 
στο Δήμο Πάρου και την τουριστική επιτροπή έχουν κατανοήσει τα νέα αυτά  δε-
δομένα; Είμαστε λίγο πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου και ακόμα 
δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση  στο ερώτημα; Τι τουρισμό θέλουμε; Το «νέο 
τουριστικό μοντέλο» που αναγγέλθηκε προεκλογικά (σελ. 7 στο έντυ-
πο «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ») από την πλειοψηφία του δημοτικού συμ-
βουλίου ακόμα δεν το είδαμε. Η εξειδίκευση, αφού πρώτα αποφασίσουμε τι 
τουρισμό θέλουμε, και στη συνέχεια η φήμη, είναι τα κλειδιά για την ανάπτυξη του 
τουριστικού προϊόντος. Η απάντηση στο βασικό ερώτημα είναι σημαντική γιατί έτσι 
καθορίζουμε την ταυτότητά μας και είναι κοινός στόχος όλων των εμπλεκόμενων 
με τον τουρισμό. Η ερασιτεχνική μέχρι σήμερα, πρακτική, μέσα σε ένα άκρως αντα-
γωνιστικό περιβάλλον, είναι τουλάχιστον επικίνδυνη. Η καλή σχετικά περσινή χρονιά 
όχι μόνο δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, αλλά τουναντίον πρέπει να να μας κάνει 
πιο απαιτητικούς. Είναι ανάγκη να σκύψουμε στο θέμα αυτό με την βοήθεια εξειδι-
κευμένων επαγγελματιών ώστε το όποιο θετικό αποτέλεσμα να είναι με βάση ενός 
συγκεκριμένου σχεδίου και στόχευσης.

Ας απαντήσουμε λοιπόν, τι τουρισμό θέλουμε;
Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Μέσα
τεχνολογίας

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η ΚΟΙΝΣΕΠ «Ελί-
χρυσος» και το ΚΕΚ Γεννηματάς Α.Ε. στο πλαίσιο 
του έργου «προγράμματα επαγγελματικής κατάρτι-
σης ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμε-
νων στο Νομό Κυκλάδων», υλοποιούν στην Πάρο, 
το πρόγραμμα κατάρτισης: «προβολή τουριστικών 
επιχειρήσεων με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας 
e-marketing».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το Σάββατο 14 
Φεβρουαρίου, από τις 4 το απόγευμα ως τις 9 το 
βράδυ και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου από τις 
10:30 το πρωί έως τις 3:30 το μεσημέρι, στο Γενικό 
Λύκειο της Πάρου. Εκπαιδευτής θα είναι ο κ. Ιωάν-
νης Βούρος, ο οποίος θα διδάξει τα εξής:

- Πεδία εφαρμογής του marketing
-  Το marketing στις ΜΜΕ επιχειρήσεις
- Ενέργειες marketing
- Η χρήση του διαδικτύου, sms, mms, στις μεθό-

δους του marketing
- Αξιοποίηση facebook, twitter, blogs κτλ για την 

προσέλκυση νέων πελατών
- Τρόποι γραφής στο διαδίκτυο για επιτυχημένα 

μηνύματα προς καταναλωτές.
Αιτήσεις συμμετοχής στο: www.katartisi-pnai.gr 

και για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22810 85900.
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Αναπάντητα 
ερωτηματικά

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δή-
μου Πάρου, το οποίο από την ίδρυσή του έχει συνει-
σφέρει βοήθεια σε μεγάλο τμήμα συμπολιτών μας, το 
τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχει τη δράση που 
είχε παλαιότερα, σύμφωνα με την αντιπολίτευση του 
δημοτικού συμβουλίου.

Κατά τη συνεδρίαση στις 19/12/14 ο δήμαρχος κ. 
Κωβαίος είχε υποστηρίξει: «Εμείς έχουμε καινοτόμα 
σχέδια, θα δημιουργήσουμε κοινωνικό φαρμακείο και 
κοινωνικό ιατρείο, βέβαια θα ήθελα να μην υπάρχουν 
αποθέματα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει 
απόθεμα 210.000 ευρώ, λύθηκαν τάχα όλα τα κοινω-
νικά προβλήματα;».

Επίσης, ο νέος πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, κ. 
Μ. Λεοντής, είχε πει: «Αυτό που παραλάβαμε ήταν ένα 
διαλυμένο ΝΠ, χωρίς κανένα διοικητικό υπάλληλο 
ενώ πριν λειτουργούσε με τρεις υπαλλήλους και δεν 
υπάρχει και κοινωνικός λειτουργός. Βρήκα να υπηρε-
τεί η Κορτιάνου, η Γιαννακοσιάν και ο Τσιγκάνης, τους 
οποίους άφησαν να φύγουν».

Η αντίδραση Τριβυζά
Η πρ. Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Μ. Τριβυζά-Φραντζή, με 

επιστολή της στους εμπλεκόμενους φορείς υποστήρι-
ξε ότι σύμφωνα με τα extrait της τράπεζας -που πα-
ρουσιάζει τη κίνηση των λογαριασμών- για το διάστη-
μα από 1/9/14-30/9/14, φαίνεται ότι στις 17/9/14 
το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο ήταν 
28.888,19 ευρώ, ενώ στις 18/9/14, ο Δήμος 
Πάρου κατέθεσε το ποσό των 180.000 ευρώ, 
ως τακτικά έσοδα στο ΝΠ. Με λίγα λόγια υποστηρί-
ζει ότι το πραγματικό ποσό που μεταφέρθηκε ως ΠΟΕ 
στο 2015 είναι χρήματα που έπρεπε να έχουν εξοφλη-
θεί εντός του 2014. Δηλαδή, από το πραγματικό τα-
μειακό υπόλοιπο της 31/12/14 που είναι 140.035,82 
ευρώ, αν αφαιρεθεί το ποσό των 60.000 ευρώ, (ΠΟΕ), 
αυτό που μένει είναι 80.035,82 ευρώ, το οποίο αποτε-
λεί ποσό ασφαλείας για την εύρυθμη λειτουργία του 
ΝΠ μέχρι την επόμενη χρηματοδότηση του από τον 
Δήμο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τρι-
ών μηνών.

Η κ. Τριβυζά στην επιστολή της σημειώνει: «Στην ου-
σία αφήσατε να περάσει ανεκμετάλλευτο ένα ολόκλη-
ρο τρίμηνο μέσα στο οποίο έπρεπε να αποπληρωθούν 
όλες οι υποχρεώσεις του παρελθόντος έτους, καθώς 
και θα έπρεπε να έχετε φροντίσει να εκτελεστεί ένα 
κομμάτι του προϋπολογισμού 2014, για το οποίο εί-
χαν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και αφορού-
σε τους κωδικούς (…).

Αν είχατε φροντίσει να υλοποιηθεί αυτό το κομμά-
τι του προϋπολογισμού συνολικού ποσού 34.640,17 
τότε το Τελικό Ταμειακό σας υπόλοιπο θα ήταν 
45.395,65 ευρώ. Είθισται να λένε ότι οι αριθμοί 
μιλούν από μόνοι τους, για όσους βέβαια γνω-
ρίζουν να τους διαβάζουν».

Περί προσωπικού
Στη συνέχεια η κ. Μ. Τριβυζά-Φραντζή, υποστηρίζει 

για όσα ειπώθηκαν για το προσωπικό:
«[…] Όσον αφορά τα λεχθέντα του Προέδρου του 

ΝΠ-ΚΠΠΑ, περί του διαλυμένου ΝΠ, το οποίο «πα-
ρέλαβε», αλλά και των λεχθέντων του Προέδρου της 
ΔΕΥΑΠ, τους πληροφορώ ότι το ΝΠ από το 2011 που 
ξεκίνησε τη λειτουργία του, ποτέ δεν διέθετε δικούς 
του διοικητικούς υπαλλήλους. Ο Δήμος για την κά-
λυψη αυτού του κενού ανέθεσε στην κ. Γιαννακοσιάν 
τη γραμματειακή υποστήριξη, παράλληλα με τα άλλα 
της καθήκοντα, και την οικονομική διαχείριση στον 
κ. Τσιγκάνη, παράλληλα με τα άλλα του καθήκοντα. 
Οι εν λόγω υπάλληλοι στα πλαίσια της ενδοδιαδη-

μοτικής δυνατότητας μετακίνησης έφυγαν από το 
Δήμο. Στη συνέχεια το αντικείμενο του ΝΠ ανέλαβαν 
τα οικονομικά η κ. Σκαραμαγκά και τη γραμματειακή 
υποστήριξη η κ. Κανίογλου. Όταν αναλάβατε το ΝΠ 
διέθετε ακριβώς τον ίδιο αριθμό υπαλλήλων με το 
προηγούμενο διάστημα.

Την έλλειψη κοινωνικού λειτουργού καλύπταμε 
μέσα από τη συνεργασία μας με τον κ Δραγάτη Πα-
ναγιώτη, κοινωνικό λειτουργό του ΕΕΣ, τον οποίο και 
ο Δήμος και το ΝΠ είχε ως επιστημονικό συνεργάτη, 
αλλά και μέσα από την άριστη συνεργασία μας με το 
ΕΠΑΨΥ και τον ΘΗΣΕΑ. Επειδή ακούστηκε και το όνο-
μα της κ. Κορτιάνου, θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι 
η κ. Κορτιάνου ήταν προϊσταμένη του ΠΣ Νάουσας 
και συνταξιοδοτήθηκε τον Οκτώβριο του 2013. Μέ-
χρι τότε με υπερβάλλοντα ζήλο βοήθησε στο στήσι-
μο του ΝΠ και στη λειτουργία του, το πρώτο κρίσιμο 
διάστημα, μου ζητήθηκε ο λόγος γιατί την αφήσαμε 
να φύγει. Ένα είναι σίγουρο: Κανείς δεν ήθελε περισ-
σότερο από εμένα να παραμείνει στην εργασία της η 
κ. Κορτιάνου, όμως αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί. 
Ποιός θα μπορούσε τάχα να αλλάξει αυτήν την από-
φαση;».

Στη συνέχεια της επιστολής της η κ. Τριβυζά κάνει 
αναφορές σε δράσεις του Ν.Π. κατά τα έτη 2013-
2014 και 2014-2015, όπως και στην ένταξη σε διά-
φορα επιχορηγούμενα προγράμματα.

Μόνο μιλάτε…
Ολοκληρώνοντας την επιστολή της η κ. Μαρία Τρι-

βυζά-Φραντζή, σημειώνει:
«[…]Έχετε στα χέρια σας πίνακες με τους αναξιοπα-

θούντες, οι οποίοι χρειάζονται επικαιροποίηση κ Πρό-
εδρε. Όλα αυτά που αναφέρθηκαν, έγιναν με πολύ 
μεράκι, πολύ προσωπική εργασία και ακριβώς με τον 
ίδιο αριθμό υπαλλήλων που έχετε και εσείς σήμερα. 
Μεράκι και αυταπάρνηση χρειάζεται κ Πρόεδρε, από 
κάποιον που έχει όρεξη να δουλέψει γι’ αυτόν τον ευ-
αίσθητο τομέα που αφορά τις πιο ευαίσθητες κοινω-
νικές ομάδες του κοινωνικού μας συνόλου.

Αναλωθήκατε στα λόγια μέχρι σήμερα, δε θε-
λήσατε ενημέρωση γιατί τα γνωρίζατε, αφήσατε 
τους συνανθρώπους μας χωρίς καμία βοήθεια 
το διάστημα των Χριστουγέννων και όχι μόνον.

Όμως κ Πρόεδρε η περίοδος των λόγων πέρασε και 
έφτασε προ πενταμήνου η περίοδος των έργων για 
εσάς. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο για το νησί με την 
επισήμανση ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συστη-
ματικής προγραμματισμένης και επίμονης δουλειάς».

Ξεκινούν τα 
μαθήματα

Το εικαστικό εργαστήρι και το μουσικοχορευτικό συ-
γκρότημα του δήμου Πάρου ξεκινάνε τα μαθήματα για 
το έτος 2015.

Στο εικαστικό εργαστήρι θα λειτουργήσουν τμήματα 
ζωγραφικής και κατασκευών για προνήπια με συνο-
δεία γονέα, νήπια, παιδιά καθώς και τμήματα εφήβων 
και ενηλίκων.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 23 Φεβρουαρίου με δω-
ρεάν παρακολούθηση την πρώτη εβδομάδα. Η μηνι-
αία συμμετοχή που θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από 
την 1η Μαρτίου είναι για τα παιδικά τμήματα 20 ευρώ 
ενώ η αντίστοιχη για τους ενήλικες 30 ευρώ. Για πλη-
ροφορίες και εγγραφές μαθητών οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη καθηγή-
τρια των εικαστικών εργαστηρίων, κ. Νατάσσα Μπιζά, 
στο τηλέφωνο 6977 444538 και 6937 324857.

Επίσης, το μουσικοχορευτικό συγκρότημα του δή-
μου Πάρου ξεκινά την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 
2015 μαθήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών 
για παιδιά και ενήλικες κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 
στην αίθουσα του χορευτικού στον περιφερειακό της 
Παροικιάς με συμβολική οικονομική εισφορά 20 ευρώ, 
για όλο το έτος. Για πληροφορίες και εγγραφές μπο-
ρείτε να απευθύνεστε στην χοροδιδάσκαλο, κ. Ελένη 
Τριώδα, στο τηλέφωνο 6947 608469.

Παθήσεις 
του μαστού

O σύλλογος γυναικών Νάουσας, διοργανώνει με 
αφορμή την «ημέρα της γυναίκας», ενημερωτική εκ-
δήλωση με θέμα: «Παθήσεις του μαστού - πρόληψη 
και θεραπεία», το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 και ώρα 
18:00 στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας», στη Νάου-
σα.

Το θέμα θα αναπτύξουν οι κυρίες: Κ. Τσιώνου, δι-
ευθύντρια Α’ κλινικής μαστού, Κ. Οικονόμου, πλαστική 
χειρουργός, Κ. Βαρνάβα, επιμελήτρια Α’ κλινικής μα-
στού, Κ. Άσφη, επιμελήτρια Α’ κλινικής μαστού (όλες 
του νοσοκομείου «Μητέρα») και ο κ. Β. Παναρίτης, 
ακτινοδιαγνώστης, στο Κ.Υ. Πάρου.



Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη
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ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Οικονομικά 
διαφημιστικά 
πακέτα στη «Φωνή 
της Πάρου»
Ας σχεδιάσουμε όλοι καλύτερα τα βή-

ματά μας για τη νέα περίοδο, φροντί-
ζοντας για την καλύτερη και πιο απο-
δοτική επικοινωνία.
Η εφημερίδα προβάλλει, επικοινωνεί, 

διαφημίζει... είναι στην υπηρεσία του 
επιχειρηματία.
Διανέμονται 4.000 φύλλα ΔΩΡΕΑΝ 

σε Πάρο & Αντίπαρο και χιλιάδες μά-
τια διαβάζουν διαδικτυακά τα νέα που 
τους ενδιαφέρουν κάθε εβδομάδα.
Εσύ πως θα προβληθείς;
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Το Κέντρο Υγείας Πάρου, συνεχίζει να βιώνει άσχημες στιγμές, λόγω των πολιτι-
κών μνημονίων που ακολουθήθηκαν από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, και 
συγχρόνως, όπως αποδεικνύεται, κάποιοι στην Πάρο, ήταν κατώτεροι των περιστά-
σεων τους τελευταίους μήνες για να χειριστούν καταστάσεις.

Ακόμα, είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση του δήμου Πάρου 
ζητά μονοθεματικό συμβούλιο για τα θέματα του τομέα υγείας, αυτό έως και σήμε-
ρα, δεν έχει γίνει. Η μόνη πράξη που έγινε –και κατακρίθηκε από την τοπική κοινω-
νία- ήταν η φιέστα που προσπάθησε να οργανώσει η δημοτική πλειοψηφία λίγα ει-
κοσιτετράωρα πριν τις εκλογές, συνεπικουρούμενη από την τοπική Νέα Δημοκρατία.

Οι ευθύνες τόσο της δημοτικής πλειοψηφίας, όσο και της τοπικής ΝΔ είναι μεγά-
λες και όλοι κατανοούμε ότι πίσω από την πλάτη της τοπικής κοινωνίας παίχθηκαν 
πολιτικά παιχνίδια. Οι αποδείξεις που παρουσιάζουμε πιο κάτω αποδεικνύουν του 
λόγου το αληθές.

Περίπτωση Α’ 
Προ μερικών εβδομάδων αποχώρησε από το ιατρικό δυναμικό του Κ.Υ. ο ιατρός, 

κ. Παναγιώτης Γρυλλάκης. Για τον παραπάνω γιατρό υπήρχαν διαβεβαιώσεις 
πως είχαν κινητοποιηθεί οι πάντες –που εκείνη την εποχή είχαν κομματικές επαφές 
με την προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας- ώστε να μπορέσουν να ανανεώσουν τη 
σύμβασή του.

Ο κ. Γρυλλάκης, απαντώντας σε ανάρτηση ιστοσελίδας στο νησί μας (Parianos 
Dromos), έστειλε μία αποκαλυπτική επιστολή, η οποία άθελά της έδωσε «φως» για 
πράγματα που πολλοί είχαν υποψίες στην Πάρο.

Η επιστολή του κ. Γρυλλάκη, είχε ως εξής:

«Σας ευχαριστώ για τη διόρθωση στο άρθρο σας της 17/4/2014 σχετικό με 
το Κέντρο Υγείας και την λήξη  της συμβάσεώς μου ως επικουρικού ιατρού Πα-
θολογίας στις 6/1/2015. Να διευκρινίσω ακόμη, ότι ο έτερος ιατρός στον οποίο 
αναφέρεστε, έχει την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και όχι Παθολογίας, είναι δε 
από καιρό μόνιμος.

Αναφορικά με το ιστορικό της αποχώρησης μου, εάν ενδιαφέρει, έχω να προ-
σθέσω πως δεν παρατήρησα κανένα έγγραφο διάβημα από την πλευρά 
του Κέντρου Υγείας προς τις κρατικές δομές (Διοίκηση Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας κλπ), σχετικό με  την λήξη της (μονοετούς) συμβάσεως μου, 
ενώ άλλες εξωθεσμικές διαβεβαιώσεις από στελέχη της τοπικής κοινωνί-
ας περί επαναπροσλήψεώς μου, απέβησαν απατηλές.(Δεν αμφιβάλλω για  τις 
καλές προθέσεις και προφορικές προσπάθειες όλων). Επιπρόσθετα, είναι γνωστή 
η οικονομική  δυσπραγία του κράτους μας, που δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα. 
Γι’ αυτό και δεν μου ήταν εύκολο να αποδεχθώ την προαιρετική παράταση έως 
15/6/2015, η οποία δόθηκε με τον σχετικό νόμο της 24/12/2014,.

Πολλώ δε μάλλον, όταν παράλληλα προκηρύσσονταν και θέσεις τριετών 
συμβάσεων σε άλλα νησιά, συμπεριλαμβανομένων των Κυκλάδων (πλην 
Πάρου). Δηλωμένη είναι η διάθεσή μου, εφ’ όσον υπάρξει κάτι νεώτερο σε εύθετο 
χρόνο, να ξανα-προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία».

Αποδελτίωση Α’
Η επιστολή Γρυλλάκη, είναι μαχαιριά σε όλους όσοι είχαν πιστέψει σε παρασκη-

νιακές μεθοδεύσεις, που δήθεν γίνονταν από τοπικά στελέχη της ΝΔ και φυσικά 
είναι ήττα όλων όσοι πιστεύουν πως τα αυτονόητα χαρίζονται και δεν 

Κάτι δεν μας λεν καλά…
«Γυμνό» το Κέντρο Υγείας
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κερδίζονται με τους αγώνες 
στα πεζοδρόμια…

Στην επιστολή γράφεται ξε-
κάθαρα ότι δεν υπήρξε κανένα 
έγγραφο διάβημα από πλευράς 
του Κ.Υ. Πάρου προς τις κρατι-
κές δομές, δηλαδή τους φορείς 
εκείνους που θα ανανέωναν τη 
σύμβαση του ιατρού. Σύμφωνα 
με πληροφορίες μας, ό,τι κινή-
σεις έγιναν από πλευράς Κ.Υ., 
έγιναν μερικές μέρες μόνο πριν 
φύγει ο κ. Γρυλλάκης. Δηλαδή, 
όχι μόνο στο παρά πέντε, αλλά 
και εν μέσω προεκλογικής περι-
όδου.

Από την άλλη, άλλοι παράγο-
ντες της τοπικής ΝΔ, οι οποίοι 
την εποχή που λειτουργούσε το 
Συντονιστικό Φορέων για την 
υγεία, έρχονταν στις συνεδριά-
σεις και εκτός του ότι «πληρο-
φορούσαν αποκλειστικα» για 
γιατρούς που έρχονταν από 
μέρα σε μέρα (…) συγχρόνως 
άφηναν να εννοηθεί ότι μιλού-
σαν προσωπικά με τους εκά-
στοτε υπουργούς υγείας. Από 
την επιστολή Γρυλλάκη αποδει-
κνύεται (εξωθεσμικές διαβεβαι-
ώσεις από στελέχη της τοπικής 
κοινωνίας, όπως γράφει), ότι όχι μόνο τα τοπικά στελέχη της ΝΔ δεν είχαν καμία 
επαφή με το υπουργείο υγείας ώστε να μπορέσουν να κάνουν κάτι, αλλά μάλλον 
«γνώριζαν» τους υπουργούς από τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών 
καναλιών…

Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι ούτε ο Δήμος Πάρου –όπως αυτοδιαφημιζόταν η πλει-
οψηφία για τις καλές της σχέσεις με τα υπουργικά στελέχη- μπορούσε να κάνει 
το παραμικρό, ώστε να παραμείνει ο κ. Γρυλλάκης στο νησί μας. Προφανώς, και οι 
σχέσεις της πλειοψηφίας δήμου Πάρου, με τους υπουργούς, ήταν όπως των προη-
γούμενων. Τους γνώριζαν μόνο από τα δελτία ειδήσεων ή είχαν ανταλλάξει κάποιες 
χειραψίες μαζί τους σε γιορτές της τοπικής ΝΔ. Με λίγα λόγια, πολλοί «κυβερνη-
τικοί» στην Πάρο, πουλούσαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες ή πίστευαν 
ότι με τα ψέματά τους «ανεβαίνουν» κοινωνικά και εμείς το πόπολο… έπρεπε να τους 
θαυμάζουμε…

Τέλος, δε θέλουμε σε καμία περίπτωση να πιστέψουμε ότι πίσω από τις ανακρίβει-
ες που μοίραζαν στην τοπική κοινωνία κρυβόταν κάτι άλλο. Θέλουμε να πιστεύ-
ουμε απλά ότι ήταν φαντασιόπληκτοι και τίποτα άλλο…

Περίπτωση Β’
Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, ενώ είχε αναλάβει από 1η Σεπτεμβρίου 2014 τις 

τύχες του νησιού στα χέρια του, αποφάσισε να ορίσει -σύμφωνα με τον αριθμό από-
φασης 305/2014 του δημοτικού συμβουλίου- μόλις στις 18/12/2014 εκπρόσωπό 
του στην τριμελή διοικούσα επιτροπή του Κέντρου Υγείας.

Το πότε ανέλαβε ο εκπρόσωπός της τα καθήκοντά του είναι άγνωστο. Όπως 
άγνωστο είναι υπό ποία σύνθεση λάμβανε αποφάσεις η διοικούσα επι-
τροπή όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αφού ο έως τις 31 Αυγούστου 2014 
εκπρόσωπος της πρώην πλειοψηφίας Βλαχογιάννη, κ. Φρ. Βελέντζας, δεν είχε δικαί-
ωμα συμμετοχής, καθώς δεν ήταν εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος πλέον.

Η περίπτωση αυτή κραυγάζει για την ουσιαστική αδιαφορία της σημερινής δημο-
τικής πλειοψηφίας για την κατάσταση του Κ.Υ. Πάρου.

Η κατάσταση σήμερα
Το Κ.Υ. Πάρου, μετά την αποχώρηση του κ. Γρυλλάκη, έχει μείνει με τις παρακά-

τω ειδικότητες γιατρών: Καρδιολόγου, χειρουργού, γενικής ιατρικής, μικροβιολόγου, 
ακτινοδιαγνώστη και γυναικολόγου. Ακόμα, υπάρχουν δύο οδοντίατροι.

Όμως οι συμβάσεις των γιατρών (γυναικολόγου και καρδιολόγου), λήγουν στα 
τέλη Μαρτίου – αρχές Απριλίου. Αν αποχωρήσουν και αυτοί, το πρόβλημα θα είναι 
τεράστιο στο Κ.Υ. Πάρου. Ακόμα, υπάρχουν έξι διασώστες του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 
ο ένας είναι με απόσπαση και δεν γνωρίζουμε έως πότε θα παραμείνει στην Πάρο. 
Ο σημερινός αριθμός διασωστών του ΕΚΑΒ είναι ικανός για να καλύψει μόνο τις 
60 βάρδιες από τις 90 βάρδιες του μήνα. Δηλαδή, η Πάρος είναι καλυμμένη από 
διασώστες μόνο στα 2/3 ενός εικοσιτετραώρου. 

Τέλος, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στο νοσηλευτικό προσωπικό (έχουν μείνει 
τρία άτομα), με αποτέλεσμα να μένουν βάρδιες ακάλυπτες.

Τα δημοσιεύματα
Η «εφημερίδα των συντακτών» δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα, το παρακά-

τω άρθρο για τα θέματα υγείας στο νησί μας:
«Συνεχίζονται τα μεγάλα προβλήματα και οι ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Πάρου, 

με τους κατοίκους του νησιού, 
που έχουν δώσει μεγάλους 
αγώνες για την ενίσχυσή του 
τα τελευταία χρόνια, να περιμέ-
νουν από τη νέα κυβέρνηση να 
δείξει πραγματικό ενδιαφέρον 
και να δώσει λύσεις. 

Οι ελλείψεις σε ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό παρα-
μένουν σοβαρές και υπάρχουν 
φόβοι ότι, εάν δεν ληφθεί γρή-
γορα μέριμνα, τα πράγματα θα 
είναι ακόμα χειρότερα τη θερινή 
περίοδο με την έλευση μεγάλου 
αριθμού τουριστών. Χαρακτη-
ριστικό της κατάστασης που 
επικρατεί στο Κέντρο Υγείας εί-
ναι ότι σε ένα νησί 13.700 κα-
τοίκων δεν υπάρχει παιδίατρος 
εδώ και 4 χρόνια. Επίσης, δεν 
υπάρχουν παθολόγοι, ενώ κα-
νονικά προβλέπονται δύο, και 
όλο το βάρος σηκώνει ένας γε-
νικός γιατρός αντί των δύο που 
προβλέπονται, με την κατάστα-
ση να είναι κάπως καλύτερη σε 
ειδικότητες όπως αυτή των γυ-
ναικολόγων ή των οδοντιάτρων.

Όπως μας πληροφορούν κά-
τοικοι και ο πρόεδρος του Κέ-

ντρου Υγείας, Γιάννης Καρασαντές, το γεγονός εν πολλοίς οφείλεται στο ότι έρχο-
νται γιατροί με μονοετείς συμβάσεις, των οποίων η αντικατάσταση είναι δύσκολη 
και χρονοβόρα όταν αυτές λήγουν. Σύντομα μάλιστα λήγουν αυτές του καρδιολό-
γου και ενός γυναικολόγου. Έτσι, δημιουργούνται κενά τα οποία μαζί με τις μαζεμέ-
νες συνταξιοδοτήσεις κάποιων γιατρών τα τελευταία χρόνια έχουν απογυμνώσει 
ένα Κέντρο Υγείας που κάποτε θεωρούνταν από τα καλύτερα στις Κυκλάδες. Προ-
βλήματα υπάρχουν και στην υλικοτεχνική υποδομή, με τον κ. Καρασαντέ να επιση-
μαίνει ότι χρειάζονται εργασίες συντήρησης του κτιρίου, ενώ από τον Φεβρουάριο 
του 2014 έχει έρθει αξονικός τομογράφος που δεν χρησιμοποιείται καθώς δεν 
έχουν βρεθεί τα κονδύλια που απαιτούνται για την εγκατάστασή του.

Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, ο δήμαρχος του νησιού, Μάρκος Κωβαίος, κά-
λεσε τους τοπικούς εκπροσώπους των κομμάτων σε ανοιχτή συζήτηση για το θέμα 
του Κέντρου Υγείας, με τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ να απέχουν 
θεωρώντας ότι εξυπηρετούσε προεκλογικούς σκοπούς.

«Το Κέντρο Υγείας έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει 
στοιχειώδεις ανάγκες. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή 
ζητάμε να γίνει μονοθεματικό δημοτικό συμβούλιο για το θέμα, κάτι που συνεχώς 
αναβάλλεται.  Από τις προηγούμενες κυβερνήσεις υπήρχαν πολλές υποσχέσεις για 
την επίλυση του ζητήματος και τώρα περιμένουμε από τη νέα κυβέρνηση τη στε-
λέχωση του Κέντρου το συντομότερο δυνατόν, κάτι που δεν έχει μεγάλο κόστος», 
λέει στην «Εφ.Συν.» ο Νίκος Σαρρής, επικεφαλής της αντιπολιτευόμενης παράτα-
ξης «Κίνηση Ενεργών Πολιτών», που στηρίζεται από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ».

Βουλή
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, στην ομιλία του στη Βουλή, 

στις 10/2/2015, στις προγραμματικές δηλώσεις που έγιναν, είπε μεταξύ άλλων για 
τα θέματα υγείας στα νησιά μας:

«[…] Η νησιωτική μας Ελλάδα και οι Κυκλάδες όλα αυτά τα τελευταία μνημο-
νιακά χρόνια, πέραν των περικοπών μισθών, συντάξεων, της φοροεπιδρομής και 
των άλλων οριζόντιων μέτρων που υπήρξαν από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, 
υπέστησαν μεγάλη ζημιά που ισοδυναμεί ουσιαστικά με κατάργηση κατακτήσεων 
σαράντα χρόνων για την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Έκλεισαν 
υπηρεσίες, δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, έκλεισαν δομές, ΙΚΑ, επιθεωρήσεις 
εργασίας και μια σειρά άλλες υπηρεσίες. Το δημόσιο σύστημα υγείας καταρρέει (…)

Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα είναι το ζήτημα της δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί να 
συνεχιστεί η υποστελέχωση από γιατρούς ειδικότητας ή η αποκλειστική 
στελέχωση με αγροτικούς γιατρούς, που αλλάζουν ανά δεκαπενθήμερο. 
Δεν μπορεί οι διακομιδές να γίνονται με πρώην ψαροκάικα και να στοιχί-
ζουν 3 έως 4 χιλιάδες ευρώ. Επίσης, δεν μπορεί να μην υπάρχουν ασθε-
νοφόρα ή ακόμα και οδηγοί του ΕΚΑΒ.

Πρότασή μας, που πρέπει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας άμεσα να αντιμετωπί-
σει, είναι η στήριξη τριών νοσοκομείων στις Κυκλάδες, που πρέπει να γίνει πρώτα 
με την αναβάθμιση των νοσοκομείων της Σύρου και της Νάξου, αλλά και με την 
ένταξη στο ΕΣΥ και το άνοιγμα του νοσοκομείου της Σαντορίνης, η στελέχωση των 
Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων, με παροχή κινήτρων, η δημιουρ-
γία περιφερειακού ΕΚΑΒ, η λειτουργία συστήματος τηλεϊατρικής στα μικρά νησιά».
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Κατάρτιση 
στην Πάρο…

Την τελευταία εβδομάδα παρακολούθησα τις 
συνεδριάσεις της Βουλής, κυρίως για να ακούσω 
από επίσημα χείλη για τις διάφορες «μαϊμουδιές». 
Έτσι, άκουσα τη νούμερο ένα «μαϊμουδιά» που 
ήταν κλασικά –όπως πάντα- στα εξοπλιστικά προ-
γράμματα και αναμένω φυσικά τα «έργα και τις 
ημέρες» από τα συνήθη ύποπτα υπουργεία, που 
είναι ό,τι έχει σχέση με ανάπτυξη, ενέργεια, δημό-
σια έργα, κλπ.

Εκείνο που θα ήθελα όμως πιο πολύ, είναι η 
ιστορία με τη Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως 
και με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι 
Μ.Κ.Ο. και τα ΚΕΚ σε συνεργασία πάντα με επίση-
μους φορείς, στήνουν απίστευτα «κόλπα» για να 
κονομούν και να βγάζουν κάτι τις παραπάνω... από 
τον επιούσιο…

Οι επίσημοι φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι κλπ), 
βλέπουν διάφορα προγράμματα –που είναι επιδο-
τούμενα- ως το μάννα εξ ουρανού, προκειμένου 
να «επιδείξουν» ενδιαφέρον για τους πολίτες και 
φυσικά να έχουν καλές σχέσεις με διάφορες υπη-
ρεσίες, που «σπρώχνουν» για δικούς τους λόγους 
αυτά τα προγράμματα. Τι προσφέρουν τώρα, αυτά 
τα προγράμματα; Τίποτα! Κάποια που δίνουν μία 
δήθεν αποζημίωση σε όλους όσοι τα παρακολου-
θούν, έχουν ενδιαφέρον από πλευράς ανέργων 
και όλοι κατανοούμε το γιατί. Κάποια άλλα (το 
είδαμε και αυτό) κατά καιρούς είναι υποχρεωτι-
κά για κατηγορίες επαγγελματιών κλπ. Έχω την 
εντύπωση όμως ότι κανείς δεν έμαθε Κινέζικα ή 
Πορτογαλικά, επειδή παρακολούθησε παρόμοια 
σεμινάρια, και το θέμα πάει λέγοντας.

Φαίνεται ότι οι παραπάνω «οργανώσεις» αφού 
ξεζούμισαν τα αστικά κέντρα, πλέον εστράφησαν 
και στην επαρχία. Το ποιοι διδάσκουν και τι διδά-
σκουν εκεί, εις Θεός γνωρίζει. Τυχαία θα γράψω 
ότι είδα προ ημερών μία ανακοίνωση μεγάλου 
φορέα στα νησιά μας που καλούσε τους ενδια-
φερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή σε σεμινά-
ρια επικοινωνίας με σύγχρονα μέσα (διαδίκτυο). 
Οι διοργανωτές ήταν τόσο σχετικοί με το αντικεί-
μενο, που η ανακοίνωσή τους ήταν με κεφαλαία 
γράμματα (δείγμα ασχετοσύνης, μέγιστο). Που-
θενά στον κόσμο, σε καμία σχολή επικοινωνίας, 
δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Κεφαλαία γράμματα 
σημαίνει «φωνάζω», «οχλαγωγώ», στην επιστήμη 
της επικοινωνίας. Αυτά τα μαθαίνει κάποιος στο Α’ 
έτος της σχολής, για να μην πω στον πρώτο μήνα. 
Και όμως, αυτοί που βγάζουν διαφήμιση ουσιαστι-
κά για τα σεμινάρια τους, έγραφαν με κεφαλαία! 
Δηλαδή, μας δήλωσαν από την πρώτη στιγμή πως 
είναι άσχετοι με το αντικείμενο. Θέλουν να μάθουν 
εμάς τους ιθαγενείς σωστή επικοινωνία για να 
μπορούμε να προσελκύσουμε πελατεία στις επι-
χειρήσεις μας... Μάλιστα.

Η ιστορία με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της 
αρπαχτής, πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει όχι 
μόνο στο νησί μας, αλλά σε όλη τη χώρα. Έτσι, για 
να μάθουμε όλοι τι στο καλό γινόταν τόσα χρόνια 
και πόσα χρήματα δόθηκαν στους αετονύχηδες. 

Και πάλι… 
Ο.Α.Ε.Ε.

Με νέα επιστολή του, που απευθύνει προς το νέο 
υπουργό εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων κ. 
Πάνο Σκουρλέτη και στους βουλευτές του Νομού Κυ-
κλάδων, ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου, διαμαρτύρεται για την ταλαιπωρία των 
ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ στα νησιά μας.

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, έπειτα από συνεδρίασή του στις 3 Φεβρουαρίου 
2015, αποφάσισε να σταλεί εκ νέου επιστολή για να 
γνωστοποιήσει την κατάσταση με την αδυναμία  του 
ΟΑΕΕ να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους των νη-
σιών μας, που έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Πέρα από την γνωστή αδυναμία του συστήματος 

υγείας που έχει σαν αποτέλεσμα να λείπουν οι βασι-
κές ειδικότητες από το κέντρο υγείας, για κάθε επα-
φή με την υπηρεσία πρέπει να πάμε με το πλοίο στην 
Νάξο.

Η υπόστελέχωση του γραφείου το ΟΑΕΕ εκεί, δεν 
επιτρέπει να εξυπηρετηθούμε τηλεφωνικά, αλλά πη-
γαίνοντας με το πλοίο, που όμως φτάνουμε πολύ 
αργά και μετά, αν διεκπεραιώσουμε την υπόθεση μας, 
περιμένουμε έως τις 10:30 για την επιστροφή. Παρά 
τη δυνατότητα που δίνεται πλέον για την ηλεκτρο-
νική εξυπηρέτηση μιας μερίδας   ασφαλισμένων τα 
ζητήματα που αφορούν στην πλειοψηφία τους δεν 
καλύπτονται. 

Πάγιο αίτημα μας είναι η δημιουργία γραφεί-
ου και στο νησί μας ή αν αυτό είναι χρονοβόρο, 
μιας θυρίδας εξυπηρέτησης, είτε με εισπράκτο-
ρα σε τακτική βάση είτε μόνιμα στα γραφεία του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντι-
πάρου.

Μόνο αυτό μπορεί να λύσει τα προβλήματα των 
ασφαλισμένων, είμαστε δε στη διάθεση  σας για να 
υποστηρίξουμε κάθε λύση που θα μπορούσατε να 
υλοποιήσετε άμεσα».

Ρυμουλκούμενα
Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλά-

δων, ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Υπ. Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξου-
σιοδότηση του ν.4313/2014, επετράπη η χορήγηση 
σημειώματος έλξης των ελαφρών ρυμουλκούμενων 
(μπαγκαζιέρες, τρέιλερ) μικτού βάρους μέχρι 750 κιλά 
με υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου, για όσα ρυμουλ-
κούμενα έχουν ιδιοκατασκευαστεί ή δεν έχουν σχετι-
κή έγκριση τύπου. Η παράταση αυτή ισχύει μέχρι 
1-5-2015.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι 
οποίοι έχουν ανάλογη εκκρεμότητα, να προσέλθουν 
στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνι-
ών της Περιφέρειας, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, 
προκειμένου να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαι-
ολογητικά για να τους χορηγηθεί το σημείωμα έλξης 
του συγκεκριμένου οχήματος.

Καταδίκη και 
αναζήτηση 
δραστών 

Η παρουσίαση άρθρων, οι επιστολές αναγνωστών 
και οι συνεχείς καταγγελίες που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας μέσω της Φ.τΠ. οδήγησαν στο να πετύ-
χουν οι φιλοζωικές οργανώσεις του νησιού μας μία 
καταδίκη για τα κρούσματα δηλητηρίασης ζώων, την 
οποία συνυπογράφει και ο Δήμος Πάρου.

Η κοινή ανακοίνωση-καταγγελία, έχει ως εξής:
«O Δήμος Πάρου και τα φιλοζωικά σωματεία 

του νησιού «Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου» 
(PAWS) και «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου» (ΦΕΠ) κα-
ταδικάζουν απερίφραστα τα αλλεπάλληλα κρούσματα 
δηλητηρίασης με φόλες αδέσποτων και δεσποζόμε-
νων ζώων το τελευταίο διάστημα στη Νάουσα.

Παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί στο παρελθόν 
στην Παροικία, στον Πρόδρομο, στα Μάρμαρα και τις 
Λεύκες. Τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις, πέρα 
από τη βαρβαρότητα που δείχνουν για το δράστη, 
είναι πολύ επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον καθώς τα ποντικοφάρμακα ή φυτοφάρ-
μακα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις 
μπορεί να θέσουν σε θανάσιμο κίνδυνο τη ζωή των 
κατοίκων, ιδιαίτερα των μικρών παιδιών που παίζουν 
στην περιοχή.

Σημειώνουμε ότι οι φόλες αυτές συνήθως παρα-
σκευάζονται με ιδιαίτερα δραστικά παράνομα φυτο-
φάρμακα. Η κυκλοφορία των φυτοφαρμάκων αυτών 

έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγονται 
παράνομα στη χώρα μας και δεν υπόκεινται σε κανέ-
να έλεγχο και καταγραφή πώλησης και χρήσης όπως 
ορίζει η νομοθεσία για τα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα.

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλες) 
αποτελεί αδίκημα. Ο νόμος 4039/2012 τιμωρεί τη 
ζωοκτονία με ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη και 
με χρηματικό πρόστιμο έως 30.000 ευρώ για ΚΑΘΕ 
ζώο που θανατώθηκε!

Ο Δήμος Πάρου και τα φιλοζωικά σωματεία PAWS 
και ΦΕΠ καλούν τους κατοίκους του νησιού να κα-
ταγγέλλουν αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις που προ-
σβάλουν τον πολιτισμό μας, πλήττουν την εικόνα 
ενός τουριστικού τόπου όπως η Πάρος, πλήττουν τη 
δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία του 
νησιού.

Καλούμε όποιον έχει πληροφορίες για τους 
οποιουσδήποτε δράστες να μας ενημερώνει, για 
να τον οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, ώστε να τι-
μωρηθεί παραδειγματικά.

Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ!».

Εαρινή πατάτα
Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας ανακοι-

νώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης 
των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, χορηγείται 
στρεμματική ενίσχυση για τη στήριξη της καλλιέργειας 
εαρινής πατάτας. 

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές εαρινής 
πατάτας ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος και 
εισοδημάτων, για την κάλυψη μέρους του κόστους καλ-
λιέργειας του προϊόντος αυτού. Η επιδοτούμενη καλλι-
εργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει: 

1. να είναι τουλάχιστον ένα στρέμμα και
2. να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο μισό 

στρέμμα.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι 10 Μαρτίου 

2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στη δ/νση αγροτικής οικο-
νομίας και κτηνιατρικής στη Σύρο (τηλ.22810 98833), 
καθώς και στα τμήματα αγροτικής οικονομίας των Περι-
φερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.



www.fonitisparou.gr Το θέμα της εβδομάδας | 11

Δημοτικά τέλη
Με σχετική ανακοίνωση ο δήμος Πάρου, ενημερώνει τους συμπολίτες μας για 

τα δημοτικά τέλη σε δύο περιπτώσεις τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσε-
ων (εποχικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και υπολογισμός δημοτικών τελών 
ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας). Πιο συγκεκριμένα:

Εποχιακές Επιχειρήσεις
Σύμφωνα με το Νόμο 429/1976 (ΦΕΚ 235/76), βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και 

εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών 
καθαριότητος και φωτισμού ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας τους και πάντως 
όχι λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται 
ολόκληρος μήνας. Σχετικά με το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της 
περιφέρειας (ήδη Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης) έπειτα από 
προηγούμενη υποβολή από 
τον υπόχρεο προς τον δήμο ή 
την κοινότητα σχετικής υπεύ-
θυνης δήλωσης.

Με τις ανωτέρω διατάξεις 
θεσπίσθηκε η υποχρέωση επι-
βολής του τέλους καθαριότη-
τας και φωτισμού στις εποχια-
κά λειτουργούσες επιχειρήσεις 
(βιομηχανίες, κινηματοθέατρα 
και άλλες επιχειρήσεις) ανά-
λογα με το χρόνο λειτουργίας 
τους, με ελάχιστο όριο το τρί-
μηνο. Δεδομένου δε ότι ενιαίο 
κριτήριο για την επιβολή του 
τέλους αποτελεί το εμβαδόν 
των ακινήτων, νομολογιακά 
έχει γίνει δεκτό (744/1998 
ΣτΕ) ότι στο πλαίσιο του άρ-
θρου 5 του Ν.429/1976 είναι 
επιτρεπτός ο συνυπολογισμός 
του χρόνου λειτουργίας των 
επιμέρους χώρων / τμημάτων μιας επιχείρησης για τον καθορισμό του αναλογού-
ντος τέλους (π.χ ξενοδοχείο, του οποίου τα δωμάτια και οι βοηθητικοί τους χώροι 
καθώς και η αίθουσα συνεδρίων λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ 
το μπαρ και το εστιατόριο μόνο την τουριστική / υψηλή περίοδο). Συνεπώς, στις 
συγκεκριμένες διατάξεις μπορούν να υπαχθούν και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν 
μεν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αλλά, λόγω της φύσης των εργασιών τους, 
οι χώροι που καταλαμβάνουν συγκεκριμένα τμήματά τους χρησιμοποιούνται (λει-
τουργούν) μόνο ορισμένο χρονικό διάστημα (αναίρεση της 60/1991 Απόφασης του 
ΔΕφΘεσσ. από την 744/1998 Απόφαση του ΣτΕ). Επισημαίνεται ωστόσο ότι, στην 
περίπτωση που επιχείρηση ή τμήμα της κατά περιόδους λειτουργεί περιστασιακά, 
συνάγεται η λειτουργία αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου (π.χ εστιατόριο 
ξενοδοχείου που εκτός της τουριστικής περιόδου λειτουργεί μόνο περιστασιακά 
για προγραμματισμένες εκδηλώσεις πρέπει να δηλώνεται ως ετήσια λειτουργία). 
Επίσης η περίοδος κατά την οποία εκτελούνται εργασίες επισκευής ή συντήρησης 
εντός των χώρων μιας επιχείρησης, λογίζονται ως χρόνος λειτουργίας (χρήσης) των 
χώρων αυτών.

Η ανακριβής καταγραφή στο έντυπο της δήλωσης του χρόνου λειτουργίας των 
χώρων της επιχείρησης ή του εμβαδού αυτών επιφέρει τις έννομες συνέπειες του 
Ν.1599/1986 και του άρθρου 19 του Ν. 1080/1980.

Για τον έλεγχο της ακρίβειας της υποβληθείσας δήλωσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου θα πρέπει να διενεργούν τόσο προληπτικό όσο και κατασταλτικό έλεγχο 
στις επιχειρήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
1. Αίτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με την οποία να ζητείται η υπαγωγή της  

επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5  του Ν. 429/76  περί εποχικότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην οποία πρέπει να αναφέ-

ρονται:
α) το είδος της επιχείρησης
β) που βρίσκεται η επιχείρηση
γ) το διάστημα που λειτουργεί η επιχείρηση
δ) στο διάστημα που δεν λειτουργεί η επιχείρηση, κανένας  χώρος από αυτούς 

που συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που αναγράφονται στο λογαριασμό παροχής 
της Δ.Ε.Η. που προσκομίζεται στο Δήμο για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών 
δε θα λειτουργεί. Διάστημα άνω των 15 ημερών υπολογίζεται μήνας.

Η περίοδος κατά την οποία εκτελούνται εργασίες επισκευής ή συντήρησης εντός 
των  χώρων μιας επιχείρησης λογίζονται ως χρόνος λειτουργίας και χρήσης της 
επιχείρησής   και δεν εμπίπτει στην εποχικότητα.

ε) ο αριθμός του φορολογικού μητρώου
στ) ότι η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης βρίσκεται σε ισχύ
ζ) τα τετραγωνικά μέτρα που καλύπτει η επιχείρηση
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση του χρόνου λειτουργίας ορισμένων 

χώρων /τμημάτων της επιχείρησης θα πρέπει αυτό να αναγράφεται στην υπεύθυνη 
δήλωση με το εμβαδό επιφάνειάς τους.

Όμοια δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του χρόνου 
λειτουργίας της επιχείρησης και σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή ηλεκτρι-
κού ρεύματος.

Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στην υπεύθυνη δήλωση δεν θα ανταποκρίνονται 
στην λειτουργία της επιχείρησης θα επιβάλλονται τα νόμιμα.

3. Οικοδομική άδεια, συμβόλαιο, διάγραμμα κάλυψης ή οποιοδήποτε άλλο στοι-
χείο που αποδεικνύει την επιφάνεια της επιχείρησης.

4. Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας, π.χ σε τουριστικά καταστήματα, 

την έναρξη επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Φωτοαντίγραφα των 

περιοδικών δηλώσεων του 
Φ.Π.Α.(με σφραγίδα κατάθε-
σης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή 
σημείωμα επιτυχούς καταχώ-
ρησης δήλωσης Φ.Π.Α. μέσω 
internet) του προηγούμενου 
έτους. Σε περίπτωση που η 
περίοδος λειτουργίας της επι-
χείρησης δεν προσδιορίζεται 
ακριβώς από τις περιοδικές 
δηλώσεις του ΦΠΑ, σε φωτο-
τυπία και το αντίστοιχο σκέλος 
των εσόδων από το Βιβλίο 
Εσόδων-Εξόδων της επιχείρη-
σης ή τα αναλυτικά καθολικά 
των Εσόδων σε περίπτωση 
που η επιχείρηση διατηρεί Βι-
βλία Γ’ κατηγορίας.

6. Φωτοαντίγραφα εκκαθα-
ριστικών πρόσφατων λογα-
ριασμών ρεύματος της Δ.Ε.Η. 
για τα χρονικά διαστήματα μη 
λειτουργίας της επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας  ηλεκτροδοτείται από περισσότερες από μία 
παροχές Δ.Ε.Η. φωτοαντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών λογαριασμών.

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχουν καθορισθεί με τις διατάξεις του νόμου 

25/1975 και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Στο άρθρο 1 του νόμου 
αναφέρεται ότι τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων 
και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων καθορίζονται για κάθε στεγασμένο 
ή μη χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ και υπολογίζεται 
με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου επί τον 
συντελεστή που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμ-
βουλίου.

Ο συντελεστής αυτός διαφέρει ανάλογα με την χρήση του χώρου. Ο νόμος δίνει 
την δυνατότητα ο δήμος να καθορίζει μέχρι και 7 συντελεστές για διάφορη χρήση 
(κατοικία, κατάστημα, κατάλυμα, κλπ), όμως μόνο δύο συντελεστές θα πρέπει να 
υποβάλλονται στη ΔΕΗ:

1. ένας για κατοικία και
2. ένας για χώρους άλλης χρήσεως (επαγγελματική χρήση).
Στην περίπτωση που ο δήμος καθορίσει παραπάνω από δύο συντελεστές και επει-

δή ο δήμος γνωστοποιεί στη ΔΕΗ μόνο δύο συντελεστές, για τον υπολογισμό των 
τ.μ. για κάθε υπόχρεο, ο δήμος θα υπολογίσει πλασματικό εμβαδό του χώρου ώστε 
να καλύπτεται το ποσό του τέλους που οφείλεται.

Στο άρθρο 2 παρ. 4 ο νόμος αναφέρει ότι προκειμένου για τα Ξενοδοχεία, οι μεν 
χώροι οι διατεθειμένοι για ύπνο (δωμάτια, διαμερίσματα) καθώς και οι βοηθητικοί 
τους χώροι (διάδρομοι, κλιμακοστάσια) θεωρούνται ως κατοικία και τα τέλη τους 
υπολογίζονται με τον ισχύοντα για τις κατοικίες συντελεστή, οι δε λοιποί χώροι 
(αίθουσες διαλέξεων, εστιατόρια, μπαρ, υποδοχή, γραφεία, κλπ.), θεωρούνται ότι 
ανήκουν στην κατηγορία των λοιπών ακινήτων και τα τέλη τους υπολογίζονται με 
τον ισχύοντα κατά κατηγορία συντελεστή, στην περίπτωσή μας των επαγγελματικών 
χώρων.

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Τ.Μ.

1. Αίτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης με την οποία να ζητείται η  υπαγωγή της  
επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 25/1975  περί υπολογισμού τελών.

2. Αναλυτική βεβαίωση πολιτικού μηχανικού που να προκύπτουν αναλυτικά όλοι 
οι χώροι (και οι ημι-υπαίθριοι) του ξενοδοχείου αλλά και αναλυτικά η χρήση αυτών.

3. Άδεια οικοδομής
4. Σήμα ΕΟΤ από όπου θα προκύπτει ότι πρόκειται για ξενοδοχείο.
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Ευχαριστήρια Επιστολή
Ο  Διευθυντής,  ο  Σύλλογος  των καθηγητών και οι μαθητές  του   Γενικού  Λυ-

κείου Πάρου  εκφράζουν  τις  θερμές τους  ευχαριστίες  και  την ευγνωμοσύνη 
τους   στη Διοικούσα  Επιτροπή του  Βελεντζείου  Ιδρύματος, στον κ. Καραγκούνη 
Χρήστο, Διευθυντή  της  Τράπεζα  Eurobank  Ergasias S.A., στη Διοικούσα Επιτροπή 
του Ιερού Προσκυνήματος  Παναγίας  Εκατονταπυλιανής  Πάρου, στον  κ. Λάμπρου 
Αντώνη ( Κτηνιατρική  Γωνιά), στον κ. Τσιγώνια  Ιωάννη ( Ιατρικό Πάρου -Ντετόρος), 
στον κ. Σκανδάλη Κώστα  (Σκανδάλης Α.Ε.)  και στον κ.Σιφναίο Δημήτριο(Πλήρες 
Φυσιοθεραπευτικό Κέντρο ) για  τη  συμβολή τους  στη δημιουργία  2ου  Εργαστη-
ρίου  Πληροφορικής  με Η/Υ- Laptops, το οποίο  θα   βοηθήσει   στη    διδασκαλία  
των μαθημάτων και  στην πρόοδο των μαθητών  του  σχολείου.

Ο  Διευθυντής & Ο  Σύλλογος των Καθηγητών του Γενικού Λυκείου Πάρου

Συλλυπητήρια στην οικογένεια Γιάννη Παπαδόπουλου
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 2ου δημοτικού 

σχολείου Παροικίας και όλος ο σύλλογος εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια του 
στην κυρία Στέλλα Καπούτσου, καθαρίστρια του σχολείου μας, για τον πρόωρο χαμό 
του συζύγου της Γιάννη Παπαδόπουλο. Τα συλλυπητήρια μας και στα παιδιά του 
Παντελή, Κώστα και Θεοπίστη.  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οικι-
σµού,  από 60 έως 150τµ σε 
τιµές κάτω του κόστους από 
45.000€, πολύ µικρή προκα-
ταβολή, πολλές δόσεις έναντι 
ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                           

ΠΑΡΟΣ – ∆ΡΥΟΣ, ενοι-
κιάζεται επαγγελµατικός 
χώρος 103 τ.µ., υπερυψω-
µένος, ισόγειο, προσόψεως, 
πέτρινος, ενιαίος χώρος, 
ανοιχτό πάρκινγκ, µονοφασι-
κό ρεύµα, ελεύθερος, άριστη 
κατάσταση, τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ: 6972855134

ΠΑΡΟΣ – ∆ΡΥΟΣ, ενοικιά-
ζεται νεόδµητη γκαρσονιέρα 
30 τ.µ., 1ου, διαµπερής, 1 

υ/δ, µπάνιο, επιπλωµένη, 
αυτόνοµη θέρµανση, θέα 
θάλασσα, ανοιχτό πάρκινγκ, 
ελεύθερη, τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ: 6972855134

ΠΑΡΟΣ – ∆ΡΥΟΣ, ενοικι-
άζεται διαµέρισµα 66 τ.µ., 
ισόγειο, 2 υ/δ, µπάνιο, 
επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρ-
µανση,  ανοιχτό πάρκινγκ, 
ελεύθερο, άριστη κατάστα-
ση, τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 
6972855134

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ, ενοικιάζεται 
οικία 180 τ.µ., µε σαλόνι, 
κουζίνα, 3 κρεβατοκάµαρες, 
3 µπάνια, τζάκι, αυτόνοµη 
θέρµανση, αποθήκη, ηλιακό 
θερµοσίφωνα και πάρκινγκ. 
Επίσης 2 δυάρια και γκαρσο-
νιέρα. Τηλ. 6932447962

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα 40 τ.µ, 
επιπλωµένη,  1 υπνοδωµάτι-
ο, σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο, 
τζάκι, αυτόνοµη κεντρική 
θέρµανση, 100 µέτρα από 

την κεντρική παραλία. Τηλ: 
2284091302/6932901931

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-
ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδονται 
σε λογικές τιµές. Μάθε το 
Laptop ή το Tablet καλύτερα. 
Τηλ.: 6974717978

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ 
παραδίδονται, ταχύρρυθµα 
σεµινάρια για τον τουρισµό, 
ιδιαίτερα, οµαδικά ή ατοµικά, 
για επαγγελµατίες -έµφαση 
στην προφορική επικοινωνία 
και µαθητές. Προετοιµασία 
για όλα τα διπλώµατα και 
για σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 
6974 365805

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ             

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΤΙ-
ΑΤΟΡΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ 
ψήστης και µε γνώσεις 
ξυλόφουρνου για ζύµες. Α-
πασχόληση όλο το χρόνο. Τηλ: 
2284022520/6976065689

ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ-
ΟΥ ζητείται εργαζόµενος, -η, 
από τον Απρίλιο έως και τον 
Οκτώβριο. Τηλ. επικοινωνίας 
: 2284022774

ΚΟΠΕΛΑ µε γνώσεις Μα-
νικιούρ – Πεντικιούρ 
ζητείται από κοµµωτήριο. 
Απασχόληση όλο το χρό-
νο. Τηλ. επικοινωνίας: 
2284022646

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΕ-
ΡΑ ζητείται για πολυτελείς 
βίλες, µε προϋπηρεσία, για 
καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ. επι-
κοινωνίας:  6932316389

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται α-
πό µεγάλη Α.Ε στην Πάρο, µε 
άριστη γνώση Αγγλικών και 
Γαλλικών. Επιπροσθέτως η 
γνώση Γερµανικών ή Ιταλικών 
θα εκτιµηθεί αναλόγως. Απο-
στείλατε βιογραφικό σηµείωµα 
στο foni@typoparos.gr  

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΦΑΣΤ – ΦΟΎΝΤ, 
ζητείται, για νυχτερινή εργα-
σία. Επίσης πωλήτρια για 
πρατήριο άρτου. Πληροφορί-
ες στο τηλ.2284024966 κος. 
Γιώργος

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Α΄ ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑΣ ΖΗΤΕΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ/Ο 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ. Απαραίτητα: 
προϋπηρεσία, Αγγλικά, Γαλ-
λικά, Η/Υ, υποδειγµατική 
συµπεριφορά, συστάσεις, 
Βιογραφικά µε πρόσφα-
τη φωτογραφία στο: cv@
minois-village.gr ΚΟΠΕΛΑ 
ΓΙΑ ΤΟ POOL BAR. Απα-
ραίτητη γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά µε 
πρόσφατη φωτογραφία στο: 

cv@minois-village.gr
ΛΑΝΤΖΕΡΑ για το εστια-
τόριο και ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Τηλ.6945 191585 (18.00-
21.00)

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΒΑΦΕΙΟΥ επίπλων – κου-
φωµάτων. Καταρράκτης, 
Airless, Wagner, κοµπρεσέρ, 
πάγκος εργασίας, σκαλιέ-
ρες (τροχήλατη – σταθερή). 
Τιµή πακέτου 5.000€. Τηλ. 
6977316022

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΕΠΙΠΛΩΝ. 

Μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα 
σπιτιού, πωλούνται σε τιµές 
στοκ. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες επισκεφθείτε το 
κατάστηµά µας. ANESIS, Άγ. 
Απόστολοι. Τηλ. επικοινωνίας 
: 2284052494/6974733272. 
Ανοιχτά καθηµερινά 8.00 – 
16.00

NISSAN ALMERA SEDAN, 
πωλείται, χρώµατος λευ-
κό, µοντέλο ’98, 1.400 
cc, σε άριστη κατάσταση, 
ατρακάριστο και αγρατζού-
νιστο. Τηλ. επικοινωνίας : 
2284023182/6932987514

12 | Αγγελίες

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

µην ξεχνάς να κάνεις
check-in στην               

για ό,τι χρειάζεται
η επιχείρησή σου...

κάρτες | διαφηµιστικά έντυπα | φακέλους
προτυπωµένα Α4 παραστατικά

µπλοκ (τιµολογίων-αποδ. είσπραξης κλπ)
µηχανογραφικά έντυπα | αυτοκόλλητα

και ότι άλλο σκεφτείς!

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 & 53555
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr

Κοινωνικά

Μεγάλη Τεχνική Εταιρεία αναζητεί βοηθό ερ-
γοταξιάρχη, κάτοικο Πάρου,  για την εκτέλεση 
σηµαντικού έργου στην Πάρο.
Απαραίτητη σηµαντική εργοταξιακή εµπειρία σε 
σύνθετα κατασκευαστικά έργα, ευχέρεια στην ε-
πικοινωνία και συνεργασία µε τη Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία,  ικανότητα διασφάλισης των εργασι-
ών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ποιότητας και 
τήρησης χρονοδιαγραµµάτων.
Αποστολή βιογραφικού στο Fax: 210 6848555 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6838880
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Η Πάρος στην Ιταλία
Ο δήμος Πάρου, μέσω της επιτροπής τουρισμού και ανάπτυξης, συμμετέχει από 

τις 12/2 στη διεθνή έκθεση τουρισμού «Bit 2015», η οποία πραγματοποιείται στον 
εκθεσιακό χώρο του Fiera Milano, στην Ιταλία και θα ολοκληρωθεί στις 14/2/2015.

Το International Travel Fair, γνωστό ως Bit (Borsa Internazionale del Turismo), 
είναι ένα γεγονός που συγκεντρώνει tour operators απ’ όλο τον κόσμο, μεγάλο 
ακροατήριο επισκεπτών, εραστές των ταξιδιών, την τηλεόραση και τον τύπο.

Η διεθνής έκθεση τουρισμού Bit από το 1980 φιλοξενείται κάθε χρόνο στο εκθε-
σιακό κέντρο Fiera Milano, το σημαντικότερο στην έκθεση βιομηχανίας στην Ιταλία 
και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Με την πάροδο των ετών η διεθνής έκθεση 
Bit έχει γίνει ένα διεθνές σημείο συνάντησης και αναφοράς για τους ιθύνοντες του 
τουρισμού, τους επαγγελματίες και  τους αγοραστές, που προέρχονται από δια-
φορετικές περιοχές και τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Το 2015 αναμένονται 
περισσότεροι από 1500 διεθνείς και Ιταλοί φιλοξενούμενοι αγοραστές (hosted 
buyers), περισσότερες από 2000 συμμετέχουσες εταιρίες και 70000 επαγγελματίες 
επισκέπτες. Το δήμο Πάρου εκπροσωπεί η κ. Ελένη Τριπολιτσιώτη.

Μια από τα ίδια…
Οριστικοποιήθηκε η στρατηγική τουριστικής προβολής των νησιών της Περιφέρει-

ας Νοτίου Αιγαίου και έτσι στη συνεδρίαση της επιτροπής τουρισμού στις 31 Ιανου-
αρίου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα συμμετοχής στις εγχώριες και διεθνείς τουριστικές 
εκθέσεις και σε Road shows κατά το έτος 2015. 

Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε δεν έχει ουσιαστικά καμία διαφοροποίηση από 
την προηγούμενη χρονιά και αυτό αποδεικνύει ότι ουσιαστικά οι αυτοδιοικητικές 
αρχές –τόσο των Περιφερειών, όσο και των Δήμων- παίρνουν μπούσουλα από τους 
προηγούμενους. Φοβούνται να αλλάξουν, φοβούνται να πειραματιστούν και έχουν 
γίνει έρμαιο εταιρειών τουρισμού, που έχουν πάρει φασόν τα νησιά μας και πωλούν 
το ίδιο εμπόρευμα…

Οι αμέσως επόμενες τουριστικές  εκθέσεις στις οποίες θα συμμετάσχει η Περι-
φέρεια Ν. Αιγαίου είναι η BIT του Μιλάνο (12-14 Φεβρουαρίου) και η Grekland 
Panorama στη Στοκχόλμη (13-15 Φεβρουαρίου) με ιδία συμμετοχή της Περιφέ-
ρειας.  

Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση της αντιπεριφερειάρ-
χη τουρισμού, κ. Μαριέτας 
Παπαβασιλείου, ιδιαίτερη 
έμφαση δίνει πλέον η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου στην 
προβολή στη Γερμανική 
αγορά και ενισχύει την πα-
ρουσία των 49 νησιών των 
Κυκλάδων και της Δωδεκα-
νήσου στη διεθνή έκθεση 
τουρισμού του Βερολίνου 
(ITB BERLIN 4-8 Μαρτίου) 
με αυτόνομη συμμετοχή 
σε ένα περίπτερο 100 τ.μ. 
εξοπλισμένο με προηγμέ-
να μέσα τεχνολογίας. Στο 
περιθώριο της ΙΤΒ έχουν 
προγραμματισθεί από τη 
διεύθυνση τουρισμού της 
ΠΝΑΙ μία σειρά από ειδικές 
δράσεις με στόχο να αξιο-
ποιηθεί κάθε δυνατότητα 
προβολής ώστε μέσα από 
μία πολύπλευρη παρουσία 
να επιτευχθεί το βέλτιστο 
δυνατό αποτέλεσμα. Σημει-
ώνεται ότι για πρώτη φορά  
τα νησιά της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου θα προβάλ-
λονται στο virtual market 
της ITB. 

Επόμενος σταθμός για τα 
νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι η τουριστική έκθεση ΜΙΤΤ της Μόσχας 
στις 18-21 Μαρτίου (συμμετοχή μέσω του ΕΟΤ). Στον προγραμματισμό της Διεύ-
θυνσης Τουρισμού της ΠΝΑΙ περιλαμβάνεται και η συμμετοχή στην «Cruise Shipping 
Sea Trade» στο Μαϊάμι της Φλόριντα των ΗΠΑ στις 16-19 Μαρτίου (συμμετοχή 
μέσω του ΕΟΤ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συμμετοχή θα εξαρτηθεί από το 
ενδιαφέρον που θα δείξουν τα κατά τόπους Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία στα οποία 
απευθύνεται η εξειδικευμένη αυτή έκθεση θαλάσσιου τουρισμού. Επίσης, έχει προ-
γραμματιστεί η συμμετοχή στην ΒΙΤΕ 2015 στο Πεκίνο στις 26-28/06/2015 όπου 
επίσης η παρουσία της ΠΝΑΙ εκεί θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον συμμετοχής των 
νησιών. 

Η ΠΝΑΙ στοχεύει με την παρουσία στην World Travel Market του Λονδίνου (2-5 
Νοεμβρίου), μία από τις πιο σημαντικές τουριστικές εκθέσεις, να συμμετάσχει αυτό-
νομα με ένα περίπτερο σύγχρονο και ανανεωμένο στο οποίο θα προβάλλονται και 
τα 49 νησιά ενωμένα, ενισχύοντας την δυναμική του συνόλου. Το περίπτερο του 
Λονδίνου θα είναι μοντέρνο και εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, ενώ 
έχουν επίσης προγραμματισθεί διάφορες παράλληλες δράσεις προβολής.  

Αυτόνομη επίσης θα είναι η παρουσία των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου και στην τουριστική έκθεση International Luxury Travel Market (ILTM 30 Νο-

εμβρίου - 3 Δεκεμβρίου) στις Κάννες με στόχο την ανάδειξη του υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών που προσφέρουν τα πολυτελή ξενοδοχεία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 

Τιμώμενη Περιφέρεια
Στην Greek Tourism Expo που θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Δεκεμβρίου 2015 και 

απευθύνεται στην εγχώρια τουριστική αγορά, η ΠΝΑΙ θα είναι η τιμώμενη περιφέ-
ρεια. Πρόκειται για μία νέα έκθεση με καινοτομίες μέσα από την οποία η ενισχυμένη 
προβολή των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα βρίσκεται στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά την αύξηση του 
εγχώριου τουριστικού ρεύματος. 

Τέλος, η Διεύθυνση Τουρισμού της ΠΝΑΙ θα λάβει μέρος στο  Dubai Air Show που 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί το διάστημα από 8 έως 12 Νοεμβρίου 2015. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, στόχος είναι η προσέγγιση αεροπορικών εταιρειών και 
το άνοιγμα νέων αγορών οι οποίες παρουσιάζουν πολλές και καλές προοπτικές. Η 
αντιπεριφερειάρχης τουρισμού θεωρεί αυτή την έκθεση κρίσιμη διότι θεωρεί υψί-

στης σημασίας την απευθεί-
ας σύνδεση με νέες αγορές. 
Για ταυτόν τον λόγο έχουν 
προγραμματιστεί travel 
shows, workshops, road 
shows, δημοσιογραφικά 
ταξίδια, forum από travel 
agents και tour operator 
που θα ενισχύσουν τις πα-
ραπάνω προσπάθειες.    

Travel Shows - 
Tourism Workshops 

Αρχικά η Διεύθυνση Του-
ρισμού της ΠΝΑΙ έχει προ-
γραμματίσει να συμμετάσχει 
στο 2ο GREEK DELUXE 
TRAVEL SHOW που θα 
πραγματοποιηθεί στα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα και 
συγκεκριμένα στο Ντουμπάι 
στις 25 Φεβρουαρίου 2015 
και στην Κωνσταντινούπολη 
της Τουρκίας στις 2 Απριλί-
ου 2015. 

Η εκδήλωση στο Ντου-
μπάι και στην Κωνσταντι-
νούπολη τελεί υπό την αι-
γίδα της marketing Greece 
του ΣΕΤΕ σε συνεργασία 
με τις αεροπορικές εταιρεί-
ες «Emirates» και «Turkish 
Airlines» αντίστοιχα. Πα-
ράλληλα, έχουν δρομολο-

γηθεί επαφές με τουριστικούς φορείς καθώς και άλλες αεροπορικές εταιρείες. 
Στην προσπάθεια προσέγγισης των χωρών της Ανατολής, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 

προγραμματίζει εκδηλώσεις με travel agents, tour operators, δημοσιογράφους και 
αεροπορικές εταιρείες όπου θα  παρουσιαστούν τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου στην Τεχεράνη του Ιράν. Με αφορμή το άνοιγμα γραμμής Αθήνας – Τεχερά-
νης της Aegean Airlines τον Ιούλιο του 2015 η αγορά αυτή δεν μπορεί να λείπει από 
τα νησιά μας, και πόσο περισσότερο όταν 19 Μαρτίου έως 25 Απριλίου (Διακοπές 
Πρωτοχρονιάς στο Ιράν) 3.5 εκ. κόσμος ταξιδεύει εκτός Ιράν.  

Αντίστοιχη εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ριάντ της Σαουδικής 
Αραβίας στις 19 Απριλίου όπου θα συμμετάσχει η Διεύθυνση Τουρισμού της ΠΝΑΙ 
με την Tourism Today Events και Mideast Travel σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Τουρισμού και  τον ΕΟΤ. 

Τέλος, η διεύθυνση τουρισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας προσέλκυσης νέων αγορών, πέρα από Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα και  Ιράν, προγραμματίζει αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Ιορδα-
νία, μία αγορά στην οποία τα νησιά της Περιφέρειας μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. 

Σε όλη αυτήν την προσπάθεια, όλα τα νησιά θα έχουν την δυνατότητα προβολής 
για να διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς.
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ΑΟΠ-Νηρέας 2-1
Νεύρα και εντάσεις…

Το παιχνίδι μεγάλου βαθμολογικού ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο Παριανών 
ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣ Κυκλάδων, βρήκε τελικό νικητή 
τον ΑΟΠ με 2-1 επί του Νηρέα, αλλά συγχρόνως βρήκε και μεγάλο ηττημένο, που 
είναι το τοπικό ποδόσφαιρο.

Ό,τι και να γράψουμε για ενέργειες που έγιναν τόσο από «φιλάθλους», όσο και 
από «ποδοσφαιριστές» στο εν λόγω αγώνα, θα είναι σα να ρίχνουμε λάδι στη φω-
τιά. Σε ό,τι αφορά τους πολυπόθητους τρεις βαθμούς που κατέκτησε ο ΑΟΠ, αυτό 
του δίνει το ψυχολογικό προβάδισμα ενόψει του τελευταίου αγώνα της κανονικής 
διάρκειας του πρωταθλήματος, καθώς τα πάντα πλέον είναι στο χέρι του για τη 
συμμετοχή του στα μπαράζ για την ανάδειξη του πρωταθλητή Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ χρειάζεται μία νίκη πλέον στον αγώνα που θα γίνει στην Παροικιά, με τον 
Αίαντα Σύρου, για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το προφίλ του αγώνα
8ο: Ο Καράι του ΑΟΠ έβγαλε μπαλιά στο Μ. Ρούσσο, λίγο έξω από τη μεγάλη 

περιοχή των φιλοξενουμένων. Ο Ρούσσος μπήκε στην περιοχή των αντιπάλων και 
εξαπέλυσε σουτ «κεραυνό». Ο Ναουσαίος τερματοφύλακας Βεντουρής απογειώθη-
κε στο «Γ» της εστίας του και αποσόβησε το γκολ.

13ο: Ο Μετάι του Νηρέα εκτελεί φάουλ στην «καρδιά» της μεγάλης περιοχής του 
ΑΟΠ. Οι επιθετικοί της Ναουσαίικης ομάδας δεν μπορούν να σουτάρουν στο τέρμα 
και η μπάλα διώχνεται από τους αμυντικούς.

17ο: Ο Κληρονόμος κάνει μία βαθιά μπαλιά προς την εστία του Νηρέα. Ο Αρκου-
λής –που του έχει κρύψει το οπτικό πεδίο ο νεαρός τερματοφύλακας του Νηρέα, 
Βεντουρής- επιχειρεί ψηλοκρεμαστό σουτ προς την εστία των φιλοξενουμένων, 
αλλά η μπάλα φεύγει άουτ.

23ο: Ο Μετάι εκτελεί κόρνερ και η μπάλα έρχεται μέσα στην μικρή περιοχή του 
ΑΟΠ. Επικρατεί σύγχυση και τελικά ο τερματοφύλακας Μανέκας, διώχνει την μπάλα.

28ο: Ο Παντελαίος του ΑΟΠ, κάτω από τη σέντρα του γηπέδου βγάζει μπαλιά 30 
μέτρων και βρίσκει τον Καράι, που φεύγει από τη θέση του αριστερού κεντροεπιθε-
τικού. Ο τελευταίος μπαίνει στην περιοχή του Νηρέα και δίνει πάσα στον Αρκουλή 
που αιφνιδιάζεται, αφού δεν ακολουθεί στο ίδιο ύψος τον συμπαίκτη του και τελικά 
η ευκαιρία χάνεται.

43ο: Ο Αρκουλής του ΑΟΠ κερδίζει στο σπριντ τον Μπαρμπαρίγο και μπαίνει στη 
μεγάλη περιοχή των φιλοξενουμένων. Το τελικό σουτ που επιχειρεί φεύγει άουτ.

56ο ΓΚΟΛ: Ο διαιτητής χάνει τον έλεγχο του αγώνα… Στο συγκεκριμένο λεπτό, ο 
μόνιμος σκόρερ του Νηρέα, Κασκούτης, παίρνει την μπάλα από το κέντρο και κερ-
δίζει στο σπριντ του Ν. Σκιαδά. Την ώρα που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή του ΑΟΠ, 
ο Σκιαδάς τον προλαβαίνει και τον ανατρέπει (;). Από το βίντεο του αγώνα φαίνεται 
ότι ο Σκιαδάς δεν έχει καμία πρόθεση να τον ανατρέψει και μάλλον το αριστερό 
πόδι του νεαρού αμυντικού του ΑΟΠ, βρίσκει το δεξί πόδι του Κασκούτη πάνω στο 
βηματισμό. Ο επιθετικός του Νηρέα πέφτει κάτω (λογικά) λόγω της φόρας που είχε. 
Ο διαιτητής, δείχνει αμέσως πέναλτι. Η επανάληψη της φάσης στο βίντεο (κατά 
την προσωπική μας άποψη), δεν δικαιώνει το διαιτητή, κ. Γ. Ρούσσο. Αν όμως 
ήταν σωστή η απόφασή του και λαθεμένη η δική μας προσωπική άποψη, τότε, γιατί 
δεν απέβαλλε τον Ν. Σκιαδά, αφού ο αμυντικός είναι τελευταίος παίκτης και ο Κα-
σκούτης σε προφανή θέση για να σημειώσει γκολ; Μετά την απόφαση του διαιτητή 
υπήρξαν νεύρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στους θεατές. Τελικά, ο Κασκούτης 
εκτελεί το πέναλτι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 0-1. Ενώ όλοι 
οι ποδοσφαιριστές του Νηρέα πανηγυρίζουν και τρέχουν προς τους οπαδούς της 
ομάδας τους, ο Μετάι προκαλεί τους οπαδούς του ΑΟΠ με χειρονομίες. Ο διαιτητής, 
κ. Ρούσσος, αποβάλει το Μετάι, αλλά και τον συμπαίκτη του Π. Τριπολιτσιώτη, που 
βρισκόταν στους αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές. 

63ο: ο ΑΟΠ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αριθμητική του υπεροχή. Ο Κληρο-
νόμος κάνει ένα πολύ δυνατό σουτ στη δεξιά γωνία της εστίας του Νηρέα, αλλά 
για μία ακόμα φορά ο τερματοφύλακας Βεντουρής, με εκπληκτική εκτίναξη διώχνει 
την μπάλα.

65ο: ο Μ. Ρούσσος πλαγιοκοπεί την άμυνα των φιλοξενουμένων προσπαθώντας 
να πετύχει γκολ. Στη συγκεκριμένη φάση ο ΑΟΠ ζήτησε πέναλτι για ανατροπή του 
παίκτη του. Το βίντεο του αγώνα δεν τους δικαιώνει.

70ο: Ο Μ. Ρούσσος –που ήταν διαρκής πονοκέφαλος για τους αμυντικούς του 
Νηρέα- κάνει άνω-κάτω την άμυνα των Ναουσαίων και σερβίρει μπαλιά «λουκούμι» 
στον επερχόμενο Παντελαίο. Ο τελευταίος πιάνει το σουτ εν κινήσει, αλλά η μπάλα 
δεν του κάνει το χατίρι και φεύγει λίγα εκατοστά πιο δεξιά από την εστία του Νηρέα.

72ο ΓΚΟΛ: Η εκτέλεση πλάγιου άουτ από το Γαβαλά του ΑΟΠ, φέρνει την μπάλα 
μέσα στην περιοχή του Νηρέα, που συνυπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές των δύο 
ομάδων. Ο Κρουσταλλάκης πιάνει μία κεφαλιά ψαράκι και η μπάλα αποκρούεται 
από το χέρι του Κασκούτη. Ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι και ακολουθούν νέες δι-
αμαρτυρίες. Ο κ. Γ. Ρούσσος, σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο φάνηκε να χάνει 
εντελώς τον πειθαρχικό έλεγχο του αγώνα. Τελικά, την εσχάτη των ποινών εκτελεί 
ο Αλ. Παντελαίος που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-1 παρά την 
εκπληκτική εκτίναξη για μία ακόμα φορά του Βεντουρή, που βρήκε την μπάλα και 
λίγο έλειψε να προκαλέσει εγκεφαλικά στον κόσμο του ΑΟΠ… Και σε αυτό το γκολ 
είχαμε παρατράγουδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο από χειρονομίες…

80ο: Ο Γιουρτζίδης βγάζει μπαλιά ακριβείας στον Αρκουλή, που εφορμά από τη 
δεξιά πλευρά της περιοχής του Νηρέα. Το τελικό σουτ που επιχειρεί αποκρούεται 
από το πόδι του Μπαρμπαρίγου.

84ο: Ο Κασκούτης του Νηρέα ξεφεύγει της προσοχής των αμυντικών του ΑΟΠ 
και επιχειρεί να κρεμάσει τον τερματοφύλακα του ΑΟΠ, Μανέκα. Η μπάλα τελικά 
φεύγει άουτ.

87ο ΓΚΟΛ: Το γκολ της βραδιάς! Ο Κληρονόμος εκτέλεσε κόρνερ και η μπάλα 
έφθασε στο «Γ» της αριστερής πλευράς της μεγάλης περιοχής του Νηρέα. Ο Γιουρ-
τζίδης έκανε ένα βολ-πλανέ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα γράφοντας το 2-1 
για τον ΑΟΠ. Το γκολ «ποίημα», ήταν ένα από τα ωραιότερα που σημειώθηκαν στο 
φετινό πρωτάθλημα Κυκλάδων.

89ο: Ο Καράι του ΑΟΠ μπαίνει στη μεγάλη περιοχή του Νηρέα και πλασάρει τον 
τερματοφύλακα Βεντουρή. Τελικά, η μπάλα καταλήγει άουτ. 

90ο: Ο διαιτητής κ. Ρούσσος, αποβάλει τον Π. Ρούσσο του Νηρέα, για διαμαρτυ-
ρία. Ο Νηρέας μένει με 9 ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο.

90+: Ο Κορτιάνος πιάνει ένα σουτ μέσα στην περιοχή του ΑΟΠ, αλλά η μπάλα 
καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα Μανέκα.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Δ. Τριανταφυλλάκος), Μανέκας, Κρουσταλλάκης, Δαφερέρας (70ο Γα-

βαλάς), Σκιαδάς, Πετρόπουλος, Παντελαίος, Κληρονόμος, Γιουρτζίδης, Μ. Ρούσσος, 
Καράι, Αρκουλής.

Νηρέας: (πρ. Μ. Παπαδάκης), Βεντουρής, Π. Ρούσσος, Χασάνι (80ο Σαρηκώ-
στας), Τσενάι, Μπαρμπαρίγος, Τσιόπουλος, Χατζία, Κορτιάνος, Κασκούτης, Μετάι, 
Τσιγώνιας (75ο Κουτσίκου).

Διαιτητής: Γ. Ρούσσος, με βοηθούς τους κ.κ. Αρμακόλα και Βάσαλο.

Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 24
-------------------------
2. ΑΟΠ 16
-------------------------
3. Αίας Σύρου 14
4. Νηρέας 11
5. Σίφνος 4
6. Σέριφος 2
ΣΗΜ: ΑΟΠ και Νηρέας έχουν έναν αγώνα περισσότερο.
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Λεύκες!
Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 7/2 αποκριάτικη εκδήλωση στις 

Λεύκες, που διοργάνωσε ο Μ.Ε.Ε.Α.Σ. «Υρία» Λευκών.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το παιχνίδι: «Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού», για 

τα μ μικρά παιδιά και αργότερα τα μεγαλύτερα παιδιά «έπαιξαν» με γίδα βραστή, 
κρασί και φυσικά άφθονη σούμα! Και του χρόνου!
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πρόληψη | διάγνωση | ιατρική φροντίδα | έκτακτη ανάγκη

Ανακοίνωση
Σας ενηµερώνουµε οτι το πολυιατρείο «διάγνωση» συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία 

του. Στο πλαίσιαο της κοινωνικής προσφοράς ήλθε σε συµφωνία µε το Επιµελητήριο 
Κυκλάδων και τον Εµποροεπαγγελµατικό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου, προσφέροντας 
στα µέλη τους και τις οικογένειές τους ειδικές εκπτωτικές προσφορές επί του τιµοκατα-
λόγου.

Το πολυιατρείο «διάγνωση» εφόσον του ζητηθεί και από άλλους επαγγελµατικούς 
φορείς είναι έτοιµο να προχωρήσει σε νέες παρόµοιες συµφωνίες.

Τέλος, πολύ σύντοµα θα ανακοινωθούν πακέτα ετήσιων check up πολύ χαµηλού κό-
στους για να βοηθήσουµε όλους τους κατοίκους της Πάρου και της Αντιπάρου να προ-
χωρήσουν στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο γιατί η πρόληψη σώζει ζωές.

Το κοινωνικό προφίλ που επιδιώκει το πολυιατρείο «διάγνωση», είναι στη λογική 
της αµοιβαιότητας. Οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες µας εµπιστεύονται και µας στηρί-
ζουν και εµείς κάνουµε πιο προσιτή την προσβασή σας στις υψηλού επιπέδου υπηρεσί-
ες µας για τον προληπτικό έλεγχο της υγείας σας.


