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Τρίτη κλειστά

Χρ. Χριστόφορος:
«Είμαστε πολύ 
μπροστά σε σχέση 
με άλλους τουρι-
στικούς Δήμους 
στις Κυκλάδες»

» σελ. 6

Αλλάζουν όλα
στον τουρισμό

» σελ. 7

Ανάσα αξιοπρέπειας
Δύο συγκεντρώσεις-εκδηλώσεις αλληλεγγύης, έγιναν τις περασμένες μέρες στην Πάρο, με θέμα την εθνική αξιοπρέπεια της χώρας 

μας και στους χειρισμούς της συγκυβέρνησης με τους δανειστές.

Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», λόγω 

του έντονου κρύου που επικρατούσε εκείνο το βράδυ και η δεύτερη την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το απόγευμα, στην πλατεία Μαντώς, 

στην Παροικιά.

το θέμα της
εβδομάδας

» σελ. 14

» σελ. 8-9

This is Paros
Ούτε Αγγλικά δεν έχει το site
του Δήμου!

Αφιέρωμα:
τουρισμός
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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 331
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Ανεπιβεβαίωτο
Η φήμη που «σέρνεται» εδώ και δύο εβδομάδες 

στην Πάρο, ότι ο δήμαρχος θα προσλάβει τον Κώστα 
Ζουράρι, για να εξηγήσει τα έργα και τις ημέρες Κω-
βαίου στην Πάρο, δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά.

■ Ολομέλεια
Δεν πρόλαβε ο «Fileleutheros» να κράξει τις απου-

σίες των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας από 
τη συγκέντρωση για την «εθνική αξιοπρέπεια» που 
έγινε στον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος», και στην 
επόμενη συγκέντρωση που έγινε στην πλ. Μαντώς, 
παραλίγο να είχαμε ολομέλεια συμβούλων της πλει-
οψηφίας!

■ Πάκης
Σε μία εκλογική αναμέτρηση είχα και εγώ την τύχη 

να βρεθώ με τους νικητές, και σ’ αυτή δεν είχα το δι-
καίωμα ψήφου, τον Αλαφούζο μου μέσα! Μιλάω για 
την εκλογή προέδρου της δημοκρατίας. Ήμουν με τον 
Πάκη!

■ Γρίφος
Προσπαθώ να καταλάβω -για μία ακόμα φορά-, 

πως στο καλό τα καταφέρνει ο Κωβαίος και βρίσκεται 
συγχρόνως τα Σαββατόβραδα σε 2-3 πίτες και χοροε-
σπερίδες και τις Κυριακές τα πρωινά, σε 2-3 εκκλησίες 
και μνημόσυνα. Άλυτος ο γρίφος. Μιλάμε ότι ο δήμαρ-
χος παραδίδει μαθήματα σ’ αυτά τα κόλπα.

■ Αναδρομή
Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 και των αρχών του 

’80 υπήρχε ένας βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Αθηνών 
που σάρωνε. Μάλιστα είχε πάρει και πρωτιά στις 
εκλογές του 1974 που είχε πει ο Μίκης: «Καραμανλής 
ή τανκς» για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή… Ο βουλευ-
τής λοιπόν της Α’ Αθηνών, γύρναγε τα νεκροταφεία 
της Αθήνας και στεκόταν σε μία άκρη δεχόμενος συλ-
λυπητήρια (!) αφού συστηνόταν πάντοτε ως «ο φίλος 
του νεκρού». Αυτό, ήταν το μεγάλο του ταλέντο. Όπου 
λύπη και κόλλυβο ήταν μέσα! Τελικά, αυτό άντεξε για 
κάποια χρόνια, μέχρι που τον πήρε χαμπάρι ο κόσμος 
και δεν ξαναβγήκε ποτέ του βουλευτής. Βλέπετε οι 
ικανότητες του στην πολιτική σταματούσαν στις χαι-
ρετούρες και στις συστάσεις: «ο φίλος του νεκρού». Ο 
ίδιος πάντως ζει ακόμα και μάλιστα ήρθε στη δημοσι-
ότητα προ ολίγων ημερών, όταν δώρισε την πραγμα-
τικά μεγάλη περιουσία του στο κράτος, για να αντιμε-
τωπίσει η χώρα το δανειακό της άνοιγμα. 

■ Βρούτσης
Έχει πλάκα πάντως να ακούσουμε καμία επερώτηση 

Βρούτση στη Βουλή, για την επιστολή Κ. Μπιζά προς 
το υπουργείο εργασίας, για την ανάγκη δημιουργίας 
γραφείου ΟΑΕΕ στην Πάρο. Αν δω και αυτό, θα κόψω 
τις κοτσίδες μου σύριζα!

■ Απορία
Προ ημερών διοργανώθηκαν δύο εκθέσεις τουρι-

σμού στην Ευρώπη (Μιλάνο και Στοκχόλμη). Η Περι-
φέρεια Ν. Αιγαίου είχε κλείσει περίπτερο και στις δύο 
εκθέσεις, και εκεί, έδωσαν το παρόν πολλά νησιά μας. 
Στην έκθεση του Μιλάνου ήταν και η Πάρος, και η 
Αντίπαρος. Λογικό ακούγεται, αφού και τα δύο νησιά 
πάνω-κάτω απευθύνονται στον ίδιο κόσμο. Στην έκ-
θεση της Στοκχόλμης όμως η Πάρος δεν πήγε, παρά 
μόνο η Αντίπαρος. Επειδή, εννοείται, η Πάρος στοχεύει 
στη Σκανδιναβική αγορά, μήπως θα πρέπει κάποιος να 
μας εξηγήσει γιατί δεν πήγαμε; 

■ Βούλτεψη
Η Σοφία Βούλτεψη, που ήταν υφυπουργός των Σα-

μαροβενιζέλων, και είχε καθήκοντα κυβερνητικού εκ-
προσώπου, είχε προσλάβει 17 (!) συμβούλους! Μάλι-
στα. Η κ. Βούλτεψη, που ως υπεύθυνη τύπου, έλαμψε 
διά της ανυπαρξίας της. Προσπαθώ να καταλάβω τι 
στο καλό έκαναν οι 17 σύμβουλοι που είχε και πλή-
ρωνε φυσικά ο Έλληνας φορολογούμενος. Εκτός και 
αν τους είχε για να μας κάνει εκείνη τη φοβερή πρό-
τασή της να πάρουμε χαρτιά υγείας αν δεν ξαναβγεί 
πρωθυπουργός ο Αντωνάκης από την Καλαμάτα. Παί-
ζει και αυτό… Βέβαια, ό,τι και αν έκανε η κ. Βούλτεψη, 
δεν μπόρεσε ποτέ να φτάσειτον κ. Κ. Σκρέκα, που ως 
υπουργός «ανάπτυξης», είχε προσλάβει 41 (ολογρά-
φως, σαράντα ένα) συμβούλους!

■ Άλαλος
Μ’ αρέσουν πάντως οι συνάξεις που καλεί ο δή-

μαρχος μας. Κάνει συγκέντρωση τις προάλλες για τις 
ανεμογεννήτριες, που αποφάσισε προ μηνών να στή-
σει η συγκυβέρνηση Σαμαροβενιζέλων στο νησί μας. 
Μαζεύονται εκεί οι εκπρόσωποι κομμάτων και των δη-
μοτικών συνδυασμών, και τελικά η δημοτική πλειοψη-
φία δεν είχε καμία πρόταση. Τι στο καλό τους μάζεψες 
τότε κε δήμαρχε; Για να δεις αν έχουν πάρει μπόι;

■ Ψήφισμα
Αμ το άλλο σ’ εκείνη τη συνάντηση για τις ανεμογεν-

νήτριες; Αφού μαζεύτηκαν τους είπε ο κ. δήμαρχος να 
αποφασίσουν για ένα κοινό ψήφισμα, που θα εγκρίνει 
το δημοτικό συμβούλιο! Μάλιστα. Δηλαδή, πριν να συ-
γκληθεί το δημοτικό συμβούλιο (η παραπάνω συνά-
ντηση δεν ήταν συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου), 
να αποφασίσουν οι συγκεντρωμένοι τι θα ψηφίσει το 
δημοτικό συμβούλιο… Το άλλο με τον Τοτό που ξέρω 
εγώ, είναι καλύτερο ανέκδοτο!

■ Ρόκο
Αντιγράφω από την ανακοίνωση της Λαϊκής Συ-

σπείρωσης για το θέμα των ανεμογεννητριών: «Είναι 
φανερό ότι πρέπει να συγκρουστούμε με μια 
δρομολογημένη πολιτική και μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα για να ανατρέψουμε ειλημμένες αποφά-
σεις». Κάποιοι τελικά κάνουν καλή αντιπολίτευση και 
δεν μένουν σε τσιτάτα που μυρίζουν σεχταρισμό από 
χιλιόμετρα μακριά. 

■ Παναθηναϊκός
Αν περιμένετε να κάνω προγνωστικά και να αρχίσω 

δηλώσεις για το ντέρμπι με τους ακατονόμαστους με-
θαύριο, χάσατε κυρίες και κύριοι. Άσε που απ’ ό,τι έχω 
καταλάβει μετά από τόσα χρόνια που γράφω στο νησί, 
πως αυτά που μου «κοπανάνε» οι παρέες μου και μου 
κάνουν καζούρα, είναι τα όσα έχω γράψει για τον Πα-
ναθηναϊκό. Αναλόγως αποτελέσματος θα γράψω στο 
επόμενο φύλλο της εφημερίδας…

■ Έλενα
Ηρέμησε ο Χαρ. Κόκκινος αυτήν την εβδομάδα. Ούτε 

3-4 ανακοινώσεις έκανε ημερήσια, ούτε από 7-8 φω-
τογραφίες του έβαζε σε κάθε ανακοίνωση. Μία και 
μόνη ανακοίνωση έβγαλε αυτή την εβδομάδα και αυτή 
ήταν για μία επίσκεψή του στη νέα υπουργό τουρι-
σμού, Έλενα Κουντουρά. Η πλάκα ήταν ότι δεν κοτσά-
ρισε μαζί με το δελτίο τύπου και μία φωτογραφία. Όχι 
για σένα αγαπητέ Χαράλαμπε. Αλλά έτσι, για να δω 
την Έλενα βρε. (Τα είχαμε μαζί ένα φεγγάρι, απλά δεν 
το ήξερε εκείνη…). Και δε θέλω χαμόγελα για την προ-
ηγούμενη παρένθεσή μου.

■ Μονογιού
Και μιας και πιάσαμε συζήτηση για τις όμορφες, θυ-

μήθηκα again την Κατερίνα Μονογιού. Η Μονογιού 
λοιπόν, έβγαλε μία ανακοίνωση, που ομολογώ είναι 
από τις πιο σωστές που έχω διαβάσει. Έγραψε λοιπόν 
η Κατερίνα στην ανακοίνωσή της: «[…] Κανείς μας δεν 
επενδύει στην αριστερή παρένθεση, γιατί αν συμβεί 
αυτό, σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν κα-
ταρρεύσει, η χώρα θα έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και 
πιστωτική ασφυξία, θα έχει δε επιβεβαιωθεί το χειρό-
τερο σενάριο για τη χώρα». Μάλιστα κυρίες και κύρι-
οι. Αυτά έγραψε η Μονογιού και της βγάζω το καπέλο.

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
εφαρµογέςµην 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

Χορός Νηρέα

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015, ο ΑΜΕΣ «Νηρέ-
ας» πραγματοποίησε αποκριάτικο χορό σε συνδυασμό 
με την κοπή της πίτας του, σε εστιατόριο του Αμπελά. 

Η προσέλευση των μελών και των φίλων του Νηρέα 
ήταν μεγάλη, που αποδεικνύει περίτρανα ότι η καλή 
διάθεση και η αγάπη για το σύλλογο δεν εμποδίζονται 
από τις δύσκολες εποχές που ζούμε. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ με ανακοίνωσή τους 
ευχαρίστησαν θερμά όλους τους επιχειρηματίες που 
προσέφεραν δώρα για την λαχειοφόρο αγορά, τους 
μουσικούς που δημιούργησαν ένα εξαιρετικό κλίμα με 
την μουσική τους, τους ανθρώπους που βοήθησαν στο 
στήσιμο της εκδήλωσης και τέλος, όλους όσοι παρευ-
ρέθησαν και γέμισαν με θετική ενέργεια και κέφι την 
κατάμεστη αίθουσα.

Νέο ΔΣ στο ΧΟΝ
Πραγματοποιήθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου 2015, στη 

Νάουσα, οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού 
συμβουλίου του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας, έπειτα 
από την αρχική αναβολή που είχε δοθεί στις 28 Ιανουα-
ρίου, λόγω μη παρουσίας του αναγκαίου αριθμού υπο-
ψηφίων.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως εξής:
Τσουνάκη Σταματίνα: 48
Θεοδωράκου Ανθούλα: 43
Τριγλιανού Κουζούμη Ντόρα: 37

Σπύρου Μαρία: 33
Συργανίδης Αντώνης: 32
Σαγκριώτη Δαβερώνα Λίτσα: 27
Χριστοφορίδης Γιάννης: 26
Σταθερού Λίτσα: 24 (αναπληρωματικό μέλος).
Στις 16 Φεβρουαρίου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 

ΔΣ του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας και η σύνθεσή του 
είναι η εξής: Πρόεδρος: Τσουνάκη Σταματίνα, Αντι-
πρόεδρος: Θεοδωράκου Ανθούλα, Γραμματέας: 
Τριγλιανού Κουζούμη Ντόρα, Ταμίας: Σπύρου Μαρία, 
Μέλη: Συργανίδης Αντώνης (υπεύθυνος παραστάσε-
ων, εκδηλώσεων, παρουσιάσεων), Σαγκριώτη Δαβερώ-
να Λίτσα (υπεύθυνη επικοινωνίας μελών), Χριστοφορί-
δης Γιάννης (υπεύθυνος πολιτιστικών επιτροπών).

Καρναβάλι 
Μάρπησσας

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, σε συνεργα-
σία με τη δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, τον ΑΜΕΣ 

Μαρπησσαϊκό, την εθελοντική ομάδα δράσης και τους 
κατοίκους της Μάρπησσας, διοργανώνει την Κυριακή 
22/2/2015 και ώρα 2:30 μ.μ. το «καρναβάλι της Μάρ-
πησσας».

Το καρναβάλι θα ξεκινήσει από την αγροτολέσχη, θα 
κάνει το γύρο του χωριού και θα καταλήξει στην πα-
λετία παπά-Γιώργη Στάμενα. Χορηγός της εκδήλωσης 
είναι η ΚΔΕΠΑΠ.

Εντοπισμός 
πτώματος

Ένα πτώμα ανδρός, αγνώστων λοιπών στοιχείων 
αρχικά, εντοπίστηκε τις απογευματινές ώρες της 11ης 
Φεβρουαρίου 2015, στην παραθαλάσσια περιοχή Αγί-
ου Δημητρίου Νάουσας.

Το πτώμα αναγνωρίστηκε από οικείους του και πρό-
κειται για αλλοδαπό, ηλικίας 32 ετών, ενώ η σορός 
του μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πει-
ραιά, για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας είχε χα-
θεί από τα μεσάνυχτα της 26ης Ιανουαρίου 2015, από 
πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από Ηράκλειο Κρή-
της προς Πειραιά, και από τότε θεωρούταν αγνοούμε-
νος. Ο 32χρονος ήταν από το Πακιστάν και εργαζόταν 
στην Κρήτη. Λόγω του ότι έπασχε από επιληψία για 
τη μεταφορά του από Κρήτη προς Πειραιά, είχε μετα-
βεί για να το συνοδέψει συγγενικό του πρόσωπο. Ο 
32χρονος χάθηκε από το πλοίο και είχαν γίνει σχετικές 
αναγγελίες για να βρεθεί, ενώ το πρωί της επόμενης 
ημέρας έγινε έρευνα από πτητικό μέσο. Πιθανολογεί-
ται ότι ο αλλοδαπός λόγω επιληπτικού επεισοδίου 
έπεσε στη θάλασσα και έτσι το πτώμα του βρέθηκε 
τελικά στη Νάουσα. Η αναγνώρισή του κατέστει δυ-
νατή από μία τραπεζική κάρτα που βρέθηκε πάνω του.

Συγνώμη…
Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού σχολείου 

Παροικίας ζητάει συγνώμη για το λάθος που έκανε 
στα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παπαδόπου-
λου Γιάννη, διότι ανέφερε μόνο τα τρία παιδιά του, 
ενώ είναι τέσσερα: Παντελής, Κώστας, Θεοπίστη και 
Νίκος.
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Η Λαϊκή
Συσπείρωση 
για την
ενέργεια

Στη σύσκεψη 
που πραγματο-
ποιήθηκε στις 12-
2-15, μετά από 
πρόσκληση του 
Δήμαρχου σχετικά 
με την εγκατάστα-
ση των ανεμο-
γεννητριών στην 
Πάρο, εκ μέρους 
του ΚΚΕ και της 
Λαϊκής Συσπείρω-
σης παρευρέθηκε 
ο Κώστας Ροκονίδας. Στην τοποθέτηση του μετα-
ξύ των άλλων είπε:

«Οι συγκεκριµένες δεσµεύσεις υπέρ των επιχει-
ρηµατικών οµίλων στις ΑΠΕ που αναφέρονται στην 
6η έκθεση της οµάδας δράσης της ΕΕ για την Ελ-
λάδα αποδεικνύουν ότι οι εξελίξεις στις ΑΠΕ φέρουν τη σφραγίδα της ΕΕ, είναι προ-
ϊόν της στρατηγικής για την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Αν δεν 
υπήρχε η αποδοχή αυτής της πολιτικής από όλα τα πολιτικά κόµµατα -πλην ΚΚΕ- που 
στόχο είχε την επιχειρηµατική κερδοφορία, αν δεν υπήρχε το νοµοθετικό πλαίσιο για 
αυτές τις επενδύσεις από τις κατά καιρούς κυβερνήσεις, σήµερα δεν θα κουβεντιάζα-
µε για την εγκατάσταση στο τόπο µας, των αδειοδοτηµένων αιολικών πάρκων. Από 
το 2011 προσπαθούµε να σηκώσουµε το ζήτηµα αυτό σαν Λαϊκή Συσπείρωση στην 
Περιφέρεια και στο νησί µας, ενάντια σε αυτούς που έβαζαν πλάτη στα µεγάλα επιχει-
ρηµατικά συµφέροντα. 

Το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπείρωση καταδικάζουν απερίφραστα την κατα-
στροφή του περιβάλλοντος και την αλλαγή χρήσης γης για την κερδο-
φορία των εταιρειών, καταδικάζουν την απελευθέρωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας, την παράδοσή της στα χέρια οικονομικών ομίλων. Αποκλειστι-
κά δημόσιος φορέας ενέργειας για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. 
Ενέργεια λαϊκή περιουσία, αυτό επιβάλλει το συμφέρον των εργατικών 
- λαϊκών οικογενειών. 

Ειδικότερα:
- Είναι επένδυση που δεν έχει σχέση µε τις ενεργειακές ανάγκες της Πάρου και απο-

βλέπει µόνο στην κερδοφορία των επενδυτών. 
- Τσιµεντοποιεί τεράστιες εκτάσεις γης καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον και τη 

βιοποικιλότητα χωρίς αναστροφή και δυνατότητα αποκατάστασης.
- Επιφέρει θανάσιµο πλήγµα στην οικονοµία του νησιού κύρια τον τουρισµό,  τον 

πρωτογενή τοµέα, απαξιώνει τις αξίες της γης αλλάζοντας τη χρήση της.
- Ανατρέπει την φέρουσα ικανότητα του νησιού µας και προσβάλλει βάναυσα το 

κυκλαδίτικο τοπίο.
- Επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία 

των ανεµογεννητριών καθώς και σηµαντική όχληση από τον παραγόµενο θόρυβό τους.
Λέµε ναι στη χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας για τις ανάγκες του νησιού µας 

και όχι για τα ενεργειακά συµφέροντα της όποιας πολυεθνικής.
Ζητάμε να ανακληθούν τώρα οι άδειες και οι χρηματοδοτήσεις που 

έχουν εγκριθεί για την κατασκευή των αιολικών στην Πάρο και τις Κυ-
κλάδες, όπως άλλωστε απαιτούν οι κάτοικοι και οι φορείς των νησιών.

Είναι φανερό ότι πρέπει να συγκρουστούμε με μια δρομολογημένη πολι-
τική και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα για να ανατρέψουμε ειλημμένες 
αποφάσεις. Αυτός ο δρόμος απαιτεί την ενημέρωση του παριανού λαού 
που παραπληροφορείται από τις συστημένες επιστολές των επενδυτών, 
την αγωνιστική του ενότητα και την δυναμική του κινητοποίηση για να 
αποτραπεί κάθε προσπάθεια υλοποίησης των καταστροφικών αυτών σχε-
δίων για μας, τα παιδιά μας και τον τόπο».

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
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Απάθεια η αδιαφορία;
Η είδηση είναι ότι η αίτηση θεραπείας προς την ανεξάρτητη αρχή απορρίφθηκε. 

Μετά από αυτό, το νέο αεροδρόμιο της Πάρου προς το παρόν θα είναι στην αναμο-
νή. Θα έχουμε ένα καλό διάδρομο απογείωσης-προσγείωσης και...

Η εφημερίδα μας πολλές φορές επισήμανε αυτόν τον κίνδυνο και καλούσε όλους 
τους θεσμικούς φορείς των νησιών μας να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να απο-
φευχθεί μια τέτοια καταστροφική εξέλιξη. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει καμία κίνηση 
για τη διεκδίκηση του αυτονόητου: να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του μεγάλου 
αυτού έργου με την κατασκευή του δρόμου που θα εξυπηρετεί την λειτουργία του 
νέου αεροδρομίου, καθώς και δυο αιθουσών που είναι προσωρινά αναγκαίες για να 

μπορεί να λειτουργήσει. 
 Όλοι μας ενθουσιαστήκαμε μετά τις εξαγγελίες του πρώην υπουργού ότι έχουν 

εξασφαλιστεί τα χρήματα, ώστε να προχωρήσει κανονικά το έργο και με τις προ-
σωρινές κατασκευές να μπορούσει να λειτουργήσει. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες 
άρχισαν να σχεδιάζουν την ανάπτυξη της επιχείρισής τους με το δεδομένο ότι θα 
έχουμε σύντομα το νέο αεροδρόμιο. Και τώρα;

Είναι επιβεβλημένο να διεκδικήσουμε δυναμικά να γίνουν τα απαραίτητα έργα 
για να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο. Είναι ανάγκη με συντονισμένες κινήσεις να 
σχεδιάσουμε τις ενέργειές μας και να απαιτήσουμε από τις αρμόδιες αρχές τη λύση 
του προβλήματος. Μεμονωμένες παραγοντίστικες κινήσεις δεν μπορούν να έχουν 
κανένα αποτέλεσμα. Μάθαμε, για παράδειγμα, ότι έγινε ένα ταξίδι του κ. Δημάρχου 
στην Αθήνα για αυτό το θέμα, αλλά δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση, όταν 
ακόμα για μια απλή τυπική επίσκεψη στο έργο είχαμε δελτίο τύπου και φωτογραφί-
ες. Αλήθεια στην Αθήνα τι έγινε; 

 Το επαρχείο, οι δυο δήμοι, η ένωση ξενοδόχων, οι σύλλογοι ενοι-
κιαζόμενων δωματίων, ο εμποροεπαγγελματικος σύλλογος, αλλά και 
όλοι οι κάτοικοι και των δυο νησιών πρέπει να κινητοποιηθούν. Ανάλογη 
εμπειρία έχουμε από το πρόσφατο παρελθόν. Η νέα κυβέρνηση μπορεί να κατανο-
ήσει ότι είναι ζωτικής σημασίας η λειτουργία του νέου αεροδρομίου, όμως και με 
τη δική μας καλά οργανωμένη διεκδίκηση θα έχουμε καλύτερα και γρηγορότερα 
αποτελέσματα.

Δεν είναι δυνατόν για ένα τόσο μεγάλο έργο να είμαστε απαθείς ή 
αδιάφοροι. Δεν πρόκειται κανείς να μας βοηθήσει, αν εμείς πρώτα και κύρια δεν 
«τρέξουμε».

Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
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Η επιχείρησή σου αξίζει
 µια µικρή επένδυση,

για την προβολή της στο

                                             ...

...χιλιάδες µάτια
βλέπουν καθηµερινά
τη διαφήµισή σου,

έντυπα & διαδικτυακά
και έτσι η προβολή σου 

αναπτύσεται...

...κάθε φορά που
σε βρίσκουν στο

η µικρή επένδυσή σου
πιάνει τόπο

και σου επιστρέφεται.



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 20156 | Τουρισμός

Χρ. Χριστόφορος:
«Είμαστε πολύ μπροστά 
σε σχέση με άλλους 
τουριστικούς Δήμους 
στις Κυκλάδες»

Η «Φωνή της Πάρου» δημοσιεύει την πρώτη μεγάλη συνέντευξη του νέου επικε-
φαλής της τουριστικής επιτροπής Δήμου Πάρου, κ. Χρ. Χριστόφορου, στο πλαίσιο 
του αφιερώματος που δημοσιεύει σήμερα για τον τουρισμό και τις προσδοκίες που 
υπάρχουν για τη νέα τουριστική σεζόν. Η συνέντευξη του κ. Χριστόφορου, έχει ως 
εξής:

Το νέο
Πως βλέπετε τις φετινές προωθητικές δράσεις 

της τουριστικής επιτροπής δήμου Πάρου;
Χ.Χ.: «Το πρόγραμμά μας έχει συζητηθεί σε γενική 

συνέλευση, έχει ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο 
και έχει εγκριθεί από τον ΕΟΤ. Αυτό δείχνει ότι υπάρ-
χει γενική αποδοχή. Συνδυάζει ένα πλέγμα δράσεων 
για την προβολή του προορισμού στις αγορές ενδια-
φέροντός μας, λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα 
οικονομικά του Δήμου και τα σύνθετα γραφειοκρατικά 
προβλήματα. Προσωπικά το βλέπω εναρμονισμένο με 
τις ανάγκες της Πάρου σύγχρονο και ρεαλιστικό».

Τι αλλαγές υπάρχουν –αν υπάρχουν- σε σχέση 
με τις προηγούμενες χρονιές. 

Χ.Χ.: «Οι αλλαγές είναι πολλές δομικές, οργανωτικές 
και στρατηγικές. Καταρχάς ανοίξαμε την επιτροπή σε 
όλο τον κόσμο, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, εφαρμόσαμε 
μια μορφή αμεσοδημοκρατίας στην επιτροπή και μά-
λιστα πριν ψηφιστεί το πρόγραμμα δράσης. Δημιουρ-
γήσαμε οργανωτικές βάσεις, κανονισμό λειτουργίας, 
αναθέσαμε επίσημα τα καθήκοντα του κάθε μέλους της 
επιτροπής, τηρούμε πρακτικά, γράφουμε και δημοσι-
οποιούμε τις αποφάσεις της επιτροπής. Τηρούμε όλη 
τη διοικητική και νομική διαδικασία ώστε οι ενέργειες 
μας να είναι καθαρές, όσο και αν μας δυσκολεύει αυτό. 
Στέλνουμε τον ίδιο εκπρόσωπο σε όλες τις εκθέσεις για 
να έχει πλήρη εικόνα και να έχει σφαιρική άποψη. Καινοτομούμε στην ηλεκτρονική 
προβολή και τη δημιουργία ψηφιακού υλικού. Δεν γίνεται όμως τραβήξουμε μια 
γραμμή στα πάντα, δεν είμαστε υπέρ της «αλλαγής για την αλλαγή». Η προβολή 
έχει μια συνέχεια και τα αποτελέσματα θέλουν χρόνο για να εκτιμηθούν. Συνε-
χίζουμε δράσεις που γινόταν και πριν και θεωρούμε αξιόλογες. Συνεχίζουμε τη 
συνεργασία με την ίδια εταιρεία συμβούλων που χρησιμοποιούσε και η προηγού-
μενη επιτροπή και σε καμιά περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό και τις 
αρμοδιότητές μας με αλαζονεία».

Η αναστολή συνέχισης των εργασιών (σ’ αυτό το στάδιο) στο νέο αε-
ροδρόμιο για την ολοκλήρωσή του, τι συνέπειες μπορεί να έχει στον 
τουρισμό του νησιού μας.

Χ.Χ.: «Η κατασκευή του αεροδρομίου θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην προ-
σβασιμότητα στο νησί μας. Θα αποτελέσει μια δεύτερη μεγάλη πύλη εισόδου επι-
σκεπτών και θα δώσει ένα χαρακτήρα διεθνή στο νησί μας. Κανένας δεν αγνοεί 
αυτή τη διάσταση και δουλεύουμε προς αυτή τη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα όμως 
αγωνιζόμαστε και για την αξιοποίηση και βελτίωση της θαλάσσιας πρόσβασης κυ-
ρίως από περιοχές που διαθέτουν ήδη διεθνή αεροδρόμια αλλά και από λιμάνια 
-σταθμούς εισόδου ώστε να μεγιστοποιήσουμε τον όγκο των διακινούμενων του-
ριστών. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στον τουρισμό θεωρώ ότι η αναστολή των 
εργασιών μειώνει τις προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση της επισκεψιμότητας που 
θα οφειλόταν όμως στην κατασκευή του αεροδρομίου».

Η στόχευση
Υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση από την τουριστική επιτροπή για την 

προσέλκυση τουριστών στην Πάρο.
Χ.Χ.: «Η αλλαγή του τουριστικού μοντέλου είναι γεγονός. Πλέον το στερεότυπο 

θάλασσα, ήλιος και ούζο έχει χάσει την παλιά του αίγλη. Υπάρχει μια στροφή σε 
άλλες μορφές τουρισμού. Ο επισκέπτης συνδυάζει τον τουριστικό προορισμό με 
τα χόμπι του και τα ενδιαφέροντά του πλέον και αυτό είναι που στοχεύουμε. Η 

προβολή της Πάρου μέσω και του υλικού που δημιουργείται, έχει ακριβώς αυτόν 
τον χαρακτήρα την ενεργοποίηση των τουριστών με βάση τα ειδικά ενδιαφέροντα 
τους. Θαλάσσια και όχι μόνο σπορ, φύση και περιβάλλον, θρησκεία, πολιτισμός, 
αρχαιολογία, ιστορία, γαστρονομία χωρίς να αφήνουμε όμως εκτός τις παραλίες 
και τον ήλιο μας».

Υπάρχει μία ένσταση από τους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου 
για την τουριστική επιτροπή, καθώς υποστηρίζουν ότι αυτή έχει αργήσει 
να κάνει κινήσεις και ό,τι έχει γίνει είναι αποσπασματικές ενέργειες. Τι 
υποστηρίζεται εσείς;

Χ.Χ.: «Αυτά είναι ανακρίβειες και λόγια όσων μένουν στον καναπέ τους και πε-
ριμένουν από την Επιτροπή και τον Δήμο  να γεμίσει με τουρίστες τις επιχειρήσεις 
τους. Είμαστε πολύ μπροστά σε σχέση με άλλους τουριστικούς Δήμους στις Κυ-
κλάδες και στην Ελλάδα γενικότερα. Κινούμαστε βάση πλήρους προγραμματισμού 
και οργάνωσης γεγονός πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Επιτροπής διαχρονικά. 
Επιγραμματικά σας αναφέρω:

- Έχουμε συγκαλέσει ήδη 2 ανοικτές συγκεντρώσεις στις οποίες παρουσιάστηκε 
και συζητήθηκε ανοικτά ο σχεδιασμός μας και το πρόγραμμα δράσεων για το 2015.

- Έχουμε ήδη έτοιμο πλάνο δράσης για το 2015 εγκεκριμένο από τον ΕΟΤ από 
τα τέλη του Δεκέμβρη ενώ άλλοι τουριστικοί Δήμοι δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει 
πρόγραμμα.

- Έχουμε για πρώτη φορά  κανονισμό λειτουργίας της 
επιτροπής, γραμμένες αποφάσεις και πρακτικά συνε-
δριάσεων, γιατί ο προγραμματισμός ξεκινάει από μέσα.

- Έχουμε πραγματοποιήσει ήδη πολλές δράσεις όπως: 
Παρουσίαση των σπορ και δραστηριοτήτων  στην 
Πάρο στο γαλλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα Α drenaline 
του καναλιού «L Equipe» αφιερώνοντας ένα ολόκλη-
ρο επεισόδιο 1:30 ώρας μόνο στην Πάρο. Παρουσίαση 
της Πάρου και ξενάγηση σε Βραζιλιανούς πράκτορες 
για luxury travel. Προώθηση του πολιτιστικού τουρι-
σμού με τη συμμετοχή του Δήμου μας στο 5ο Φόρουμ 
«Ο Δρόμος του Αλφάβητου, Πολιτιστική Κληρονομιά 
και προκλήσεις στη Μεσόγειο». Συμμετοχή στην δι-
εθνή έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδίνο. Συμμετο-
χή στη διεθνή έκθεση τουρισμού Greek Tourism Expo 
στην Αθήνα. Συμμετοχή σε road show σε τουριστικούς 
πράκτορες στη Γαλλία. Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση 
τουρισμού στην Ουτρέχτη. Συμμετοχή στη διεθνή έκθε-
ση τουρισμού στο Μιλάνο. Διοργανώνουμε ημερίδα σε 
συνεργασία με το γραφείο Perantinos Travel με θέμα 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Τουρισμός» που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 9 Μαΐου. Διοργανώνουμε το αρχαιολογικό 
συνέδριο στην Πάρο με καταξιωμένους ομιλητές. Είμα-
στε σε διαρκή επικοινωνία με σκηνοθέτη-παραγωγό για 
τη δημιουργία θεματικών βίντεο που θα αποτελέσουν 
τη ραχοκοκαλιά του υλικού προβολής του νησιού μας.

Υπενθυμίζω ότι δεν παραλάβαμε καθόλου ψηφιακό 
υλικό, ΤΙΠΟΤΕ, ένα άδειο laptop μας παραδόθηκε και 
μας διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Το μόνο 
που βρήκαμε είναι στο γραφείο πληροφορικής κάποιες 

φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στο site του Δήμου και που ο φωτογράφος 
ήταν απλήρωτος για ένα ολόκληρο χρόνο.

Διαβεβαιώνω όλους τους επιχειρηματίες ότι η επιτροπή βρίσκεται στον σωστό 
πλέον δρόμο. Να μην νομίζουν όμως ότι αυτοί δεν έχουν μερίδιο της ευθύνης. 
Τους καλώ όλους στις γενικές συνελεύσεις. Χρειαζόμαστε την ενεργή συμμετοχή 
τους».

Προβολή
Μία άλλη ένσταση που υπάρχει είναι ότι η τουριστική προβολή του 

νησιού μας στηρίζεται σε μία εταιρεία συμβούλων, η οποία όμως έχει 
στο πελατολόγιό της και άλλα νησιά των Κυκλάδων και του Νοτίου 
Αιγαίου, που είναι ανταγωνιστικά στην Πάρο. Ποια είναι η άποψή σας;

Χ.Χ.: «Η προβολή του νησιού διαμορφώνεται με βάση τις προτεραιότητες που 
θέτουν η Επιτροπή Τουρισμού σε συνεργασία με τους επαγγελματίες. Αξιοποιού-
με εξειδικευμένες εταιρίες με τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο τους ως 
«εργαλεία» για την επίτευξη των στόχων μας. Μέτρο αξιολόγησης είναι η δουλειά, 
η υλοποίηση και το αποτέλεσμα. Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες στον Τουριστικό 
κλάδο δεν μας επιτρέπουν να αυτό-αποκαλούμαστε αυθεντίες που δεν έχουν την 
ανάγκη στήριξης από επαγγελματίες και γνώστες του Τουρισμού και του μάρκε-
τινγκ. Η ορθή χρήση των διαθέσιμων εργαλείων αποτελεί τη «χρυσή τομή» ώστε 
το νησί να επωφελείται από τέτοιου είδους συνεργασίες χωρίς να έχει ζημιές. 

Άλλωστε, η μοναδικότητα των Κυκλάδων είναι η διαφοροποίηση των νησιών 
που συνθέτουν το σύμπλεγμα. Άρα ο χαρακτηρισμός «ανταγωνιστικό» δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί σε κανένα νησί, ούτε στην Πάρο. Κάθε νησί έχει τη δική του ταυτό-
τητα και τη δική του προσωπικότητα. Αυτήν ακριβώς την ταυτότητα προσπαθούμε 
να αναδείξουμε. Δεν στοιχιζόμαστε στην «ουρά» με τα άλλα νησιά προκειμένου να 
προσεγγίσουμε τους υποψήφιους πελάτες μας. Ωστόσο, οφείλουμε να ακολου-
θούμε τις διεθνείς πρακτικές, να προσαρμοζόμαστε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 
τάσεις και να αξιοποιούμε διασυνδέσεις, ώστε να αποκτήσουμε το μερίδιο που μας 
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Αλλάζουν όλα 
στον τουρισμό

Η αναπληρωτής υπουργός τουρισμού, κ. Ελενα Κου-
ντουρά, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής τις προ-
τεραιότητες της για τον τουρισμό. Βασική φιλοσοφία, 
όπως ανέφερε, είναι ο «τουρισμός για όλους» και κο-
ρυφαία προτεραιότητα η αποσύνδεση της τουριστικής 
πολιτικής από οποιαδήποτε μνημονιακή δέσμευση.

Βασικές κατευθύνσεις
- Στήριξη της μικρομεσαίας τουριστικής επι-

χειρηματικότητας και ενθάρρυνση των τοπικών 
συμφώνων και αναπτυξιακών συνεργειών σε περιφε-
ρειακό επίπεδο.

- Συνέργειες σε επίπεδο τοπικών συνεταιρισμών, 
ενώσεων τοπικών παραγωγών και φορέων της αγο-
ράς με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, διότι, ο 
τουρισμός είναι κυρίως υπόθεση των τοπικών κοινω-
νιών που ζουν τα προβλήματα και αγωνίζονται για την προοπτική του τόπου τους.

- Ώθηση στην ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού και σε μορφές τουριστικής ανάπτυξης που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν 
και δίνουν προστιθέμενη αξία στην Περιφέρεια. Συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι ο 
πολιτισμός και το αστείρευτο φυσικό περιβάλλον. Θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί 
το τουριστικό «πακέτο» της χώρας, πέρα από το παλαιό και δοκιμασμένο δίπτυχο 
«Ήλιος και Θάλασσα» και τον μαζικό τουρισμό. Θα δοθεί έμφαση και στον πολυ-
θεματικό τουρισμό και σε καινούργιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης (τουρισμός 
κρουαζιέρας, τουρισμός υγείας και ευεξίας, ιατρικός, ιαματικός τουρισμός, πολιτι-
στικός, θρησκευτικός και οικολογικός τουρισμός, αγροτουρισμός, οινοτουρισμός 
και άλλες μορφές όπως, αθλητικός τουρισμός αναψυχής, προπονητικός αθλητικός 
τουρισμός και αουρισμός μεγάλων επαναλαμβανόμενων διεθνών αθλητικών γε-
γονότων). Ο συνεδριακός ή ο χειμερινός τουρισμός που μπορούν να συμβάλλουν 
αποφασιστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

- Επανεξέταση των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης και ιδιοκτησίας, 
που συνήφθησαν στην περίοδο των Μνημονίων, με έμφαση στις περιπτώ-
σεις όπου εντοπίζονται αδιαφανείς διαδικασίες, συνθήκες ξεπουλήματος και γενικό-
τερα ζημίες σε βάρος του δημοσίου, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.     

- Οργανική ένταξη του τουρισμού σε ένα εθνικό χωροταξικό και συνολι-
κό σχέδιο ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας.

- Εφαρμογή ενός σταθερού, δίκαιου και προοδευτικού φορολογικού συστήματος, 
με μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ, αντίστοιχα με τους ανταγωνιστι-
κούς προς εμάς προορισμούς. Παράλληλα, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 
της φοροαποφυγής και της διαφθοράς, σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικα-
σίας.

- Αποκατάσταση του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων ώστε να εξα-
σφαλισθεί η εργασιακή αξιοπρέπεια και η σταθερότητα.

Ακόμα, από κοινού με την ηγεσία του υπουργείου οικονομίας, υποδομών, ναυτιλί-
ας και τουρισμού:

- Θα ληφθούν αποφάσεις για ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, εξορθολογισμό 
της φορολογίας και φορολογικών συντελεστών, ρύθμιση δανείων των βιώσιμων 
επιχειρήσεων και άλλες ελαφρύνσεις, όπως και τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυ-
ξιακού Νόμου με σαφή κριτήρια, χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις χρηματοδό-
τησης.

- Αξιοποιείται κάθε δυνατότητα από 
Κοινοτικούς Πόρους και το νέο ΕΣΠΑ, 
το σύμφωνο εταιρικής συνεργασίας 
της περιόδου 2015-2020, για τον εκ-
συγχρονισμό των τουριστικών επιχει-
ρήσεων.

- Προχωρά το νέο σύστημα κατη-
γοριοποίησης και πιστοποίησης των 
υπηρεσιών και υποδομών των Ελλη-
νικών ξενοδοχείων και καταλυμάτων, 
με βάση υψηλά στάνταρ, έργο που 
υλοποιεί το Ξενοδοχειακό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) και συνδυάζεται 
με έναν νέο Κώδικα Ποιότητας των 
Ελληνικών Καταλυμάτων.  

- Δίνεται προτεραιότητα στην ενί-
σχυση της απασχόλησης και την επί-
λυση σειράς εργασιακών προβλη-
μάτων στον τουρισμό, όπως και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
αδήλωτης εργασίας και της εισφορο-
διαφυγής.

- Εξετάζεται η ενίσχυση της επεν-
δυτικής αξιοποίησης δημοσίων εκτάσεων, για παραθεριστικές κατοικίες, ξενοδοχεία 
και άλλες καινοτόμες μορφές τουριστικού προϊόντος.  

- Θα επανεξεταστεί η οργανωτική συγκρότηση του τομέα τουρισμού, με κατεύ-
θυνση την ενδυνάμωση του ΕΟΤ με την επιστροφή των υπαλλήλων που είχαν τεθεί 
σε διαθεσιμότητα  και την ανάκτηση θεσμικών του αρμοδιοτήτων.         

- Στόχος είναι το άνοιγμα νέων αγορών με ταυτόχρονη ίδρυση γραφείων του ΕΟΤ, 
καθώς επίσης και την επίτευξη συμφωνιών για απευθείας πτήσεις σε αυτούς τους 
νέους προορισμούς. 

- Επιδιώκεται μια νέα πολιτική αερομεταφορών,  με απευθείας συνεννοήσεις και 
μείωση των φόρων που επεβλήθησαν για τη χρήση των Ελληνικών συγκοινωνιακών 
υποδομών, με ακραίο παράδειγμα, τις υψηλές επιβαρύνσεις του διεθνούς αερολιμέ-
να Αθηνών, που είναι από τους ακριβότερους σε Ευρώπη και Μεσόγειο.       

- Νέο πιο ευέλικτο και απλοποιημένο σύστημα χορήγησης βίζας σε τουρίστες 
τρίτων χωρών (εκτός Σένγκεν), σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ. Διαμορφώνεται νέα 
τουριστική στρατηγική που θα υπηρετεί την εθνική προσπάθεια. Όπως είπε η κ. 
Κουντουρά: «Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του τουριστικού κλάδου και εί-
μαστε αποφασισμένοι να δώσουμε λύσεις, υιοθετώντας Ευρωπαϊκά πρότυπα και 
δοκιμασμένες πρακτικές. Λύσεις ρεαλιστικές με προοπτική για τον τόπο και τους 
επαγγελματίες του Τουρισμού. Θέλουμε Τουρισμό 12 μήνες, 365 μέρες το χρόνο. 
Θα εργασθούμε γι αυτό και θα έχουμε απτά αποτελέσματα».

Εσωτερικός τουρισμός
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού. 
Μέσα από μια νέα συγκροτημένη στρατηγική, σε συνεργασία με τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές στόχος είναι η ενίσχυση και διεύρυνση των προγραμμάτων 
κοινωνικού τουρισμού, τουρισμού για άτομα με αναπηρίες και τρίτης ηλικίας.

Τουριστική εκπαίδευση
Έμφαση θα δοθεί και στον ανθρώπινο παράγοντα με τη συνεχή ποιοτική αναβάθ-

μιση και ολοκληρωμένη τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση του δυναμικού του 
τουρισμού, ώστε να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν νέες θέσεις εργασίας σε 
όλη την ελληνική επικράτεια.
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αξίζει και μας αναλογεί ως ένας από του κορυφαίους προορισμούς των Κυκλά-
δων που ως brand είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από 
την ισχυροποίηση και ενίσχυση των παραδοσιακών μας επισκεπτών οφείλουμε να 
αναζητήσουμε και να επιτύχουμε μερίδιο και στο island hopping που αποτελεί και 
μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις των Κυκλάδων».

Υπάρχει ένα μεγάλο κονδύλι στον προϋπολογισμό σας για διαφημι-
στικές ενέργειες μέσω διαδικτύου. Τι ακριβώς είναι αυτό και πως θα το 
χρησιμοποιήσετε;

Χ.Χ.: «Όπως έχω ξαναπεί το μέλλον είναι στην ηλεκτρονική προβολή και την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία με τους πιθανούς επισκέπτες 
μας. Εμείς μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής ασφυξίας αυξήσαμε το συνολικό 
budget της Επιτροπής στο ύψος των εσόδων από το τουριστικό τέλος, στο πλαίσιο 
της ανταποδοτικότητας. Το ποσό που εσείς αναφέρετε ως «μεγάλο κονδύλι» είναι 
«πολύ μικρό» σύμφωνα με όλες τις εταιρείες ηλεκτρονικού marketing που έχω 
μιλήσει ως τώρα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις στην Πάρο που δαπα-
νούν 2.000-3000 τον μήνα για 6 μήνες το χρόνο. Φανταστείτε αναλογικά πόσα θα 
έπρεπε να ξοδέψει ο Δήμος για μια αξιοπρεπή και με υψηλές προσδοκίες καμπά-
νια. Ξεκινάμε λοιπόν από τη βάση του ότι όλοι οι επιχειρηματίες δαπανούν για τις 
επιχειρήσεις τους ένα ποσό και εμμέσως προβάλουν το νησί. Αυτά τα χρήματα θα 
διατεθούν για να δημιουργηθούν καμπάνιες προβολής του νησιού ανά τουριστική 
θεματική ενότητα σε στοχευμένες ομάδες στόχους με πληρωμένες καμπάνιες μέσω 

των social media και του google. Αφορούν δε τόσο την αμοιβή της επιχείρηση που 
θα το κάνει αυτό όσο και τις αμοιβές των τρίτων (google, youtube, social media)».

Τι θα είναι επιτυχία για την τουριστική επιτροπή αυτή τη χρονιά και τι 
περιμένετε για τον τουρισμό φέτος στο νησί μας.

Χ.Χ.: «Σύμφωνα με δηλώσεις επίσημων φορέων υπάρχει μια συγκρατημένη αι-
σιοδοξία για φέτος να είμαστε στα ίδια και ίσως καλύτερα επίπεδα. Ο Ελληνικός 
τουρισμός έχει κάνει «στροφή στην ποιότητα» όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Ρέτσος, γεγονός που σηματοδοτεί τις νέες 
ανάγκες που πρέπει να καλύψουν οι επιχειρηματίες προκειμένου να ωφεληθούν 
από τις νέες τάσεις. Ένας τουριστικός τόπος σαν την Πάρο με επιχειρηματίες «πολ-
λών κυβικών» στον τουρισμό δεν πρέπει να περιμένει από μια δημοτική επιτροπή 
να αλλάξει τα δεδομένα στον τουρισμό. Η κάθε επιχείρηση έχει ευθύνη για τις 
επόμενες χρονιές. Η επιτροπή και ο Δήμος είναι η δημόσια εικόνα, η συλλογική πα-
ρουσία, ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης και διαμεσολάβησης και πολλά άλλα, 
δεν είναι όμως τουριστικός πράκτορας ή ξενοδόχος. Επιτυχία για την Επιτροπή 
Τουρισμού και Ανάπτυξης θα είναι να την πλαισιώσουν οι επιχειρηματίες του νη-
σιού και όσοι πολίτες έχουν πραγματική διάθεση να βοηθήσουν, επιτυχία θα είναι 
αν στις επόμενες συνελεύσεις γεμίσει η αίθουσα συνεδριάσεων. Επιτυχία θα είναι 
να συμμετέχουν στις εκθέσεις οι επιχειρηματίες μας ή οι σύλλογοι τους χωρίς να 
περιμένουν να τους πληρώσει ο Δήμος το εισιτήριο. Αυτή θα είναι η πραγματική 
επιτυχία για τον τουρισμό στην Πάρο».
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Η δημοτική αρχή Μ. Κωβαίου έχει αναλάβει τις τύχες αυτού του νησιού εδώ και 6 
μήνες. Σημειώνουμε ότι ο συνδυασμός Κωβαίου, ουσιαστικά από την ημέρα που είχε 
νικήσει στις δημοτικές εκλογές (25 Μαΐου 2014), υποστήριζε, ότι προετοιμαζόταν 
για την ανάληψη της δημοτικής αρχής, που θα πραγματοποιούταν την 1η Σεπτεμ-
βρίου.

Όλο το διάστημα της αναμονής, δηλαδή από 1/6/14 έως 31/8/14, οι ψηφισμένοι 
δημοτικοί σύμβουλοι, συν τον κ. Κωβαίο, μπαινόβγαιναν στο δημαρχείο, αφού όπως 
έλεγαν ήθελαν να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την ανάληψη των καθηκό-
ντων τους. Τελικά, τι έκαναν εκεί μέσα, έξω από δημόσιες σχέσεις και κουβεντούλα 
για μεγαλεπήβολα σχέδια που συζητούσαν με τους πολίτες, εις Θεός γνωρίζει. 

Σήμερα, η εφημερίδα μας θα εστιάσει στο θέμα του τουρισμού, για ένα και μόνο 
λόγο. Ο συγκεκριμένος κλάδος, μαζί με αυτόν της οικοδομής, αποτελεί την «ατμο-
μηχανή» της Παριανής οικονομίας. Ο κλάδος της οικοδομής, που η ανάπτυξή του δε 
θα γινόταν αν δεν υπήρχε ο τουρισμός, σήμερα περνάει τις χειρότερες στιγμές του 
αφού, η Ελληνική οικονομία ζει τις πιο δύσκολες εποχές ελέω μνημονιακής πολιτι-
κής, που επήλθε από τα λάθη των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια. Ο κλάδος του 
τουρισμού παρά την άθλια οικονομική κατάσταση που επικρατεί αντέχει ακόμα, αν 
και τα οικονομικά του μεγέθη δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν.

Η Πάρος
Ο τουριστικός κλάδος δέχθηκε στο νησί μας πολλαπλά χτυπήματα, τόσο από τις 

οικονομικές καταστάσεις που επικρατούν στη χώρα μας, όσο και από τις κακές επι-
λογές που έγιναν στην Πάρο από την αυτοδιοίκηση. Οι περίφημες τουριστικές επι-
τροπές που χάρασσαν πολιτική ήταν ανεπαρκείς και αποτελούνταν από άτομα που 
δεν απέδειξαν ότι μπορούσαν να προσφέρουν. Γίνονταν αποσπασματικές κινήσεις 
και ουσιαστικά την υπόθεση την έτρεχαν ένα ή δύο άτομα.

Η προηγούμενη δημοτική αρχή Βλαχογιάννη -που κρίθηκε αρνητικά από το εκλο-

γικό σώμα-, προσπάθησε να επιφέρει ορισμένες αλλαγές, αλλά αυτές μάλλον «σκό-
νταψαν» στη χειρότερη οικονομική κατάσταση που έχει βρεθεί η χώρα μας, μετά το 
Β’ παγκόσμιο πόλεμο. 

Από την άλλη, οι μη κατάλληλες υποδομές, με κύριες την ανυπαρξία διεθνούς αε-
ροδρομίου και τις κακές λιμενικές εγκαταστάσεις, οδήγησαν την Πάρο να προσπαθεί 
για μία καλύτερη τύχη, «κουτσαίνοντας». Η Πάρος σήμερα, διαθέτει ένα αεροδρόμιο 
που μπορεί να μεταφέρει ελάχιστους επιβάτες καθημερινά από το αερολιμένα «Ελ. 
Βενιζέλος», των Αθηνών. Η Πάρος σήμερα, διαθέτει ένα άθλιο λιμάνι χωρίς υπο-
δομές, που δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα θετικό στον επισκέπτη. Το λιμάνι της 
Πάρου δε διαθέτει καν τουαλέτες για τους επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζο-
νται στα πλοία, δε διαθέτει αίθουσα αναμονής. Όποιος έχει βρεθεί το καλοκαίρι στο 
χώρο αναμονής επιβατών στο λιμάνι της Πάρου, γνωρίζει τα «γαλλικά» που εκτο-
ξεύουν όσοι αναμένουν το πλοίο κάτω από τριτοκοσμικές συνθήκες και τη μεγάλη 
θερμοκρασία που αναπτύσσεται στα στρατιωτικά τύπου tole που έχουμε για την 
αναμονή των ταξιδιωτών. Το Λιμενικό Ταμείο, που έχει πακτωλό χρημάτων για τα 
τοπικά δεδομένα, κτίζει ανώγεια και κατώγεια εδώ και χρόνια στο λιμάνι. Κάθε τρεις 
και πέντε γίνονται αναφορές για τα έργα ανάπτυξης που έρχονται… Τελικά, εν έτει 
2015 το λιμάνι της Πάρου, δε διαθέτει καν μία τουαλέτα, δε διαθέτει καν ένα ψύκτη 
νερού για όποιον θέλει ένα ποτήρι νερό, δε διαθέτει τίποτα. Ακόμα και όταν φάνηκε 
μία προσωρινή λύση (υπόθεση κοινοτικού καφενείου), το δημοτικό μας συμβούλιο 
αποφάσισε ότι θα ήταν καλύτερο να ενοικιάσει το χώρο, παρά να προσπαθήσει εκεί 
να προσφέρει μία αίθουσα αναμονής και μία τουαλέτα. Αφήνουμε στην άκρη τους 
μόνιμους κατοίκους και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τους χειμερινούς μήνες 
περιμένοντας το πλοίο. Αυτοί, δεν πιάνονται… Επίσης, δεν κάνουμε καμία αναφορά 
ότι η ύπαρξη του κεντρικού λιμανιού του νησιού μας βρίσκεται σε μία περιοχή που 
«υποφέρει» από κίνηση και εκεί συνυπάρχουν επιβατικά πλοία με εμπορικά πλοία, 
που μεταφέρουν από καύσιμα έως αμμοχάλικα. Το ό,τι ακόμα δεν έχει γίνει κάποιο 
ατύχημα, μάλλον αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού και τα θαύματα…
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Τέλος, πουθενά στην 
Πάρο (σ’ ένα εννοείται του-
ριστικό νησί), δεν υπάρχει 
μαρίνα για σκάφη αναψυ-
χής. Η σοβαρότερη προσπά-
θεια που έγινε (αγκυροβόλιο 
Νάουσας), όχι μόνο έγινε με 
λάθος τρόπο όπως αποδεί-
χθηκε εκ των υστέρων, αλλά 
εδώ και χρόνια δεν μπορού-
με να τη δουλέψουμε κανο-
νικά. Ψάχνουμε από εδώ και 
από εκεί να βρούμε το σω-
στό τρόπο και μία επίσημη 
αρχή (Δήμος), καταδέχεται 
να γίνονται παρανομίες για 
να λειτουργήσει η μαρίνα. 
Το ό,τι το θέμα δεν έχει πά-
ρει πανελλαδικές διαστά-
σεις οφείλεται στον «πα-
τριωτισμό» των Παριανών 
δημοσιογράφων… Αυτή είναι 
η αλήθεια. Όλα τα άλλα εί-
ναι για εκθέσεις σκέψεων.

Οι υποσχέσεις
Η νέα δημοτική αρχή, που κέρδισε τις εκλογές, στο πρόγραμμά της έγραφε για 

τον τουρισμό:
«ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
1. Δημιουργία γραφείου τουρισμού με εξειδικευμένο υπάλληλο.
2. Στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό. Το σύστημα προβολής και προώ-

θησης του τουριστικού προϊόντος θα είναι πελατοκεντρικό.
3. Αξιολόγηση δαπανών όσον αφορά στην τουριστική προβολή και αναμενόμενα 

οφέλη από την εκάστοτε δαπάνη.
4. Αξιολόγηση των τουριστικών εκθέσεων. Αυτόνομη παρουσία της Πάρου με 

δικά της περίπτερα.
5. Συνεργασία του Δήμου με επαγγελματίες του χώρου για την οργάνωση του-

ριστικών εκθέσεων, με έγκαιρη εκδή-
λωση ενδιαφέροντος.

6. Σύσταση ειδικού κέντρου πα-
ροχής τουριστικών πληροφοριών με 
στελέχωση από εξειδικευμένα άτομα.

7. Προβολή του επιλεγμένου λογό-
τυπου, συνεχώς, σε όλες τις μορφές 
των τουριστικών δραστηριοτήτων.

8. ΑΜΕΣΗ αναβάθμιση του ιστότο-
που paros.gr ή δημιουργία νέου, σε 
δύο τουλάχιστον ξένες γλώσσες.

9. Στοχευμένη διαφήμιση: εγχώριο 
και διεθνή τύπο, ηλεκτρονικό τύπο, με 
έμφαση στο διαδίκτυο (τουριστικές 
ιστοσελίδες κ.ά.).

10. Προγράμματα κατάρτισης με 
σκοπό την απόκτηση σύγχρονης του-
ριστικής γνώσης. Στόχος μας είναι να 
δημιουργηθεί κοινή τουριστική αντί-
ληψη για την αξιοποίηση της Πάρου 
και την παροχή υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών.

11. Ανοιχτή γραμμή και επικοινωνία 
με όλους τους ενδιαφερόμενους φο-
ρείς όλων των επαγγελμάτων.

12. Σαφής καθορισμός της «ταυ-
τότητας» του νησιού. Έμφαση και στη 
γεωγραφική θέση της. Η Πάρος, στην 
καρδιά των Κυκλάδων, συνδέεται με 
τα περισσότερα νησιά. Οι ομορφιές και η ατμόσφαιρα της Πάρου, αποπνέουν αύρα 
και θετική ενέργεια.

Σχεδόν όλο μας το πρόγραμμα άπτεται του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Η αλήθεια
1. Γραφείο τουρισμού με εξειδικευμένο υπάλληλο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
2. Παραμένει έκθεση ιδεών. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Ακόμα και σήμερα στις εκθέσεις στέλ-

νεται άτομο που έχει προσληφθεί για άλλη δουλειά στο δήμο Πάρου.
3. Ουδέποτε έχει δοθεί σχετική πληροφορία.
4. Ουδεμία αξιολόγηση. Πηγαίνουμε όπου μας πει η εταιρεία συμβούλων ή η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

5. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
6. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
7. Η μεγαλειώδη υπόσχε-

ση είναι ουσιαστικά ότι το-
ποθετούμε το λογότυπο του 
Δήμου στις εκθέσεις που 
πηγαίνουμε… ΑΥΤΟ ΥΠΑΡ-
ΧΕΙ!

9. Ποιος θα αποφασίσει 
για τη «στοχευμένη» διαφή-
μιση; Το εξειδικευμένο προ-
σωπικό που στελεχώνει το 
γραφείο τουρισμού;

10. Ουδεμία προσπάθεια 
για την υλοποίηση. ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ.

11. Η υπόσχεση όχι μόνο 
έμεινε υπόσχεση, αλλά θυ-
μίζουμε ότι πολλοί εμπλε-
κόμενοι φορείς με τον του-
ρισμό του νησιού μας δεν 
βρίσκονται στην επιτροπή 
τουρισμού. Η πρόταση -έκ-
θεση ιδεών- του προγράμ-
ματος του κ. Κωβαίου, ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ.

12. «Ταυτότητα» του νη-
σιού κλπ. Η έκθεση ιδεών του προγράμματος σε όλο της το μεγαλείο.

Το πρόγραμμα του συνδυασμού «Πάρος, τώρα στην πράξη», του κ. Μ. Κωβαίου, 
που υποσχόταν ότι άπτεται στο σύνολό του, του τουρισμού, παραμένει προεκλογική 
υπόσχεση.

Ούτε Αγγλικά!
Στην παραπάνω ενότητα του ρεπορτάζ μας λείπει η υπόσχεση νούμερο 8. Ο λό-

γος είναι πως αυτή η υπόσχεση αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της 
αδιαφορίας.

Ο Δήμος Πάρου έδωσε ένα πολύ σεβαστό ποσό για να ολοκληρώσει ένα τουριστι-
κό πακέτο προβολής τα προηγούμενα 
χρόνια. Το θέμα δεν έχει αποδώσει 
για την ώρα τα αναμενόμενα, καθώς 
η εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη που 
είχε κερδίσει εκείνο το διαγωνισμό, 
φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων, 
σύμφωνα με το αποτέλεσμα που εί-
χαμε.

Κατά την προσωπική μας άποψη 
υπαίτιος για τα παραπάνω είναι ο 
τρόπος που είχε προκηρύξει το δι-
αγωνισμό η δημοτική αρχή Βλαχο-
γιάννη. Κατά άλλους και η επιτροπή 
που είχε συσταθεί για το διαγωνισμό, 
αντιμετώπισε το θέμα πολύ γραφειο-
κρατικά. Όπως και να έχει η υπόθεση, 
πλέον δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Έτσι, 
στη συνέχεια άρχισαν να γίνονται δι-
άφορες κινήσεις για να βελτιωθεί η 
ποιότητα των προσφερόμενων υπη-
ρεσιών. Μία από αυτές τις βελτιώσεις 
ήταν και αναβάθμιση του site του 
δήμου Πάρου, τουλάχιστον και στην 
Αγγλική γλώσσα. Το παραπάνω ψη-
φίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο 
επί Βλαχογιάννη, αλλά λόγω της προ-
εκλογικής περιόδου δεν υλοποιήθηκε 
τότε. Φαίνεται, ότι η συγκεκριμένη 
περίπτωση (Αγγλική γλώσσα), έγινε 

αντιληπτή στην παράταξη Κωβαίου –που όσο καιρό ήταν αντιδήμαρχος δεν αντέ-
δρασε ποτέ για το θέμα- και έτσι γράφτηκε με κεφαλαία γράμματα στο πρόγραμ-
μά του το «ΑΜΕΣΗ» αναβάθμιση. Αφήνουμε στην άκρη το περίφημο «δημιουργία 
νέου», λίγο καιρό μετά από τότε που ο δήμος μας έδωσε τόσα χρήματα για το site 
και πάμε στην ουσία. Ακόμα και σήμερα ο περίφημος διαδικτυακός τόπος του νη-
σιού μας, το νούμερο ένα ιντερνετικό εργαλείο του Δήμου Πάρου, δεν έχει Αγγλική 
γλώσσα! Τα πάντα είναι μόνο στην Ελληνική γλώσσα!

Αφήνουμε δε στην άκρη, πως ο επισκέπτης του site του Δήμου Πάρου μπορεί να 
ενημερωθεί για τις στιγμές πολιτισμού 2014 (!) και γενικά η ιστοσελίδα έχει μείνει 
όπως ήταν όταν δημιουργήθηκε, Το μόνο που έχει ενημερωθεί είναι στην «πολιτική» 
ιστοσελίδα του δήμου μας είναι το βιογραφικό του νέου δημάρχου, όπου εκεί μπο-
ρούμε να μάθουμε και τι ακριβώς ασχολίες είχε στα 11 του χρόνια…
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Μνημείο 
αδιαφορίας

Εδώ και μέρες στην Παροικιά και συγκεκριμέ-
να από τότε που ξεκίνησε η λήψη εκπομπών τη-
λεοπτικού σήματος μέσω ιδιωτικής εταιρείας, οι 
περισσότεροι δέκτες των τηλεθεατών δεν έχουν 
σήμα.

Κανονική λήψη σήματος των εκπομπών έχουν 
μόνο όσοι έχουν γυρισμένους τους δέκτες τους 
προς τη Σύρο. Η μεγάλη πλειοψηφία των τηλε-
θεατών της Παροικιάς έχουν όμως στραμμένους 
τους δέκτες τους προς τους Αγίους Αναργύρους, 
αφού από εκεί υπήρχε καλύτερο σήμα, καθώς 
ήταν από τις κεραίες που υπάρχουν στο νησί μας. 

Από την ημέρα που εγκαταστάθηκε μετά από 
πολλές αναβολές το νέο σύστημα, η συντριπτική 
πλειοψηφία των Παροικιωτών –για κάποιους τε-
χνικούς λόγους που δεν είναι της παρούσης- δεν 
μπορούν να βλέπουν τηλεοπτικούς σταθμούς στις 
τηλεοράσεις τους. Μετά από πολλές διαμαρτυρίες 
τελικά, οι Παροικιώτες μπορούν και πάλι να βλέ-
πουν τηλεόραση με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με 
το αναλογικό σήμα και όχι με το καθαρότερο και 
καλύτερο ψηφιακό με τους αποκωδικοποιητές. 
(Μεταξύ μας να γράψω πως ο τρόπος που επι-
λέχθηκε δεν είναι ο σωστός, αφού το αναλογικό 
σήμα με οδηγία της Ε.Ε. παύει πλέον να υπάρχει). 
Αυτή είναι η είδηση.

Για όλη αυτή την ιστορία, η οποία ενδιαφέρει 
εκατοντάδες σπίτια στην Παροικιά, ο δήμος Πά-
ρου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Μετά από διαμαρτυρίες δημοτών μας σας 
ενημερώνουμε ότι ο δήμος δεν έχει καμία αρ-
μοδιότητα για τη συντήρηση και αποκατάσταση 
των βλαβών στην εκπομπή σήματος τηλεοπτικών 
σταθμών στην Πάρο. 

Σε περίπτωση βλαβών που μπορεί να προκύ-
ψουν την ευθύνη για την αποκατάσταση έχουν 
οι ίδιοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί, που οφείλουν με 
δικούς τους τεχνικούς να φροντίσουν για την 
ομαλή λειτουργία τους».

Πως ερμηνεύεται τώρα εσείς το παραπάνω 
δελτίο τύπου; Προσωπικά εγώ το ερμηνεύω ως 
«μνημείο αδιαφορίας». Δηλαδή, ο δήμος νίπτει τα 
χέρια του, μας λέει δεν είναι δικό μου πρόβλημα 
και… τελείωσε! Με την ίδια λογική αύριο μπορεί 
να μας πει: «Δεν έχουμε νερό, αφού δεν έβρεξε. 
Το πρόβλημα δεν είναι δικό μας, αλλά είναι του 
Θεού, που δε μερίμνησε να βρέξει στην περιοχή 
μας». Γιατί όχι; Που βλέπετε το αστείο; Άρα και αν 
δεν έρθουν καράβια το πρόβλημα δεν είναι δικό 
μας, αφού πρέπει να απευθυνθούμε (οι πολίτες), 
στις ακτοπλοϊκές εταιρείες και ούτω καθεξής. Δε 
θα μπω σε λεπτομέρειες για τις ευθύνες του δή-
μου στο θέμα, όπως και δε θα μπω σε λεπτομέ-
ρειες για τις υποχρεώσεις που έχει ο δήμος έναντι 
των πολιτών. 

Και όλα αυτά, όχι γιατί πιστεύω ότι ορισμένοι 
δημοτικοί σύμβουλοι στην ερώτηση «2Χ2 πόσο 
κάνουν» θέλουν λυσάρι, αλλά διότι κατανοώ πλέ-
ον, πως κάθε γραμμή παραπάνω που γράφω για 
την υπόθεση είναι εντελώς αδιάφορη γι’ αυτούς…

Στ. Στυλιανίδης:
Στο 12,6% το 
ποσοστό 
κατάθλιψης

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιή-
θηκε στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχί-
λοχος», ημερίδα με θέμα: «Αλληλεγγύη και αυτοβοή-
θεια. Απαντήσεις στην κρίση και την κοινωνική οδύνη».

Στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση μίλησαν ο καθηγη-
τής κοινωνικής 
ψυχιατρικής και 
επιστημονικός 
διευθυντής της 
ΕΠΑΨΥ, κ. Στ. 
Στυλιανίδης, η 
κ. Στ. Παντελιά-
δου, ψυχολόγος 
και επιστημονική 
υπεύθυνη κινη-
τών μονάδων 
της ΕΠΑΨΥ, ο 
κ. Γ. Τζανίδης, 
διευθυντής γε-
νικής ιατρικής 
στο Κ.Υ. Πάρου 
και η κ. Χρυ. 
Κανελοπούλου, 
ψυχολόγος και 
ε π ι σ τημον ι κό 
στέλεχος του 
κέντρου πρό-
ληψης «Θησέας» Κυκλάδων. Τις εντυπώσεις πάντως 
«έκλεψαν» μέλη της κοινωνικής ομάδας «Φοίνικας», 
που είναι λήπτες ψυχικής υγείας και φίλοι. Πρόκειται 
για ομάδα αυτοβοήθειας.

Ο κ. Στυλιανίδης, σε επαφή που είχε μαζί του η 
εφημερίδα μας τόνισε ότι έως το 2008 νοσούσε το 
3,4% του Ελληνικού πληθυσμού από κατάθλιψη, ενώ 
σήμερα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 12,6% του 
πληθυσμού. Κύρια το ποσοστό μεγάλωσε λόγω των 
οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν ένεκα των 
οικονομικών δυσχερειών που επέφερε το μνημόνιο.

Όπως μας είπε: «[…] Μια έρευνα από το ινστιτούτο 
ψυχιατρικής του Λονδίνου, μας λέει ότι 1% αύξηση 
της ανεργίας δημιουργεί, προκαλεί 0,8% αύξηση αυ-
τοκτονιών. Όσον αφορά την Ελλάδα με πρόσφατα 
στοιχεία επιδημιολογικής έρευνας πανελλήνιας μπο-
ρούμε να πούμε ότι ένας στους έξι Έλληνες παρου-
σιάζει μια κάποια ψυχοπαθολογία ενώ ένας στους 
δώδεκα παρουσιάζει σοβαρή ψυχοπαθολογία. Αυτό 
που έχει ενδιαφέρον είναι ότι σε απόλυτο αριθμό οι 
αυτοκτονίες από το 2009 μέχρι το 2011 αυξήθηκαν 
κατά 21,4%».

Συνεχίζοντας ο κ. Στυλιανίδης, είπε: «Όταν μια κοι-
νωνία πλήττεται με ένα τόσο βίαιο τρόπο ξέρουμε 
πάρα πολύ καλά ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι-
κονομικό. Στην ουσία πλήττεται η ίδια κοινωνική συ-
νοχή».

Σημειώνουμε ότι η ΕΠΑΨΥ στην Πάρο λειτουργεί 
από το 2004 (ο κ. Στυλιανίδης ευχαρίστησε θερμά 
τις τοπικές αρχές για τη βοήθειά τους) και στο νησί 
μας υπάρχει μία καλή υποδομή για να αντιμετωπί-
σουν φαινόμενα που χρήζουν ψυχολογικής βοήθειας. 
Σε ερώτησή μας αν τα πράγματα είναι καλύτερα στα 
νησιά απ’ ότι στην Αθήνα, ο κ. καθηγητής απάντησε: 
«Τα φαινόμενα αποκτούν ένα δραματικό χαρακτήρα 
σ’ αυτό που λέμε κέντρο της μητροπολιτικής Αθήνας. 
Το κέντρο της Αθήνας είναι ο καθρέφτης της συνολι-
κής κρίσης του Ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, 
είναι ο καθρέφτης της αδυναμίας του έθνους να ανα-

στοχαστεί, να κατανοήσει την ιστορία του, να αλλάξει 
συμπεριφορές».

Τι είναι κατάθλιψη
Ο κ. Στυλιανίδης στην ομιλία προσπάθησε με απλούς 

όρους και με πίνακες να εξηγήσει τι είναι η κατάθλιψη.
Όπως είπε: «Η κατάθλιψη συναντιέται στη καθημερι-

νότητα στις εξής περιστάσεις.
- Ως μια φυσιολογική διάθεση ή συναίσθημα/απά-

ντηση σε ένα ερέθισμα που εκλαμβάνεται αρνητικά 
από το άτομο.

- Ως το σύμπτωμα της έντονης και παρατεταμένης 
θλίψης (αλλιώς καταθλιπτικό συναίσθημα) είτε στα 
πλαίσια μιας Καταθλιπτικής είτε στα πλαίσια άλλης 
Ψυχικής Διαταραχής ή κατάστασης που μπορεί να 
αποτελεί το επίκεντρο της κλινικής προσοχής.

- Ως η ψυχιατρική διαταραχή αντί του όρου «Κα-
ταθλιπτική Διαταραχή» όπως έχει οριστεί από τα επί-

σημα ταξινομικά 
συστήματα ICD-
10 και DSM-V.

Διαγνωστι-
κά κριτήρια 
καταθλιπτ ι -
κού επεισο-
δίου κατά 
DSM-V

- Καταθλιπτική 
διάθεση κατά το 
μεγαλύτερος μέ-
ρος της μέρας

- Απώλεια του 
ενδιαφέροντος 
ή μείωση της 
ευχαρίστησης

- Μείωση ή 
αύξηση όρεξης

- Δυσκολία 
στον ύπνο (αυ-
πνία ή υπερυ-

πνία)
- Ψυχοκινητική ανησυχία ή επιβράδυνση
- Εύκολη κόπωση ή απώλεια ενεργητικότητας
- Ιδέες ενοχής, αυτομομφής, αναξιότητας
- Επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτους/ιδέες αυ-

τοκτονίας.
Διαφορές ανδρών – γυναικών:
Οι άνδρες εμφανίζουν συχνότερα: Σωματικά συ-

μπτώματα. Αίσθηση κοπώσεως. Απώλεια βάρους. Δια-
ταραχές στον ύπνο. Έντονη ευερεθιστότητα. Επιθετική 
διάθεση. + περισσότερες επιτυχημένες απόπειρες αυ-
τοκτονίας.

Οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα: Στεναχώρια. 
Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Υπερβολικές ενοχές. Ευθιξία. 
Συχνά κλάματα. + περισσότερες απόπειρες αυτοκτο-
νίας γενικά.

Είδη κατάθλιψης: Μείζων καταθλιπτική διαταρα-
χή. Διπολική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη). Δυσθυμική 
διαταραχή (δυσθυμία). Επιλόχεια κατάθλιψη/ Εποχική 
κατάθλιψη.

Αιτιολογία Κατάθλιψης: Πρόσφατα γεγονότα: 
Οικογενειακά προβλήματα. Διαπροσωπικές συγκρού-
σεις. Πρόσφατες απώλειες και απογοητεύσεις. Κακές 
εργασιακές σχέσεις. Ναρκωτικά και αλκοόλ. + Ιατρικές 
καταστάσεις ή/και θεραπείες. Προσωπικοί παράγο-
ντες: Παιδική ηλικία. Στοιχεία προσωπικότητας. Υψηλό 
άγχος. Αλλαγές στον εγκέφαλο. Κληρονομικότητα. 

Θεραπεία: Ψυχοθεραπεία. Γνωσιακή Συμπεριφο-
ριστική Θεραπεία. Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία. Δι-
απροσωπική Ψυχοθεραπεία. Ομαδική Ψυχοθεραπεία. 
Φαρμακοθεραπεία. Ομάδες αυτοβοήθειας. Στρατηγι-
κές αυτοδιαχείρισης.

Στρατηγικές αυτοδιαχείρισης: Αλλαγές στον 
τρόπο ζωής. Καθαρός αέρας και ηλιοφάνεια. Ισορρο-
πημένα γεύματα. Επαρκής και ποιοτικός ύπνος. Πρό-
γραμμα μικρών και εφικτών στόχων. Άσκηση - συστη-
ματική σωματική δραστηριότητα. Κοινωνικές σχέσεις 
- υποστηρικτικό δίκτυο. Αντιμετώπιση των αρνητικών 
σκέψεων».



www.fonitisparou.gr

Στη Μύκονο!

Το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Πάρου, με έδρα 
τις Λεύκες, συμμετείχε το διήμερο 30/1/15 έως 
1/2/15 στο φιλόξενο κατασκηνωτικό χώρο Μερχιάς 
Μυκόνου, που πραγματοποιήθηκε συνάντηση προσκο-
πικών ομάδων των Κυκλάδων

Οικοδεσπότης ήταν η 1η ομάδα προσκόπων Μυ-
κόνου και συμμετείχαν εκτός από την Πάρο και πρό-
σκοποι από τη Σύρο. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
εφαρμόσουν ένα ιδιαίτερα πλούσιο προσκοπικό πρό-
γραμμα ζώντας ένα διήμερο στη φύση, εμπλουτίζο-
ντας έτσι τις προσκοπικές τους γνώσεις.

Οι προσκοπικές ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού 
τους για τη Μεγάλη Εβδομάδα, στην καταπράσινη 
Περδικόβρυση Παρνασσού.
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Στο Σ.τΕ. 
για τις ΑΠΕ

Την άσκηση ένδικων μέσων για την ακύρωση από-
φασης του ΥΠΕΚΑ για τα αιολικά πάρκα Πάρου, Νά-
ξου, Τήνου και Άνδρου, αποφάσισε ομοφώνως  η οι-
κονομική επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
η οποία συνεδρίασε την Πέμπτη 12/2/15 στη Ρόδο, 
υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη κ. Φιλήμονα 
Ζαννετίδη.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε, η Περιφέρεια μαζί με 
τους πιο πάνω Δήμους να αναθέσουν σε νομικό γρα-
φείο των Αθηνών την από κοινού κατάθεση στο ΣτΕ, 
αίτησης ακύρωσης  της απόφασης του ΥΠΕΚΑ, για την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης 
αιολικών πάρκων, στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο.

Πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση ακύρωσης που κα-
τατίθεται. Η πρώτη κατατέθηκε στις αρχές του 2014 
από τους προαναφερθέντες Δήμους και την τέως Πε-
ριφερειακή Αρχή του  Ν. Αιγαίου. Ο υπουργός ΠΕΚΑ, 
μετά την διαπίστωση ότι η προσβληθείσα με αίτηση 
ακύρωσης απόφασή του στερείτο νόμιμης υπόστασης, 
την ανακάλεσε και εξέδωσε νέα απόφαση, όμοια σε 
περιεχόμενο, στις 18 Δεκεμβρίου 2014, την ακυρότη-
τα της οποίας ζητούν εκ νέου σήμερα οι Δήμοι και η 
Περιφέρεια. 

Μετά την συνεδρίαση, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Φι-
λήμων Ζαννετίδης δήλωσε:

«Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ομόφωνα αποφάσισε την άσκηση ένδικου 
μέσου που αφορά ακύρωση απόφασης του ΥΠΕΚΑ 
για έγκριση αιολικών σταθμών στα νησιά Νάξου, Πά-
ρου, Τήνου και Άνδρου, στηρίζοντας με την απόφαση 
αυτή την προσπάθεια των Δήμων, προκειμένου να 
ακυρωθεί μια απόφαση που έχει να κάνει με το περι-
βάλλον, τον πολιτισμό και την διατήρηση της φυσικής 
αρχοντιάς των νησιών αυτών. 

Το ένδικο μέσο συνίσταται στην προσφυγή της 
Περιφέρειας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την 
ακύρωση της απόφασης έγκρισης των Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τέως Υπουργού 
ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη». Μασκέ πάρτι

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», διοργανώνει 
το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, μασκέ πάρτι με ελεύθε-
ρη είσοδο.

Το πάρτι θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ, με  DJ τον 
John V. Latso. Οι «απειλές» όμως του Π.Σ. «Αρχίλοχος» 
στην ανακοίνωσή του γράφουν τα παρακάτω και γι’ 
αυτό όλοι όσοι θέλουν να είναι παρόντες πρέπει να τα 
προσέξουν πολύ!

«Να έχετε φάει 2 ώρες πριν, να φέρετε μια δεύτερη 
αλλαξιά (γιατί θα ιδρώσετε απ το χορό, ο DJ βασα-
νίζει) και προσπαθήστε να ΜΗΝ είστε εύκολα ανα-
γνωρίσιμοι όταν θα χετε έρθει σε κέφι (το Wifι του 
συλλόγου είναι ξεκλείδωτο, προσοχή στις selfis και 
τις περίεργες φωτο που κάνετε post). Όσοι ήρθαν πέ-
ρυσι ξέρουν. Οι καινούργιοι... θα μάθουν».

Παράνοια;
Νέα κρούσματα 

είχαμε και πάλι στο 
νησί μας εναντίον 
ανυπεράσπιστων 
ζώων με καυστικό 
υγρό. 

Συγκεκρ ιμένα , 
όπως κατήγγει-
λαν οι «Φιλόζωοι 
Εθελοντές Πά-
ρου», στην περιοχή 
Κουνάδος, έχουν 
εντοπιστεί πέντε 
γάτες -κοντά στους 
κάδους απορριμ-
μάτων- οι οποίες 
έχουν πέσει θύματα 
από ρίψη καυστι-
κού οξύ.

Παρόμοιες κα-
ταγγελίες είχαν 
δεχθεί οι ΦΕΠ και 
το Δεκέμβριο 2013 
από κατοίκους της 
περιοχής, οι όποιοι είχαν δει πάλι γάτες με εγκαύμα-
τα στη ράχη, προφανώς, από καυστική ουσία. Την ίδια 
εποχή είχαν εξαφανιστεί αρκετές αδέσποτες αλλά και 
δεσποζόμενες γάτες από την περιοχή Κουνάδος - Άγι-
ος Χαράλαμπος - ΔΕΥΑΠ.

Ήδη ο/οι δράστες της παραπάνω απαράδεκτης ενέρ-
γειας καταζητούνται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ 
οι φιλόζωοι απευθύνουν έκκληση ώστε να εντοπιστεί 
ο κακόβουλος που προβαίνει σ’ αυτές τις απάνθρωπες 
πράξεις και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Το τηλέφωνο 
επικοινωνίας για την καταγγελία είναι: 6944 511160. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το νόμο 
4039/2012 η ποινή φυλάκισης για κακοποίηση ζώων 
τιμωρείται από ένα έως πέντε χρόνια φυλάκισης και 
με χρηματικό ποσό έως 30.000 ευρώ,  για κάθε ζώο 
που βασανίστηκε.

Αποκριάτικο 
πάρτι

Ο πολιτιστι-
κός σύλλογος 
Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ , 
«Σκόπας ο Πά-
ριος», διοργα-
νώνει παιδικό 
α π ο κ ρ ι ά τ ι κ ο 
πάρτι, την Πα-
ρασκευή 20 
Φεβρουαρίου 
2015, στην αί-
θουσά του στη 
«δεξαμενή».

Η εκδήλωση 
θα ξεκινήσει 
στις 6 το από-
γευμα και θα 
υπάρχει εκεί 
για τα παιδιά 
επαγγελματίας κλόουν με μαγικά και μπαλόνια, ενώ 
ακόμα οι μικροί μας φίλοι θα χορέψουν, θα παίξουν 
πολλά παιχνίδια, θα βάψουν τα πρόσωπά τους και φυ-
σικά θα γευτούν τα όμορφα φαγητά που θα υπάρχουν 
στον μπουφέ.

Πέτυχε ο Αγ. 
Βαλεντίνος!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε φέτος η κα-
μπάνια του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-
Αντιπάρου, την ημέρα εορτής του Αγίου Βαλεντίνου, 
σε συνεργασία με τον «ΗΧΩ FM». Αυτός είναι και ο 
λόγος που ο σύλλογος απεύθυνε με ανακοίνωσή του 
ευχαριστίες στους επαγγελματίες και τον κόσμο που 
στήριξαν αυτή την προσπάθεια.

Η συμμετοχή και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν 
πολύ μεγάλη, δίνοντας έτσι μια ανάσα πνοής στους 
επαγγελματίες που έλαβαν μέρος στην πρωτότυπη 
εκδήλωση. Τα καταστήματα που συμμετείχαν πρό-
σφεραν πολλά και πλούσια δώρα στους καταναλωτές, 
που εκείνη την ημέρα επέλεξαν να πραγματοποιήσουν 
τις αγορές τους από τα συγκεκριμένα καταστήματα.

Τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά 
μέχρι τις 8 το βράδυ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον 
κόσμο να κινηθεί αγοραστικά σε όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. Οι εκπλήξεις όμως δεν περιορίστηκαν εκεί. Οι 
ακροατές που βοήθησαν στις κληρώσεις των δώρων 
τηλεφωνώντας στο σταθμό, πήραν μέρος σε μια ξε-
χωριστή κλήρωση για να κερδίσουν 10 προσκλήσεις 
για τον αποκριάτικο χορό του εμποροεπαγγελματικού 
συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου. Οι προσκλήσεις ήταν 
προσφορά του συλλόγου.

Τα ονόματα των τυχερών που κερδίζουν τις προ-
σκλήσεις είναι τα εξής:

1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νο 2
2. ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΜΗΝΑΣ Νο 5
3. ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Νο 6
4. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Νο 10
5. ΚΟΝΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Νο 12
6. ΠΑΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Νο 17
7. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Νο 27
8. ΠΑΠΑΓΙΑΚΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΣ Νο 28
9. ΖΙΛΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Νο 31
10. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Νο 35 
Τέλος, οι τυχεροί μπορούν να παραλάβουν τις προ-

σκλήσεις από το γραφείο του συλλόγου καθημερινά 
από τις 9.00-15.00.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ “ΔΙΑΓΝΩΣΗ” ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ»

Αρ. Γενικού Εμπορικού Μητρώου 7434/27.5.2013
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το  Διοικητικό Συμβούλιο κα-

λεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας σε   Έκτακτη   Γενική  Συνέλευση  την 13η 
Μαρτίου  2015, ημέρα Παρασκευή και   ώρα   13:30  μ.μ.   στις εγκαταστάσεις της έδρας 
της εταιρείας στη Νάουσα Πάρου για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης το θέμα:

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε  μέτοχος    που  επιθυμεί  να  μετάσχει  στην  ετήσια    Έκτακτη   Γενική  Συνέλευ-
ση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο  
ταμείο  της  εταιρείας  ή  στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε   οποιαδήποτε   
τράπεζα  στην Ελλάδα και, στις δύο τελευταίες περιπτώσεις  να υποβάλει τα σχετικά έγ-
γραφα  της κατάθεσης, καθώς και τυχόν  έγγραφο  αντιπροσώπευσης  στο  ταμείο  της  
εταιρείας, πέντε (5)  τουλάχιστον  ημέρες πριν από την  ημερομηνία  σύγκλησης  της   
Έκτακτης   Γενικής  Συνέλευσης. 
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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                           

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

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται ισόγειο δια-
µέρισµα, ένα υ/δ, µεγάλο 
καθιστικό, κουζίνα, µπάνιο, 
σκεπαστή βεράντα, εξαιρετι-
κή θέα. Επίσης γκαρσονιέρα 
22 τ.µ., επιπλωµένη. Τηλ. 
6948872161/6949043463

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - 
ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ζητείται, ισόγειο ή µονοκα-
τοικία, µε 2 ή 3 υπνοδωµάτια,

στην Παροικία ή στην 
ευρύτερη περιοχή, (Κα-
κάπετρα, Παρασπόρος, 
Καµάρες κ.λπ.), µε θέρ-
µανση (καλοριφέρ). Τηλ. 
2284092034/6907150518

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

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

ΙΤΑΛΙΚΑ Ταχύρρυθµα σε-
µινάρια για τον τουρισµό, 
µαθήµατα ιδιαίτερα, οµαδικά 
ή ατοµικά. Προετοιµασία για 
όλα τα διπλώµατα και για 
σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 
6974 365805

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ             

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για 
το εµπορικό τµήµα της ε-
φηµερίδας «Φωνή της 
Πάρου». Στείλτε τα βιο-
γραφικά σας στο e-mail: 
foni@typoparos.gr

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               

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

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

Ανακοίνωση

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

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Ο Μπιζάς 
για το γρα-
φείο ΟΑΕΕ

Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, έστει-
λε επιστολή στον υπουργό εργασίας, κ. Π. 
Σκουρλέτη και τον αναπληρωτή υπουργό κοι-
νωνικών ασφαλίσεων, κ. Δ. Στρατούλη, για τη 
δημιουργία γραφείου ΟΑΕΕ στην Πάρο. Την 
επιστολή κοινοποίησε και στους βουλευτές 
του Νομού μας, καθώς και σε άλλους εμπλε-
κόμενους φορείς των νησιών μας.

Η επιστολή Κ. Μπιζά, έχει ως εξής:
«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Σε συνέχεια του εγγράφου με 

α.π.24/5.2.2015 του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, σας μεταφέρω 
το αίτημα των επαγγελματιών των δύο νη-
σιών για την δημιουργία γραφείου του ΟΑΕΕ 
στην Πάρο.

Το παραπάνω αίτημα υποβάλλεται εδώ και 
μια δεκαετία τουλάχιστον από τους φορείς 
και τους συλλόγους της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πάρου. Την παρούσα στιγμή οι πλέον 

των 2500 επαγγελματίες των νησιών μας εί-
ναι υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στη Νάξο 
για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. 
Βέβαια πρέπει να γνωρίζετε ότι η μετάβαση 
στη Νάξο μεταφράζεται σε χαμένες εργατο-
ώρες και έξοδα μετακίνησης για τους ασφα-
λισμένους ειδικά στις σημερινές δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες.

Ταυτόχρονα, η υποστελέχωση του συγκε-
κριμένου γραφείου (εργάζεται μόνο ένας 
υπάλληλος) δεν επιτρέπει την εξυπηρέτηση 
των συμπατριωτών μας με αποτέλεσμα την 
αγανάκτηση και έντονη διαμαρτυρία τους. Για 
τους παραπάνω λόγους ο Εμποροεπαγγελμα-
τικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, ζητάει τη 
δημιουργία γραφείου του ΟΑΕΕ στο νησί της 
Πάρου και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να 
λειτουργήσει μια θυρίδα εξυπηρέτησης.

Επειδή το παραπάνω αίτημα είναι χρόνιο 
αλλά και δίκαιο εκτιμώ ότι θα πρέπει να το 
εξετάσετε και να δώσετε την καλύτερη λύση. 
Η συνταγματικά κατοχυρωμένη νησιωτικό-
τητα πρέπει να αποδεικνύεται με πράξεις. Οι 
επαγγελματίες των νησιών μας συμβάλλουν 
στην Εθνική Οικονομία και απαιτούν ίση αντι-
μετώπιση και αξιόπιστες υπηρεσίες από την 
Πολιτεία.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον 
ενημέρωση».

Ακυρώνονται 
οι περικοπές 
στους Δήμους

Ο υπουργός εσωτερικών και διοικητικής 
ανασυγκρότησης, κ. Νίκος Βούτσης, συνα-
ντήθηκε στις 17/2 με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής 
(ΠΕΔΑ).

Ο κ. υπουργός αναφέρθηκε σε θέματα που 
απασχολούν άμεσα τους δήμους και συγκεκρι-
μένα:

- Για τις συμβάσεις έργου Κοινωφελούς Ερ-
γασίας, τα γνωστά «πεντάμηνα» ανέφερε 
ότι προχωρούν άμεσα. Τόνισε ότι πολιτική 
επιλογή της κυβέρνησης είναι η τροποποίηση 
του θεσμού, ώστε να βελτιωθεί ασφαλιστικά 
και οικονομικά η θέση των απασχολούμενων ή 
και να αυξηθεί η διάρκεια των συμβάσεων. Για 
να μη χαθεί όμως η χρονιά, υλοποιούνται για 
τελευταία φορά με το υπάρχον πλαίσιο.

- Για τους προϋπολογισμούς των δήμων, 
αναφέρθηκε στον σχεδιασμό κατάργη-

σης του «Οικονομικού Παρατηρητηρί-
ου» και πραγματοποίησης των ελέγχων στους 
προϋπολογισμούς από υπηρεσία του υπουρ-
γείου και με βασική αρχή την εκδήλωση εμπι-
στοσύνης στους αιρετούς. Αντίστοιχα για τον 
έλεγχο νομιμότητας πράξεων των δήμων, που 
ασκούσε μέχρι τώρα η Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση, αναφέρθηκε στην υλοποίηση της νομι-
κής πρόβλεψης για δημιουργία Ανεξάρτητης 
Αρχής, που όπως είπε, «θα λειτουργεί χωρίς 
να υπάρχει ίχνος ελέγχου σκοπιμότητας».

- Για τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, ο 
Υπουργός δεσμεύτηκε για την άμεση κατάρ-
γηση των περικοπών «4+5+1» = 10% που 
ψηφίστηκαν από την προηγούμενη Βουλή, την 
τελευταία μέρα πριν προκηρυχθούν οι Βου-
λευτικές Εκλογές, ενώ αποσαφήνισε, πλήρως, 
ότι δεν υφίσταται θέμα κατάργησης των 
ΚΑΠ και αντικατάστασης τους από δη-
μοτική φορολογία.

Ο κ. Βούτσης είπε ακόμα, ότι εξετάζεται η 
δυνατότητα των δήμων να πραγματοποιούν 
προσλήψεις στις υπηρεσίες τους, με ανταπο-
δοτικό χαρακτήρα, κάτι που αποτελεί βασικό 
αίτημα των δημάρχων τα τελευταία χρόνια, 
ενώ ζήτησε από τους δημάρχους, να μελετή-
σουν και να υποβάλλουν πρόταση για το θέμα 
της Δημοτικής Αστυνομίας.

Επιστολή 
Χατζημάρκου 
στους βουλευτές 
Ν. Αιγαίου

Επιστολή στους βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων έστειλε ο 
Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος, τους οποίους ενημε-
ρώνει για τις δυσμενείς εξελίξεις που ανέκυψαν αναφορικά με την 
χρηματοδότηση του (Π.Δ.Ε.) Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
στην Περιφέρεια μας και ζητά την συνδρομή τους για την αποκατά-
σταση της αναιτιολόγητης απόφασης του τέως Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, να μειώσει δραματικά τους αναλογούντες 
πόρους.

Η επιστολή του κ. Περιφερειάρχη μεταξύ άλλων γράφει: «[…] Όπως 
ενδεχομένως γνωρίζετε, τον περασμένο Ιανουάριο εκδόθηκε από τον 
τότε Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η υπ’ αρ. 4299/14-
01-2015 Απόφαση περί Κατανομής πιστώσεων Π/Υ Δημοσίων Επεν-
δύσεων Έτους 2015 (ΦΕΚ 95/Β/20-01-2015).

Οι Πιστώσεις που κατανέμονται - μέσω της εν λόγω Απόφασης 
- είναι ελάχιστες σε σχέση με τα εγγεγραμμένα Έργα στο ΠΔΕ, τις 
υπάρχουσες ανάγκες και τις ήδη υφιστάμενες υποχρεώσεις σε λο-
γαριασμούς της Περιφέρειας για πληρωμές, παρά τα επανειλημμένα 
αιτήματα μας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα θα 
θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Οι συνολικοί πόροι σε επίπεδο χώρας, που αφορούν στο Εθνικό 
Σκέλος του ΠΔΕ για το Έτος 2015, είναι αυξημένοι κατά 15% σε 
σχέση με τους αντίστοιχους Πόρους του ΠΔΕ του Έτους 2014, ανερ-
χόμενοι στο ύψος των 137,9 εκατ. € έναντι των 120 εκατ. € του 
Έτους 2014. Στην Εγκύκλιο που είχε εκδοθεί για την έγκριση και χρη-
ματοδότηση του ΠΔΕ για το Έτος 2014 και στον Προγραμματισμό 
Δαπανών ΠΔΕ των Ετών 2015 – 2017 (σύμφωνα με το Μεσοπρόθε-
σμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014 - 2017), στην οποία 
προϋπολογίζονται όλες οι πιστώσεις Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ για τα 
Έτη 2014 - 2017, για όλους τους Φορείς σε επίπεδο χώρας, για την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου προϋπολογίζονται 23,2 εκατ. € για το χρονικό 
διάστημα 2014 - 2017 (δηλαδή 5,8 εκατ. € ανά έτος) και επίσης τί-
θεται και ως όριο για νέες Νομικές Δεσμεύσεις το ποσό των  40 εκατ. 
€. Με δεδομένα τα παραπάνω, δεν δικαιολογείται η κατανομή Πόρων 
– Πιστώσεων ύψους 1,5 εκατ. €, αντί των προβλεπόμενων 5,8 εκατ. 
€ από το ΠΔΕ 2014 και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2014 - 2017.

 Τυχόν επιχειρηματολογία του Υπουργείου ότι το 2014, αντί των 
προβλεπομένων 5,8 εκατ. € απορροφήσαμε, τελικά, ως Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, 7,25 εκατ. € (δηλ. πόρους αυξημένους κατά 25%), 
και επομένως πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη μείωση για το 2015, 
αντικρούεται με τη διαπίστωση ότι ένα μέρος της αυξημένης αυ-
τής απορρόφησης (15%) ισοσκελίζεται από την γενική αύξηση των 
πόρων όλου του Εθνικού Σκέλους (κατά 15%) που έχει επέλθει σε 
επίπεδο χώρας, όπως προαναφέρθηκε, και το εναπομείναν ποσοστό 
(του 10%)  να μην απομειωθεί από τις πιστώσεις ενός έτους, του 
2015, αλλά να επιμεριστεί έως το 2017. Συνεπώς, με βάση τα πα-
ραπάνω, η προβλεπόμενη κατανομή πόρων ύψους μόνο 1,5 εκατ. € 
για το Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ Έτους 2015, για την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, δεν αιτιολογείται. 

Επιπλέον, πρέπει να επισημάνουμε ότι ήδη κατά το μήνα Ιανουάριο 
2015 τα αιτήματα χρηματοδότησης που έχουμε υποβάλλει προς το 
Υπουργείο για Πληρωμές  Λογαριασμών Έργων Εθνικού Σκέλους ξε-
περνούν τα 2 εκατ. €, και πρέπει να υπάρξει αύξηση των πιστώσεων 
που θα διατεθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο για 
αύξηση των κατανεμηθεισών πιστώσεων στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου στα όρια του 2014, ήτοι 5,8 εκατ. €.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι από την συγκριτική εξέταση των 
κατανομών πιστώσεων στις Περιφέρειες για τα έτη 2014 και 2015, 
ενώ για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου υπήρξε η προαναλυθείσα μείωση, 
για άλλες Περιφέρειες υπήρξε σημαντική αύξηση, όπως π.χ. για την 
Περιφέρεια Αττικής  από 24,5 εκατ. € σε 32,5 εκατ. €, για την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από 15,2 εκατ. € σε 24,8 εκατ. €, και 
για την Περιφέρεια Θεσσαλίας από 9,5 εκατ. € σε 19,5 εκατ. € (…).

Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεστε την σοβαρότητα του προβλή-
ματος, καθώς οι πόροι αυτοί αποτελούν ένα από τα βασικά θεμέλια 
της αναπτυξιακής προσπάθειας που καταβάλει η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου τόσο στις Κυκλάδες όσο και στα Δωδεκάνησα, και για αυτό 
ζητούμε την υποστήριξη σας στο δίκαιο αίτημα μας».

Χορός 
κυνηγών

Πραγματοποιήθηκε στις 
7/2/15 ο αποκριάτικος χορός 
και η κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας του κυνηγητικού 
συλλόγου Πάρου – Αντιπά-
ρου.

Ο χορός των κυνηγών -για 
μία ακόμα φορά- είχε μεγάλη 
επιτυχία και το γλέντι κράτη-
σε μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες. Ακόμα, υπήρξε λαχειο-
φόρος αγορά με πολλά δώρα 
και φυσικά το πρώτο δώρο 
ήταν μία καραμπίνα, προσφο-

ρά του κυνηγητικού συλλόγου.
Το Δ.Σ του συλλόγου με ανακοίνωσή του 

ευχαρίστησε θερμά τους επαγγελματίες και τα 
καταστήματα της Πάρου που προσέφεραν τα 
δώρα, καθώς επίσης και όλον τον κόσμο που 
τους στήριξε με την παρουσία του.
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Ανάσα αξιοπρέπειας
Δύο συγκεντρώσεις-εκδηλώσεις αλληλεγγύης, έγιναν τις περασμένες μέρες στην 

Πάρο, με θέμα την εθνική αξιοπρέπεια της χώρας μας και στους χειρισμούς της 
συγκυβέρνησης με τους δανειστές.

Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στην 
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», λόγω του έντονου κρύου που επι-
κρατούσε εκείνο το βράδυ και η δεύτερη την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το απόγευ-
μα, στην πλατεία Μαντώς, στην Παροικιά.

Σημειώνουμε, ότι και στις δύο εκδηλώσεις έδωσαν το παρόν συμπολίτες μας από 
διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και απέδειξαν ότι αυτές οι εκδηλώσεις, που πραγ-
ματοποιούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου και την Ελλάδα, είναι υπερκομματικές.

Ψήφισμα
Στην εκδήλωση της αίθουσας του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», μίλησαν 

και αλλοδαποί συμπολίτες μας που εξέφρασαν και αυτοί με τη σειρά τους τη συ-
μπαράσταση στη χώρα μας με πολύ θερμό τρόπο. 

Η συγκέντρωση ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα:
«Εμείς, που συγκεντρωθήκαμε σήμερα στη Πάρο, εκφράζουμε την συμπαράστα-

ση μας στη Κυβέρνηση και στον αγώνα που δίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για τη κατάργηση των μνημονίων που είχαν ως αποτέλεσμα τη λιτότητα 
και τη φτωχοποίηση του Ελληνικού Λαού. 

Διατρανώνουμε την αντίθεση μας στη πολιτική των εκβιασμών και της υποδού-
λωσης, που προωθούν εις βάρος της Ελλάδας, η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και οι σύμμα-
χοι τους, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίσαμε στις τελευταίες εκλογές, δηλώνουμε 
ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη Κυβέρνηση στον αγώνα που δίνει για την 
υπεράσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας για μια Ευρώπη αν-
θρώπινη και μια κοινωνία δημοκρατική.

ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ 
ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ».

Κίνημα αλληλεγγύης
Για αυτές τις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης, στις 4/2/15 ο πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

Κυκλάδων, κ. Ηλίας Γουρδούκης, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Στην κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης καλούμαστε όλοι να δώσουμε μια 

σαφή στήριξη στην κυβέρνηση για να απαλλαγεί η χώρα από τα μνημόνια και 
τα χρέη. Την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις – 
συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται στις πλατείες της χώρας και των μεγάλων 
πόλεων του εξωτερικού. 

Οι «πλατείες αναδύονται» ξανά αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο και καινούργια 
αιτήματα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα επιχειρεί να επιβάλλει τη θέλησή του και 
να ευνουχίσει κάθε προσπάθεια εφαρμογής μιας πολιτικής υπέρ των λαϊκών στρω-
μάτων. Η Δημοκρατία απειλείται, οι κυβερνήσεις γίνονται όργανό τους και οι πολί-
τες πληρώνουν το λογαριασμό. Έτσι όπως πάμε, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι σαν να 
περιμένουμε την καταστροφή. Αν μάλιστα αφεθούμε στα προπαγανδιστικά και εκ-
βιαστικά διλήμματα των καθεστωτικών ΜΜΕ, τότε θα επιτρέψουμε να εμπεδωθεί 
στην κοινωνία ο λόγος των τραπεζιτών και των πολιτικών τους και σαν μοναδική 
απάντηση στην κρίση θα εμφανίζεται μόνο η πολιτική απάντηση της οικονομικής 
και πολιτικής ελίτ με την βαρβαρότητα των κάθε μορφής μνημονίων τους.

Η πολιτική «ανταρσία» που σημειώθηκε στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου είναι 
μια πρώτη απόπειρα επαναφοράς της πολιτικής, μια πρώτη απόπειρα ανυπακοής 
στη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού, είναι ένα αίτημα προάσπισης των συμφε-
ρόντων και των οραμάτων των λαϊκών στρωμάτων απέναντι στην κυριαρχία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, των τραπεζιτών και των πολιτικών ανδρεικέλων 
τους.

Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, η Ελλάδα, είναι η μοναδική χώρα που ύψω-
σε το ανάστημά της εναντίον της λιτότητας. Είναι δύσκολο εγχείρημα όμως γιατί 
η οικονομική ελίτ, ξέροντας τι ακριβώς διακυβεύεται, αντιστέκεται λυσσαλέα. Γι’ 
αυτό χρειάζεται την αλληλεγγύη, του κόσμου της εργασία και των γραμμάτων. Δεν 

μπορεί να συνεχίσει άλλο η πολιτική της λιτότητας. Δεν γίνεται συνεχώς να περικό-
πτονται μισθοί και συντάξεις, να περικόπτονται διαρκώς οι δαπάνες για την υγεία, 
την παιδεία, το κοινωνικό κράτος, για να πλουτίζουν οι πλουτοκράτες.

Μοναδική λύση είναι η ανάπτυξη ενός μαζικού λαϊκού κινήματος, η ευρεία λαϊκή 
κινητοποίηση που θα αντισταθεί και τελικά θα ανατρέψει τους εκβιασμούς. Αν ο 
καθένας μας πιστέψει στον εαυτό του και στο διπλανό του και όλοι μαζί καταλά-
βουμε τη δύναμή μας τότε κάτι μπορεί να προσχωρήσει. Οι πολίτες, ανεξάρτητα 
κομματικών εντάξεων και πολιτικών πεποιθήσεων, μπορούν να δημιουργήσουν ένα 
κίνημα αντίστασης, στήριξης και ελέγχου, ώστε να λειτουργήσουν σαν ένα κοινω-
νικό και πολιτικό αντίβαρο, προκειμένου η διαπραγμάτευση να μην αποδειχθεί ένας 
ευφημισμός για συνθηκολόγηση. 

Στη σημερινή συγκυρία, οι πολίτες που συμμετέχουν στα κινήματα των πλατειών 
αναγνωρίζουν το ρόλο και τη σημασία της συμμετοχής και της παρουσίας τους. 
Βλέπουν ότι η εκπροσώπηση και η εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή του αποκτά νό-
ημα. Διακατέχονται από μια αισιοδοξία, μιαν ελπίδα ότι όλα είναι ανοικτά, ότι κάτι 
καλό μπορεί να συμβεί για τους ίδιους. Βλέπουν να διαμορφώνονται συνθήκες για 
άμεση συμμετοχή τους στο πολιτικό, νιώθουν σαν να συνδιαμορφώνουν την τελική 
έκβαση της διαπραγμάτευσης, που σε τελικά ανάλυση είναι μια διαπραγμάτευση 
για την ίδια τη ζωή τους. Σ’ όλη αυτή τη διαδικασία αναζητούν το νόημα και τη 
χαμένη τιμή της πολιτικής που μπορεί να τους δώσει ξανά την αξιοπρέπεια, την 
υπερηφάνεια. Δεν είναι διατεθειμένοι πλέον να παραχωρήσουν άλλο τη διαχείριση 
της αξιοπρέπειάς τους σε μια παρηκμασμένη πολιτική ελίτ που ενδιαφέρεται μόνο 
για τον εαυτό της και τα αφεντικά της. Είναι μια διαδικασία απελευθέρωσης από 
τον (νεο)φιλελευθερισμό που έχει διαχυθεί στα μυαλά μας από την προπαγάνδα 
και τη χειραγώγηση, είναι μια απαίτηση του δικαιώματος για ελευθερία, δημοκρα-
τία, δικαιοσύνη και ισότητα, μια κίνηση απαλλαγής από το αίσθημα ενοχής για το 
ότι υπάρχουμε, για το ότι επιθυμούμε πράγματα που δίνουν ουσιαστικό νόημα στη 
ζωή μας.  

Η ελληνική κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται για τον εαυτό της, αλλά για τα 
συμφέροντα,τις ανάγκες και τις ελπίδες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των εκα-
τομμυρίων θυμάτων της μνημονιακής βαρβαρότητας.

Γι’ αυτό, κατεβαίνουμε σε δρόμους και πλατείες για να φωνάξουμε ΟΥΤΕ 
ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ. Καμία υποχώρηση από το πρόγραμμα ανατροπής της λιτότη-
τας. Δεν διαπραγματευόμαστε ένα «καλύτερο» μνημόνιο. Οι ανάγκες μας, 
η ζωή μας δεν χωράνε στις παραγράφους κανενός μνημονίου!

Ας ξεσηκωθούμε, ας ανταποκριθούμε «στο προσκλητήριο της ιστορίας», «στα 
καλέσματα όσων αγωνίστηκαν, όσων θυσιάστηκαν».

Μπορούμε να νικήσουμε!».
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Τσικνοπέµπτη στον Πρόδροµο
Μία πολύ όμορφη αποκριάτικη βραδιά οργάνωσε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρί-

ου, ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάριος».
Στη αίθουσα του συλλόγου, στη «δεξαμενή», συγκεντρώθηκαν πολλοί συμπο-

λίτες μας για να γλεντήσουν με συνοδεία «ζωντανής» μουσικής και φυσικά κρασί 
και σούμα! Και του χρόνου!



Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | sales@typoparos.gr

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;


