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στική πολιτική
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Τ. Κουρκουλό-
πουλος: 
«Λήψη αποφά-
σεων σε κλειστό 
κύκλο ημετέρων»

» σελ. 7

Η Αντίπαρος στις εκθέσεις
Ο δήμος Αντιπάρου συμμετείχε υπό την εποπτεία της τουριστικής επιτροπής Αντιπάρου, στις δυο πρόσφατες σημαντικές διεθνείς 

εκθέσεις τουρισμού, φιλοξενούμενος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο Μιλάνο (Ιταλία, BIT 2015) και στη Στοκχόλμη (Σουηδία, 
Grekland Panorama 2015). 
Η παρουσία του τουριστικού προϊόντος του δήμου ήταν εντυπωσιακή, τόσο από πλευράς αισθητικής παρουσίασης όσο και από πλευ-

ράς λειτουργικότητας (οι δυο εκθέσεις γίνονταν παράλληλα), επικοινωνιακής πολιτικής στο εκθεσιακό περιβάλλον των δυο εκθέσεων και 
συσχετισμού κόστους-αποτελέσματος, ενώ ας μη διαφύγει το γεγονός ότι ήταν η πιο οικονομική τα τελευταία χρόνια.

το θέμα της
εβδομάδας

» σελ. 13

» σελ. 8-9

Αφιέρωμα:
τουρισμός

«Κόκκινη» γραμμή ο Φ.Π.Α.
Διαψεύδει περί αύξησης 
ο Βαρουφάκης
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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 332
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Χριστός Ανέστη
Ωραίοι οι βάζελοι του νησιού μας! Λοιπόν οι σύ-

ντροφοι βάζελοι κόβουν την πρωτοχρονιάτικη (!) πίτα 
τους αύριο Κυριακή, στο ναό της Πάρου, δηλαδή, στο 
σύνδεσμο τους. Στο τσακ τους ξέφυγε να κάνουν την 
κοπή της βασιλόπιτας ανήμερα το Πάσχα! Να δω εγώ, 
παπά Στέλιο Μπιζά, να ευλογεί τη βασιλόπιτα με το 
«Χριστός Ανέστη!».

■ Απόκριες
Και μιας και μου βγαίνουν σήμερα τα πράσινα αισθή-

ματά μου, να γράψω πως μετά τη δήλωση Μαρινάκη: 
«εμείς στο Καραϊσκάκη προστατεύουμε το ποδόσφαι-
ρο», ότι κορυφώθηκαν για φέτος, οι καρναβαλικές εκ-
δηλώσεις 2015.

■ Ανατροπή
Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τους τελευταίους μήνες 

τις ανακοινώσεις του Περιφερειακού συνδυασμού Ν. 
Αιγαίου, «Νησιωτική Ανατροπή». Επειδή, σε όλες τις 
ανακοινώσεις διαβάζω για δραστηριότητες της κ. Α. 
Μαυρουδή, μήπως μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει 
τι έγινε ο κ. Μπενέτος Σπύρου; Που χάθηκε αυτό το 
παλικάρι;

■ Χαράλαμπε;
Τα καλύτερα όμως νέα από την Περιφέρεια, είναι 

με τις διοικητικές αλλαγές που συντελούνται στη Πε-
ριφερειακή πλειοψηφία και την πλήρη απαξίωση που 
δείχνει προς τον κ. Χαρ. Κόκκινο, ο κ. Γ. Χατζημάρκος. 
Έτσι, τοποθετεί παντού, ο κ. Χατζημάρκος, στα Δω-
δεκάνησα –που ο κ. Κόκκινος κρατά τη θεσμική του 
θέση- νέους προϊσταμένους σε διάφορες διευθύνσεις. 
Το χειρότερο όμως είναι πως ο κ. Χατζημάρκος «κρά-
ζει» όλους όσοι (λέγε με Χαράλαμπο), δεν φρόντισαν 
επί 6 μήνες να στελεχώσουν τις διευθύνσεις στα Δω-
δεκάνησα. Αυτά είναι…

■ Ράμπα
Μου άρεσε στο δημοτικό συμβούλιο της περασμέ-

νης Τρίτης, που έκαναν συζήτηση για μία αίτηση πολίτη 
που ήθελε να τοποθετήσει ράμπα έξω από κατάστημά 
του, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπράβο βρε δη-
μοτικό συμβούλιο Πάρου. Και τώρα που τελειώσατε 
το αίτημα του πολίτη, μήπως μπορείτε να μας πείτε σε 
πόσα δημοτικά κτίρια υπάρχουν ράμπες για τα ΑΜΕΑΙ. 
Μια σκέτη ζωγραφιά είσαστε στα θέματα καθημερινό-
τητας, και δυο μεγάλες ζωγραφιές σε ό,τι έχει να κάνει 
με θέματα που δεν αφορούν άμεσα ψηφαλάκια.

■ Η εξορία
Θα μάθατε φυσικά και τις άλλες ομορφιές του δη-

μοτικού μας συμβουλίου που αποφάσισε να εξορίσει 
σε απόκρημνες παραλίες όλους όσοι επιθυμούν να 
κάνουν μπάνιο μαζί με τα σκυλιά τους. Να μη γρά-
ψω βέβαια και τις ομορφιές των τοπικών συμβουλίων, 
που πιστεύουν ότι όλοι όσοι θέλουν να κάνουν μπά-
νιο μαζί με δεσποζόμενα ζώα, πως είναι απόκληροι 
της κοινωνίας. Κοινώς, περιθωριακοί τύποι. Ό,τι είχα 
να γράψω για την παραπάνω ιστορία το έγραψα στον 

«Fileleutheros.net» και δεν επιθυμώ περισσότερα, για-
τί βλέπω που πάει πλέον το θέμα με τις καταγγελίες 
των φιλόζωων και ιδιαίτερα με τις καταγγελίες που 
γίνονται στο εξωτερικό από αλλοδαπούς συμπολίτες 
μας. Δεν μπορώ όμως να μην υποκλιθώ στο χιούμορ 
της κ. Όλγα Τζανετάκη-Ισιγώνη, που το σχόλιο που 
έκανε στη σχετική ανάρτησή μου στο facebook, είναι 
όλα τα λεφτά. Έγραψε λοιπόν η κ. Τζανετάκη-Ισιγώνη: 
«Επόμενη ρύθμιση από το δήμο θα είναι για το που θα 
μπορούν να κάνουν μπάνιο τα ατίθασα παιδάκια, αυτά 
που τσιρίζουν και δεν «σέβονται» την καλή εικόνα της 
τουριστικής που έχουν στο μυαλό τους. Και σ’ ανώτε-
ρα!». Respect από εμάς στο χιούμορ της.

■ Μενεγάκη
Για να με θαυμάσετε για τις σφαιρικές μου γνώσεις! 

Η Ελένη Μενεγάκη, που μπήκε στο μήνα της εγκυμο-
σύνης της, ή έτσι υπολογίζω εγώ, έχει πάρει μόλις 11 
κιλά. Όπως δήλωσε τρώει τα πάντα, αλλά αποφεύγει 
τα θαλασσινά και το σούσι. Ε πες το μας βρε Ελένη. 
Αυτό το παλιοσούσι φέρνει τα κιλά. Γενιές και γενιές 
Ελληνίδων έπαιρναν κιλά στην εγκυμοσύνη τους, γιατί 
δεν μπορούσαν να κόψουν αυτό το παλιοσούσι. Ειδικά 
αυτές οι γειτόνισσες μου εκεί κάτω στην Παλιά Κοκκι-
νιά, όλο σούσι και σούσι ήθελαν να τρώνε στην εγκυ-
μοσύνη τους. Δυο-τρεις στάσεις εσύ απόσταση από το 
Κερατσίνι που μεγάλωσες, και δε μας έλεγες το μυστι-
κό. Κρίμα και νομίζαμε στην παλιά Κοκκινιά, ότι όλοι 
εμείς στη Β’ Πειραιά, είμαστε μια παρέα και Ιωνικάρες. 

■ Tweet
Το καλυτερότερο όμως «θάψιμο» της εβδομάδας, το 

έριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον Κυριάκο Μητσο-

τάκη. Ως γνωστόν πολλοί πολιτικοί μας κάνουν επι-
κοινωνιακό «παιχνίδι» μέσα από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Έτσι, την περασμένη εβδομάδα, που ο Κυ-
ριάκος διαμαρτυρήθηκε στη Ζωή, για θέματα λειτουρ-
γίας του κοινοβουλίου, η Κωνσταντοπούλου του είπε: 
«Αν διαφωνείς κάνε tweet!». Μιλάμε ότι ακόμα 
κλαίνε από τα γέλια όσοι άκουσαν τη Ζωή «Live» στην 
ατάκα της.

■ Βρούτσης 1
Αληθεύει ότι ο πρώην υπουργός υπέγραψε απόφα-

ση κατά την προεκλογική περίοδο για ίδρυση γραφεί-
ου ΟΑΕΕ στη Σαντορίνη; Το παραπάνω ερώτημα αφι-
ερώνεται στον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού μας. 
Για τα υπόλοιπα αναμείνατε. 

■ Βρούτσης 2
Πάντως από τον πρώην υπουργό, δεν πρέπει να 

έχουν παράπονα οι Κυκλαδίτες. Μπορεί να ξέχασε 
το Νομό μας επί 2,5 χρόνια, αλλά τώρα που είναι και 
πάλι στην αντιπολίτευση, μας θυμήθηκε! Έτσι, είδαμε 
ανακοίνωσή του στην οποία διαμαρτύρεται για τυχόν 
αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά μας! Σας το γράφω και να 
μας θυμάστε. Μέχρι και ερώτηση στη Βουλή θα κάνει 
για τα θέματα του τομέα υγείας στην Πάρο. Μη γελάτε 
καθόλου σας λέω.

■ Απογοήτευση
Προς συναγωνιστές της συνιστώσας στη φιλο-

ευρωπαϊκή δεξιά: Μην υποτιμάτε την πολιτική σας 
απογοήτευση από την κατρακύλα που έχει πάρει η 
ευρωλαγνεία που δείχνουν τα «στελέχη» του κόμμα-
τος σας. Η απογοήτευσή σας υποδηλώνει πως κάποτε 
υπήρχαν προσδοκίες. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι όταν 
κάποιοι συναγωνιστές σας μιλούσαν για ευρωσκεπτι-
κισμό, εσείς απαντούσατε ότι η εμμονή σε παραδόσεις 
και την εθνική ταυτότητα συνιστούν οπισθοδρόμηση. 
Αυτά και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

■ Ρόκο
Πολύ δουλειά έπεσε τελευταία στο Ρόκο. Μιας και 

δεν τα καταφέρνουν καλά τα μεγάλα μυαλά της δημο-
τικής πλειοψηφίας, έχουν αποφασίσει τα ψηφίσματα 
του δήμου Πάρου να τα γράφει ο Ροκονίδας. Έτσι, το 
ψήφισμα για την υγεία, είναι διά χειρός Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης. Πάντως το ψήφισμα μας εκφράζει όλους και 
είναι σωστό, και εκτός της πλάκας -μέσω της παραπο-
λιτικής μας στήλης- ουδέν κακό.

■ Μαθήματα
Τώρα μεταξύ μας και δεν είναι κακό να το ομολο-

γήσουμε. Μήπως θα έπρεπε στην Πάρο, να πάρουμε 
μερικά μαθήματα για τις εκθέσεις τουρισμού, από την 
Αντίπαρο;

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

■ Inside Information
Μάρκο, στην υπόθεση των αρχαίων λατομείων πή-

γες να κλείσεις εσωπαραταξιακές σου «τρύπες», αλλά 
μου φαίνεται ότι έπεσες στη φάκα. Μεγάλους μπελά-
δες θα σου βγουν από την υπόθεση και να με θυμη-
θείς, ότι απ’ αυτή την ιστορία θα ξεκινήσει κάτι που 
ούτε το φαντάζεσαι. 
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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

Η ΑΕΠΙ – Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευµατικής  Ιδιοκτησί-
ας  ενηµερώνει ότι  νέος συνεργάτης της στις περιοχές  

ΣΥΡΟ, ΠΑΡΟ , ΑΝΤΙΠΑΡΟ, ΑΜΟΡΓΟ,
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ,  ∆ΟΝΟΥΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

είναι ο κ.  ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΕΡΕΠΑΣ

Τηλ. 6948240150, Νάουσα Πάρος

Γιορτή Παναθηναϊκών
Ο σύνδεσμος φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου, θα 

κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε εκδήλωση που 
θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του την Κυριακή 1η 
Μαρτίου 2015.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και 
επίτιμος προσκεκλημένος θα είναι η παλιά δόξα του 
τριφυλλιού, Τότης Φυλακούρης.

Ο συμπαθέστατος Τότης Φυλακούρης, είναι μέρος 
της ζωντανής ιστορίας των πρασίνων και η παρουσία 
του στο νησί είναι αφορμή για να τον γνωρίσουν από 
κοντά όλοι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου. Η είσοδος 
για την εκδήλωση είναι 5 ευρώ, ενώ θα υπάρχει και 
λαχειοφόρος αγορά.

Στην Ιταλία
Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, ανακοίνωσε ότι ο προορισμός της ανοιξιάτικης 

εκδρομής του συλλόγου, άλλαξε, λόγω μη έγκαιρων κρατήσεων, που είχαν ως απο-
τέλεσμα τη μη επίτευξη προσιτής τιμής.

Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, αποφάσισε να κάνει νέα εκδρομή στην Ιταλία. Η 
εκδρομή θα είναι 8ήμερη οδική, στην αναγεννησιακή Τοσκάνη και τη Ρώμη, και θα 
πραγματοποιηθεί το διάστημα από 13 έως 20 Μαρτίου 2015, με ιδιαίτερα ελκυστι-
κή τιμή.

Η Πάρος στο Μιλάνο
Ο δήμος Πάρου, σύμφωνα με δελτίο τύπου της τουριστικής επιτροπής, έκανε αι-

σθητή την παρουσία του στην έκθεση τουρισμού «Bit» (Borsa Internazionale del 
Turismo) 2015, η οποία  διεξήχθη από τις 12-14 Φεβρουαρίου 2015 στον εκθε-
σιακό χώρο του Rho Fiera στο Μιλάνο, από τη «Fiera Milano», τον πιο σημαντικό 
διοργανωτή εκθέσεων της Ιταλίας και έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του δήμου: «[…] το stand του Δήμου Πάρου, 
όπως και ολόκληρη η έκθεση, σημείωσε μεγάλη επισκεψιμότητα. Κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαφές με επαγγελματίες τουρισμού και δημοσι-
ογράφους, των οποίων τα στοιχεία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στους επαγγελματίες 
του νησιού προς αξιοποίηση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για την ξεχωριστή φυσική ομορφιά, την παραδοσι-
ακή κουζίνα του νησιού, καθώς και για τις αθλητικές και φυσιολατρικές δραστηρι-
ότητες που προσφέρει στον επισκέπτη. Στόχος του Δήμου Πάρου είναι η δυναμική 
παρουσία και συστηματική προβολή του νησιού τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και 
στις αγορές του εξωτερικού. Τον Δήμο Πάρου εκπροσώπησε η κ. Ελένη Τριπολι-
τσιώτη».

Καρναβάλι Παροικιάς
Πραγματοποιήθηκε 

το Σάββατο 14/2/15 
το καρναβάλι Παροι-
κιάς, με οργανωτές το 
δήμο Πάρου, την ΚΔΕ-
ΠΑΠ, τη δημοτική κοι-
νότητας Παροικιάς και 
συλλόγους-φορείς του 
νησιού μας.

Σε ανακοίνωσή του 
ο πρόεδρος της ΚΔΕ-
ΠΑΠ, κ. Αθ. Μαρινό-
πουλος, μεταξύ άλλων 
σημειώνει: «[…] Δη-
μιουργούμε έτσι ένα 
ακόμα θεσμό στα Παριανά δρώμενα, φέρνοντας τους κατοίκους του νησιού που 
αγκάλιασαν και στήριξαν αυτή την εκδήλωση ακόμα πιο κοντά.

Το πνεύμα συνεργασίας το κέφι και η καλή διάθεση, τα χαρούμενα και χαμογελα-
στά πρόσωπα μικρών και μεγάλων στην καρναβαλική παρέλαση είναι η καλύτερη 
απόδειξη επιτυχίας της γιορτής μας. Αποδείξαμε για άλλη μία φορά ότι τα πιο 
ακριβά συναισθήματα είναι εκείνα που δεν κοστίζουν τίποτα και δεν είναι άλλα από 
το  γέλιο, τη χαρά, τη συνεργασία, τη συμμετοχή, την ελπίδα και την καλή διάθεση».

Τέλος, ο κ. Μαρινόπουλος, κάνει ονομαστική αναφορά σε όλους όσοι βοήθησαν 
στο καρναβάλι, καθώς και τους ευγενικούς χορηγούς του.

Ορεινή ποδηλασία
Την Κυριακή 1η Μαρτίου, θα 

πραγματοποιηθεί στον Κώστο, 
ο τρίτος αγώνας ορεινής πο-
δηλασίας, με αφετηρία και τερ-
ματισμό την πλατεία του ομώ-
νυμου χωριού. Η διαδρομή για 
γυναίκες και άνδρες είναι 13 
χιλιόμετρα.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 
12 το μεσημέρι, ενώ στις 11:30 
το πρωί, θα προηγηθεί αγώνας 
για μικρά παιδιά.

Διοργανωτής του αγώνα εί-
ναι ο Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ και στους συγκεκριμένους αγώνες 
είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους και η έγγραφη συγκατάθεση κηδεμόνα για τους 
ανήλικους.
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Ψήφισμα για 
την υγεία

Στη χθεσινή (24/2/15) του συνεδρίαση το Δημο-
τικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου ενέκρινε ομό-
φωνα την παρακάτω απόφαση για την υγεία, που 
πρότεινε η Λαϊκή Συσπείρωση μετά από σχετική 
ανάθεση του σώματος στη μονοθεματική συνε-
δρίαση της 20-2-15:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου, ανα-

γνωρίζοντας την τραγική κατάσταση στο χώρο 
της δημόσιας υγείας, συνεδρίασε σε ειδική συνε-
δρίαση με μοναδικό θέμα αυτό και αποφασίζει:

Α. Να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα: 
«Εδώ και πέντε χρόνια ο λαός της Πάρου και 

της Αντιπάρου αγωνίζεται με κάθε τρόπο ενάντια 
στην πολιτική που έχει κατεδαφίσει τις δομές της 
δημόσιας υγείας στα νησιά μας. Ψηφίσματα, συ-
γκεντρώσεις, διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, 
συναντήσεις με αρμόδιους υπουργούς και υπηρε-
σιακούς παράγοντες, δημοψήφισμα.

Σήμερα, όχι μόνο δεν έχει επιλυθεί κανένα από 
τα προβλήματα που οδήγησαν στις κινητοποιή-
σεις, αλλά τα πράγματα χειροτέρεψαν παραπέρα. 
Το πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό, η υγεία, έχει 
μετατραπεί σε πανάκριβο εμπόρευμα, μεταφέρο-
ντας ολοένα και περισσότερο το κόστος υπηρεσι-
ών υγείας στις πλάτες των πολιτών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου, μπροστά σε αυτή τη κατά-
σταση, υπερασπιζόμενο τα δικαιώματα των πολιτών της Πάρου διεκδι-
κεί:

1. Την πλήρη κάλυψη των κενών θέσεων του Κέντρου Υγείας με προ-
σλήψεις σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες, με σχέση εργασίας μό-
νιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ώστε να καλύπτονται 
πλήρως όλες οι ανάγκες. 

2. Την πλήρη κάλυψη των θέσεων στα Πολυδύναμα και Αγροτικά Ια-
τρεία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν κενά στους αγροτικούς 
ιατρούς από τη στιγμή που φεύγουν μέχρι να έλθουν άλλοι.

3. Την κάλυψη των κενών του Ε.ΚΑ.Β. με μόνιμο προσωπικό ώστε να 
καλύπτονται όλες οι βάρδιες, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και την αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων που έχουν να 
κάνουν με τη λειτουργία του (κτιριακό, οχήματα).

4. Στελέχωση και υποδομές στο Κέντρο Υγείας, με κατεύθυνση τη 
πρωτοβάθμια φροντίδα και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, την 
πρόληψη και τη σύνδεσή του με την οικογένεια, τους τόπους δουλειάς, 
εκπαίδευσης, άθλησης, με τη μητέρα και το παιδί. 

5. Την κάλυψη του Κ.Υ. και των Ιατρείων (Πολυδύναμα, αγροτικά) με 

επάρκεια υλικών και σύγχρονου ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
6. Κάλυψη όλου του πληθυσμού χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμία 

πληρωμή ή συμμετοχή στην ιατρική περίθαλψη, στις εργαστηριακές εξε-
τάσεις, στα νοσήλια και τις θεραπείες. Άμεση κατάργηση του εισιτηρίου 
των 5€ και του 1€ της συνταγογράφησης.

7.  Δημιουργία και ανάπτυξη ενός σύγχρονου κρατικού φορέα διακο-
μιδών επειγόντων περιστατικών, από αέρα, θάλασσα και στεριά για τη 
μεταφορά τους στο περιφερειακό ή τα κεντρικά νοσοκομεία. Ζητάμε με 
τη σύμφωνη γνώμη του Βελεντζείου Ιδρύματος, το υγειονομικό αερο-
σκάφος της Πάρου να ενταχθεί στο φορέα αυτό με έδρα το νησί μας. 

- Διεκδικούμε το δικαίωμα μας στη περίθαλψη, τη ζωή, τη πρόληψη και τη πρό-
νοια.

- Διεκδικούμε το δικαίωμα μας σε ένα  δωρεάν, αποκλειστικά δημόσιο και ενιαίο 
σύστημα Υγείας και Πρόνοιας. 

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα.
Δεν υποχωρούμε, δεν συμβιβαζόμαστε».
Β. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες, να 

στηρίζει κάθε προσπάθεια υλοποίησης των στόχων του παραπάνω ψηφίσματος, 
από μόνο του και σε συνεργασία με τους μαζικούς φορείς του νησιού, να μετέχει 
με εκπροσώπους του σε κάθε προσπάθεια συντονισμού των μαζικών φορέων της 
Πάρου για την διεκδίκηση των στόχων του παραπάνω ψηφίσματος.
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Ο αγώνας για το νέο 
αεροδρόμιο

Επανέρχομαι για το πρόβλημα του νέου αεροδρομίου, και θα επανέλθω όσες φο-
ρές και αν χρειαστεί, γιατί το μεγαλύτερο έργο στα νησιά μας βρίσκετε σε 
κίνδυνο. Η ΦτΠ έχει φροντίσει να ενημερωθούν οι βουλευτές της κυβέρνησης 
και ο αρμόδιος υπουργός για το πρόβλημα που έχει προκύψει. Είναι όμως μεγάλη 
ανάγκη οι φορείς της Πάρου και της Αντιπάρου να ζητήσουν την συστράτευση όλων 

των κατοίκων σ’ έναν αγώνα με στόχο την άμεση κατασκευή των απαραίτητων έρ-
γων υποδομής ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν.

Η «απογείωση» της τουριστικής οικονομίας μας είναι κατανοητό ότι θα πραγματο-
ποιηθεί μόνο με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, κατά συνέπεια όλοι καταλα-
βαίνουμε την αναγκαιότητα της κινητοποίησης μας. Εμείς που έχουμε το πρόβλημα, 
εμείς που κατανοούμε την αναγκαιότητα της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, 
εμείς που καθημερινά ζούμε τον αποκλεισμό λόγο καιρού, εμείς που βλέπουμε τα 
ανταγωνιστικά νησιά γύρω μας να σφύζουν λόγω της ύπαρξης μεγάλων αεροδρο-
μίων, εμείς πρέπει να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση.

Οι όποιες αποσπασματικές κινήσεις χωρίς σχέδιο και ουσιαστική στόχευση (μόνο 
και μόνο για επικοινωνιακή εκμετάλλευση), είναι αποτυχημένες εκ προοιμίου. Δεν 
είναι δυνατόν να επιτρέψουμε ένα τόσο σπουδαίο έργο να γίνεται παιχνιδάκι στα 
πολιτικά σχέδια του καθενός. Μόνο ο συντονισμός όλων των φορέων της 
Πάρου και της Αντιπάρου και ο αποφασιστικός αγώνας μας μπορεί να 
έχει αποτέλεσμα.

Ο έπαρχος Πάρου-Αντιπάρου κ. Κ. Μπιζάς έχει προγραμματίσει για σήμερα (την 
ώρα που γράφονται αυτές οι αράδες), μια πρώτη σύσκεψη για να συντονιστούν οι 
επόμενες κινήσεις μας και αυτό ελπίζουμε να είναι η αρχή. Εμείς θα παρακολου-
θούμε από κοντά και θα σας ενημερώνουμε. Όλοι όμως εσείς, που διαβάζετε 
και συμφωνείτε πρέπει να πιέσετε για την έναρξη του αγώνα για τη δημιουργία του 
νέου αεροδρμίου.

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.
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Απάντηση Μ. Χανιώτη 
για τουριστική 
πολιτική

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαμε τη συνέ-
ντευξη του Αντιδημάρχου κ. Χριστόφορου, για το 
θέμα του τουρισμού. Ο τίτλος της συνέντευξης; 
«είμαστε πολύ μπροστά σε σχέση με άλλους τουρι-
στικούς δήμους στις Κυκλάδες!». Αναρωτιόμαστε τι 
εννοεί ο κ. Χριστόφορος; 

Μέσα σε 6 μήνες έβγαλε το «μαγικό ραβδάκι», 
έκανε όλα όσα χρειάζονταν κι έφερε την Πάρο 
μπροστά από τα υπόλοιπα νησιά;

Άραγε με ποια κριτήρια και με ποιους Δήμους 
συγκρινόμαστε; Με νησιά όπως η Μύκονος ή η Σα-
ντορίνη, που έχει χαράξει εδώ και χρόνια πολιτική 
και πλέον αποτελούν καθιερωμένους προορισμούς; 
Με τη Μήλο, που τα τελευταία 3 χρόνια ακολουθεί 
μια στρατηγική και δεν έχει ξεφύγει καθόλου από 
αυτήν, αφού τα αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να 
φαίνονται; Ή με την διπλανή μας Αντίπαρο, που αν 
και νέα η Δημοτική αρχή φαίνεται ότι έχει συγκεκρι-
μένο πλάνο από καιρό και τρέχει μπροστά από την 
Πάρο, που το πλάνο της παρ’ όλες τις προεκλογικές 
υποσχέσεις της επίσης νέας Δημοτικής Αρχής, ότι 
ήταν έτοιμο, ακόμα είναι μόνο στα χαρτιά;

Ο κ. Χριστόφορος, κάνει αναφορά στις αλλαγές 
σε σχέση με την τουριστική πολιτική, λέγοντας για 
το άνοιγμα της επιτροπής σε όλο τον κόσμο, κάτι 
που όπως ισχυρίζεται έχει γίνει για πρώτη φορά. 
Αναρωτιέμαι που ζούσε τόσα χρόνια ο κ. Χριστό-
φορος; Στους ισχυρισμούς του έχουμε να τονίσου-
με τα εξής:

α) Η Τουριστική Επιτροπή, τα τελευταία 3 χρόνια 
ήταν απολύτως ανοιχτή, αφού έκανε ενημερώσεις 
και συμβούλια εκτός της αίθουσας δημοτικού συμ-
βουλίου, σε κάθε χωριό, πριν από κάθε τουριστική 
περίοδο. Οι συνεδριάσεις ήταν ανοιχτές, αφού ΠΑΝΤΑ προσκαλούνταν εκτός από 
τα μέλη, όλοι οι φορείς, τα ΜΜΕ και οι επαγγελματίες, ΚΑΙ σε κάθε συνεδρίαση 
υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση, αφού χτίστηκε μια σχέση εμπιστοσύνης. (Αυτά σε ό,τι 
αφορούν τις δηλώσεις περί αμεσοδημοκρατίας). Κάθε χρόνο γινόταν ΜΟΝΟΘΕ-
ΜΑΤΙΚΟ δημοτικό συμβούλιο για τον τουρισμό, με μεγάλη συμμετοχή των φορέων 
και των επαγγελματιών σ’ αυτό. 

Για την κατάρτιση του πλάνου δράσεων: Αναφέρεται ότι η διαδικασία η οποία 
ακολουθήθηκε θεωρείται ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ για τα δεδομένα της Επιτροπής.                                                                                                                                      

Ότι δηλαδή, έγιναν δύο ανοικτές συνελεύσεις, πέρασε από δημοτικό συμβούλιο 
και από τον ΕΟΤ… Μα κ. Χριστόφορε αυτά γίνονταν έτσι ΠΑΝΤΑ… Το να περάσει 
το σχέδιο δράσης από το δημοτικό συμβούλιο και τον ΕΟΤ είναι υποχρεωτικό εκ 
του Νόμου, για να μπορέσει να προχωρήσει. Το ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟ, είναι ότι πέρασε 
στις 19 Δεκεμβρίου 2014, ως τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. στις 
12.30 τη νύχτα, με τους δημοτικούς συμβούλους να μην μπορούν να παρακολουθή-
σουν από την κούραση και τη μείζονα αντιπολίτευση να φιμώνεται από τον πρόεδρο 
του ΔΣ.

Να σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς έκανε η προηγούμενη δημοτική πλειο-
ψηφία.

Η διαδικασία ξεκινούσε στα μέσα του καλοκαιριού, μέσα από διαβούλευση και 
ένα συγκεκριμένο και στοχευμένο ερωτηματολόγιο, που στέλνονταν σε ΟΛΟΥΣ τους 
επαγγελματίες του νησιού, στη συνέχεια τα ερωτηματολόγια επεξεργαζόταν ομάδα   
εργασίας της τουριστικής επιτροπής, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων. 
Στέλνονταν οι προτάσεις στην Περιφέρεια για την διερεύνηση συνεργειών, στην 
συνέχεια περνούσε το πλάνο δράσης από το συμβούλιο της τουριστικής επιτροπής 
και τέλος πέρναγε από ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Δημοτικό Συμβούλιο, περίπου στα μέσα 
Οκτωβρίου. Εκεί, δινόταν ο λόγος σε όλους τους συμβούλους και τελικά διαμορφω-
νόταν το τελικό σχέδιο δράσης, το οποίο προωθούνταν για έγκριση από τον ΕΟΤ, το 
αργότερο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Να σημειώσουμε δε, ότι η πρώην αντιπεριφερειάρχης τουρισμού κ. Φτακλάκη, 
είχε επισκεφτεί το νησί μας κατόπιν πρόσκλησής μας, αρκετές φορές, είχε δείξει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πάρο και μαζί υλοποιήσαμε αρκετές πρωτότυπες δρά-
σεις, που προτάθηκαν από την επιτροπή και έγιναν αποδεκτές, αφού ήταν πλήρεις 
και σωστά δομημένες.

β) Πρακτικά: Πάντα υπήρχε γραμματέας, που κρατούσε πρακτικά τα οποία ήταν 
στη διάθεση των μελών, καθώς και όλων όσοι τα ζητούσαν. Αυτό κ. Χριστόφορε 
είναι υποχρεωτικό για την λειτουργία της τουριστικής επιτροπής.

γ) Καθήκοντα μελών: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν ομάδες εργασίας, όπως η ομά-

δα επεξεργασίας του πακέτου τουριστικής προβολής, ομάδα διαχείρισης των social 
media, ομάδα προετοιμασίας εκθέσεων, ομάδα ανάπτυξης θεματικού τουρισμού, 
και για την ενημέρωσή σας, αυτές, ψηφίστηκαν από το Δημοτικό συμβούλιο. Είναι 
φανερό, ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και έτσι, η πρόοδος την οποία επικαλείσθε, 
μάλλον επί της ουσίας, είναι οπισθοδρόμηση.

Τέλος, θα θέλαμε να αναφερθούμε για τον ισχυρισμό της νέας δημοτικής πλειο-
ψηφίας, που εκφράστηκε δια του αντιδημάρχου της, όσον αφορά το ότι παρέλαβε 
μόνο ένα άδειο laptop και ότι τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο… 

ΑΡΑΓΕ  ΠΟΙΟΣ; Αφού κανείς δεν ερωτήθηκε… 
Η προηγούμενη δημοτική αρχή παρέδω-

σε:
Ένα πακέτο τουριστικής προβολής, αξίας 

170.000 ευρώ, εργαλείο σημαντικό, το οποίο, ση-
μειωτέον, παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πει-
ραιά, ως «πρότυπο εργαλείο τουριστικής προβο-
λής» που αποτελείται από:

Πέντε Θεματικά Έντυπα (Θρησκευτικός Του-
ρισμός, Περιπατητικός Τουρισμός, Περί ορέξεως, 
Τουρισμός για όλες τις ηλικίες, Δραστηριότητες) 
και ένα κεντρικό πληροφοριακό. Όλα αυτά σε 8 
γλώσσες.

Απόδειξη, ότι εμείς εγκαίρως είχαμε φροντίσει, 
για την προβολή και προώθηση του εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, γιατί αυτές αποτελούν τον 
τρόπο με τον οποίο η Πάρος, θα επεκτείνει την 
Τουριστική περίοδο. 

Γενικό χάρτη της Πάρου (συμπεριλαμβάνει 
και τοπογραφικούς χάρτες της Παροικιάς και της 
Νάουσας).

PRESS KIT (όπου μπορούν να μπουν όλα μαζί 
και να δίδονται σε δημοσιογράφους και πράκτο-
ρες).

Φακελάκι με σπόρους βασιλικού (με οδηγί-
ες φύτευσης, προσπαθώντας να αναδείξουμε μυ-
ρωδιές της Πάρου).

Πακέτο με τα νέα λογότυπα.
Έξι Θεματικές Αφίσες (Παροικιά 2 θέματα, 

Νάουσα, Περιπατητικός Τουρισμός, Θρησκευτικός 
Τουρισμός, Δραστηριότητες, Γαστρονομία).

5 Θεματικές Καταχωρήσεις (για προβολή σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα)

1 Μακέτα Καταχώρησης με εικόνες από όλες 
τις δραστηριότητες

1 Ραδιοφωνικό σποτ
1 CD ROM 
Τηλεοπτικό Σποτ
Ένα σύγχρονο καλοδουλεμένο site από γνώστες του αντικειμένου που κατά γε-

νική ομολογία είναι από τα καλύτερα στις Κυκλάδες, που όμως δεν πρόλαβε να με-
ταφραστεί λόγω των διαδικασιών. Το μόνο που έμενε ήταν αυτό… Κάτι που μετά 
από 6 μήνες η Νέα δημοτική πλειοψηφία δεν κατάφερε ακόμα.

Γι’ αυτό δούλεψαν οργανωμένα για πολύ καιρό πολλοί άνθρωποι καταξιωμένοι 
χωρίς καμία αμοιβή.

Ένα διαφημιστικό σποτ για το «Πάσχα στην Πάρο»  
Δύο διαφημιστικά σποτ για τα θαλάσσια σπορ 
Εκατοντάδες πολύ σημαντικές επαφές προς αξιοποίηση, τουριστικών πρακτόρων, 

δημοσιογράφων, αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι είτε επισκέφτηκαν και φιλοξε-
νήθηκαν στο νησί μας, είτε επισκέφτηκαν το περίπτερο της Πάρου στις Τουριστικές 
Εκθέσεις, είτε στις παρουσιάσεις που έγιναν σε πολλές χώρες. 

Παρουσίαση της Πάρου σε ψηφιακή μορφή, η οποία προβλήθηκε σε πολλές πό-
λεις της Ιταλίας, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στο Ισραήλ, στην Αυστρία, στο Βερο-
λίνο, σε οργανωμένες προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν τα 3 προη-
γούμενα χρόνια.

Το 1ο μέρος  μελέτης, που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της Εταιρείας  Του-
ριστικού Μάρκετινγκ, που φροντίσαμε να προσλάβουμε αμέσως μόλις αναλάβαμε 
σαν νέα Δημοτική Αρχή, για την ταυτότητα του νησιού, η οποία πρέπει να συνεχιστεί, 
γιατί θα αποτελέσει εργαλείο προώθησης του νησιού μας.

Πάνω από 3.000 φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή.
Αυτά είναι μερικά από εκείνα που αφήσαμε παρακαταθήκη στο Δήμο Πάρου,  για 

τα οποία πολλοί αγωνίστηκαν δίνοντας τις γνώσεις, τον χρόνο και τη διάθεσή τους 
για αφιλοκερδή προσφορά στο Δήμο Πάρου, κ. Χριστόφορε. Αυτά εσείς τα ονομά-
ζετε ΤΙΠΟΤΑ;

κε Χριστόφορε, είναι λίγος ο χρόνος που αναλάβατε, ως εκ τούτου δεν προσφέρε-
ται για απολογισμό της δουλειάς που έχετε κάνει, αλλά για δουλειά που πρέπει να 
προγραμματίσετε να κάνετε. Φοβόμαστε πως αρχίσατε πολύ νωρίς, να μεγιστοποι-
είτε το έλασσον. Εμείς ακόμη δε σας κρίνουμε, γιατί πιστεύουμε πως στον Τουρισμό, 
πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι επιθυ-
μούμε και που αξίζουν σε ένα μοναδικό νησί όπως η Πάρος.

Μαρία Χανιώτη,
Δημοτική Σύμβουλος,

Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το μέλλο
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Τ. Κουρκουλόπουλος:
«Λήψη αποφάσεων  
σε κλειστό κύκλο 
ημετέρων»

Ο πρόεδρος του συλλόγου καφεστιατόρων Πάρου, κ. Αναστάσιος Κουρκουλόπου-
λος, παραχώρησε συνέντευξη στη «Φωνή της Πάρου», σχετικά με τα προβλήματα 
του κλάδου του, αλλά και τις εξελίξεις σε δημοτικό επίπεδο που επηρεάζουν τους 
επαγγελματίες. Η συνέντευξη του κ. Κουρκουλόπουλου έχει ως εξής:

Η σημερινή κατάσταση
Μετά από καιρό ο σύλλογός σας αποφάσισε –μετά από πρόσκλησή 

μας- να κάνει γνωστές τις θέσεις του. Θα ξεκινήσω τις ερωτήσεις θέλο-
ντας να μας πείτε για το ποια είναι σήμερα η οικονομική κατάσταση που 
υπάρχει στους επιχειρηματίες του κλάδου σας.

Τ.Κ.: «Αποφασίσαμε να μιλήσουμε δημοσίως μιας και πολλά πράγματα έχουν γίνει 
–ή δεν έχουν γίνει-. Το τελευταίο διάστημα, πολλά ακούγονται και λέγονται, οπότε 
καλό είναι να ακουστεί και μια επίσημη τοποθέτηση του συλλόγου καφεστιατορίων.

Κατ’ αρχάς, η περσινή σεζόν ήταν μια μέτρια -εισπρακτικά- τουριστική περίοδος, 
τουλάχιστον για μια μεγάλη μερίδα του συλλόγου. 

Υπήρξε όντως μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στο νησί, οι οποίοι όμως κάλυψαν 
τις απαραίτητες και μόνο ανάγκες της σίτισης και της διαμονής, και τίποτε περισ-
σότερο. Η αγοραστική δύναμη –ειδικά του εγχώριου τουρισμού- ήταν κυριολεκτικά 
ισχνή και μόνο η αυξημένη παρουσία αλλοδαπών επισκεπτών, απλά ισορρόπησε την 
κατάσταση».

Η πραγματικότητα
Ποιες είναι οι προσδοκίες σας 

για τη νέα θερινή σεζόν, με δεδο-
μένο ότι μάλλον φέτος είναι σχε-
δόν αδύνατον να λειτουργήσει το 
νέο αεροδρόμιο.

Τ.Κ.: «Όσον αφορά την επερχόμενη 
περίοδο, οι προβλέψεις μου δεν είναι 
ιδιαίτερα θετικές για λόγους που θα σας 
αναπτύξω παρακάτω.

Το «Γεφύρι της Άρτας» για την Πάρο, 
το μεγαλύτερο έργο πνοής και ανάπτυ-
ξης του νησιού, το πολυ-εξαγγελμένο 
και πολυ-εγκαινιασμένο και πολύπαθο 
νέο αεροδρόμιο… δεν ολοκληρώνεται 
ούτε φέτος, ούτε καν του χρόνου, παρά 
τις υπουργικές και δημοτικές υποσχέσεις. 
Οι λόγοι γνωστοί. Η απόδοση ευθυνών 
όμως από τους εξαπατηθέντες δημότες, 
πότε θα γίνει;

Θα έβλεπα πολύ θετικά μια κίνηση του 
παριανού λαού, ένα «συντονιστικό αερο-
δρομίου» ως μια ενδεχομένως απαραί-
τητη πρώτη κίνηση ευαισθητοποίησης 
και κινητοποίησης του κόσμου για τη 
δρομολόγηση και ολοκλήρωση αυτού 
του τόσο απαραίτητου έργου».

Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Παροικιάς χάθηκε. Είναι κάτι 
στο οποίο είχαν επενδύσει πολλά οι επιχειρηματίες του κλάδου σας. 
Ομοίως πολλοί ζητούν πεζοδρόμηση της παραλίας. Ποιες είναι οι σκέ-
ψεις σας;

Τ.Κ.: «Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου χάθηκε στη μετάφραση. Δεν βλέπω 
όμως να διερωτάται κανείς «τις πταίει;». Ποιος μας κορόιδευε όλα αυτά τα χρόνια; 
Οποιεσδήποτε αποσπασματικές ενέργειες μικρής εκτάσεως, όπως η πρόταση μελών 
του συλλόγου στο τοπικό συμβούλιο της Παροικίας για τη δημιουργία διαδρόμου 
πρόσβασης στην παραλιακή ζώνη, στις υφιστάμενες θέσεις παρκαρίσματος, είναι 
λειτουργικές και απαραίτητες, αλλά λειτουργούν σαν ασπιρίνη στον καρκίνο. Μόνο 
η εκ θεμελίων αναμόρφωση της παραλιακής ζώνης θα αναδείξει το μεγαλείο του 
φυσικού πλούτου της Παροικιάς, θα την καταστήσει φιλική προς τον επισκέπτη και 
θα γίνει μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας της πρωτεύουσας του νησιού».

Τουριστική Επιτροπή
Τη νέα τουριστική επιτροπή πως τη βλέπετε;
Τ.Κ.: «Η λειτουργία της νέας τουριστικής επιτροπής, ξεκομμένης από επαγγελμα-

τικούς συλλόγους και φορείς του νησιού, μου είναι απλά αδιανόητη. Η «σε κλειστό 
κύκλο ημετέρων» λήψη αποφάσεων, χωρίς κάνεις από εμάς που άμεσα εμπλεκόμε-
θα με τον επισκέπτη να έχει λόγο, η απαξίωση της εθελοντικής προσφοράς βοήθειας 
που προσφέραμε τόσο εμείς όσο και ο εμπορικός σύλλογος, είναι αρνητικά σημεία 
στη λειτουργία της τουριστικής επιτροπής που απλά ακκίζεται ότι «είναι μπροστά 
από άλλους τουριστικούς προορισμούς».

Εδώ θα μου επιτρέψετε να σταθώ ιδιαιτέρως, διότι η τουριστική επιτροπή είναι η 
αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης του νησιού. Από την πρώτη στιγμή, κυριολεκτικά 
την πρώτη στιγμή, το ίδιο το βράδυ των εκλογών του Μαΐου, σε κατ’ ιδίαν συνά-
ντηση με το νέο δήμαρχο, παρακάλεσα για κατεπείγουσα σύγκλιση της τουριστικής 
επιτροπής υπό την νέα δημοτική αρχή, την οποία -ως σύλλογος- προσφερθήκαμε να 
συνδράμουμε με όποιο τρόπο μας ζητηθεί.

Η απάντηση ήρθε επτά ολόκληρους μήνες αργότερα, στην πρώτη συνεδρίαση της 
τουριστικής επιτροπής, καλό Δεκέμβρη, όπου και μας ανακοινώθηκε ότι δεν κρίνεται 

απαραίτητη ούτε η παρουσία ούτε η προ-
σφορά μας. Ο κ. αντιδήμαρχος πιστεύει 
ότι μπορεί μόνος, σε κλειστή συνεργασία 
με προσωπικά επιλεγμένους συνεργάτες 
να καθορίζει την πορεία του τουρισμού, 
την ποιότητα και τον αριθμό των επισκε-
πτών, τις δράσεις και το marketing.Εμείς 
απλά θα κληθούμε να πληρώσουμε και 
να χειροκροτήσουμε, αν πτυχή. Αν όμως, 
πράγμα που ολόψυχα απεύχομαι διότι 
θα ήταν καταστροφικό για όλους εμάς 
τους πληβείους που βιοποριζόμαστε από 
τον τουρισμό, αποτύχει, ελπίζω να είναι 
προετοιμασμένος για την κατακραυγή 
που θα επακολουθήσει».

Η συνέχεια
Τι βλέπετε για τη συνέχεια;
Τ.Κ.: «Εξέλιξη στο νέο εμπορικό λι-

μάνι δεν υπάρχει, εξέλιξη στην υποδοχή 
κρουαζιέρας δεν υπάρχει, η επαναλει-
τουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με 
Θεσσαλονίκη και Κρήτη -όπως διαφή-
μιζαν τοπικοί πολιτικοί παράγοντες- δεν 

πραγματοποιήθηκε.
Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την απόρριψη του αιτήματος του συλλόγου 

για μείωση των τελών κατάληψης δημοσίων χώρων, αίτημα που ο κ. Κωβαίος είχε 
υπερψηφίσει ως αντιδήμαρχος υπό τον κ. Βλαχογιάννη, αλλά… καταψήφισε ως δή-
μαρχος πριν δυο μήνες 

Συνυπολογιζόμενης και της απραγίας και της στασιμότητας που επικράτησε κατά 
τη διάρκεια της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, όταν οι διεθνείς tour operators 
κλείνουν τα πακέτα του καλοκαιριού.

Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε, μας κάνουν ιδιαίτερα επιφυλακτικούς προς τη 
νέα δημοτική αρχή και κατ’ επέκταση περιορισμένα αισιόδοξους για την επερχόμενη 
περίοδο. Με απλά λόγια, όταν τίποτα δεν έχει αλλάξει, γιατί να αναμένουμε κάτι 
καλύτερο;

Αν πάλι δεν σας ικανοποιεί το μήνυμα, σίγουρα δεν φταίει ο αγγελιοφόρος!».
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«Κόκκινη» γραμμή ο Φ.Π.Α.
Διαψεύδει περί αύξησης 
ο Βαρουφάκης

Σε αναβρασμό βρίσκονται και πάλι τα νησιά μας, έπειτα από τις αντιφατικές δηλώ-
σεις που υπάρχουν σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Οι φημολογίες εντάθηκαν το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, όταν ο υπουρ-
γός οικονομικών κ. Γιάννης Βαρουφάκης, δήλωνε στο ραδιοφωνικό σταθμό της 
Αθήνας, «real fm» ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια αλλαγή του 
ενός συντελεστή ΦΠΑ, ενώ το απόγευμα αξιωματούχος του ίδιου υπουργείου έλεγε 
ότι δεν θα αυξηθούν οι συντελεστές, αλλά μπορεί να γίνουν μετατάξεις προϊόντων 
από συντελεστή σε συντελεστή. Πάντως, για αλλαγή των συντελεστών του ΦΠΑ στα 
νησιά μας, δεν υπάρχει ως τώρα, η παραμικρή επίσημη δήλωση.

Πιο συγκεκριμένα, ο διάλογος του κ. Βαρουφάκη με το δημοσιογράφο, κ. Ν. Χα-
τζηνικολάου, στο «real fm», είχε ως εξής για το ΦΠΑ.

Γ. Βαρουφάκης: «Η κυβέρνηση δεν θα αυξήσει τον ΦΠΑ στα ελληνικά νησιά, 
είναι ξεκάθαρο αυτοί οι τέσσερις μήνες όπου έχουμε συμφωνήσει ένα μορατόρι-
ουμ».

Ν. Χατζηνικολάου: «Μεσοσταθμικά ο ΦΠΑ θα ανέβει στη χώρα;».
Γ. Βαρουφάκης: «Αυτό θα το κοιτάξω και θα σας πω. Κάποια μικρή αλλαγή του 

ενός συντελεστή ΦΠΑ που δεν αφορά ούτε την παραμεθόριο, ούτε τα βιβλία, ούτε 
τον Τύπο, αλλά ούτε βεβαίως και τα νησιά του Αιγαίου, μπορεί να την αποφασί-
σουμε».

Με βάση αυτή τη δήλωση του κ. υπουργού, ουσιαστικά έχει αποκλειστεί η 

κατάργηση της έκπτωσης κατά 30% στους συντελεστές των νησιών του 
Αιγαίου. Όμως, η δήλωση του κ. Βαρουφάκη παραπέμπει σε αύξηση ενός από τους 
δυο υψηλότερους συντελεστές, είτε του κανονικού 23% είτε του μειωμένου 13% 
που εφαρμόζεται κυρίως σε τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα προϊόντα ευρείας 
κατανάλωσης. Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι ο υπουργός οικονομικών είπε: «θα 
το κοιτάξω και θα σας πω». Από την άλλη, αξιωματούχος του υπουργείου οικονο-
μικών, που κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για τη δήλωση Γ. Βαρουφάκη, είπε ότι 
δεν πρόκειται να αυξηθεί κανένας συντελεστής ΦΠΑ, ούτε να καταργηθεί το 
ευνοϊκό καθεστώς στα νησιά και το «μόνο που μπορεί να κάνουμε είναι να 
μετατάξουμε κάποιο προϊόν από ένα συντελεστή σε άλλον». Η διευκρίνιση παρα-
πέμπει σε μετατάξεις προϊόντων από το συντελεστή 6,5% ή 13% στο 13% ή στο 
23% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος υπουργός οικονομικών στο email 
Χαρδούβελη, είχε προτείνει στην τρόικα τη μετάταξη των διανυκτερεύσεων στα ξε-
νοδοχεία από το 6,5% στο 13%. 

Τι ισχύει

Ο ΦΠΑ στα νησιά μας (από 6,5%-13%-23% των συντελεστών που ισχύουν στην 
υπόλοιπη χώρα), βρίσκεται με μειωμένο συντελεστή στο 5%-9%-16%. Αυτή η απώ-
λεια εσόδων ανέρχεται στα 347 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία.
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Το ειδικό καθεστώς στα νησιά δημι-
ουργήθηκε προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών 
τους και ως αντιστάθμιση του αυξημέ-
νου κόστους μεταφοράς των αγαθών 
στα νησιά. Αν και τις προηγούμενες 
μέρες η κυβέρνηση ενέτασσε το ειδικό 
αυτό καθεστώς στις «κόκκινες» γραμ-
μές, όπως φαίνεται, είναι πιθανά και 
πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσε-
ων. Σημειώνεται ότι η τρόικα ζητεί στις 
τελευταίες τις εκθέσεις την κατάργηση 
όλων των ειδικών καθεστώτων, κυρίως 
των συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν 
σήμερα στα νησιά.

Ο «τρόμος» Βρούτση

Ο πρ. υπουργός εργασίας, και νυν 
βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων, κ. Γ. Βρού-
τσης, στις 24/2/2015 διένειμε υπό τον 
τίτλο: «Η κυβέρνηση ανοίγει για πρώτη 
φορά παράθυρο για την κατάργηση του 
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά 
του Αιγαίου», το παρακάτω δελτίο τύ-
που:

«Με έκπληξη διαπιστώσαμε στο 
email Βαρουφάκη προς τρόικα να 
ανοίγει για πρώτη φορά δεσμευτικά 
(commitment) από την κυβέρνηση 
«παράθυρο» για κατάργηση του μειω-
μένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου!

Εάν συμβεί αυτό, κάτι που όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις υπερασπίστηκαν 
και δεν επέτρεψαν να συμβεί, θα αποτελέσει μία τεράστια ανατροπή προς το χει-
ρότερο στην οικονομική ζωή των νησιών και των κατοίκων τους.

Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, κατακτήθηκε από τη χώρα μας μετά την είσοδό 
της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και με την πρώτη καθιέρωση του ΦΠΑ 
στην Ευρώπη, επί Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το ενδεχόμενο, λοιπόν, κατάργησής 
του ισοδυναμεί με απώλεια εθνικής κυριαρχίας, καθώς δεν θα μπορέσει να επα-
νέλθει ποτέ.

Καλώ την κυβέρνηση να δώσει άμεσα εξηγήσεις και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
να πάρουν θέση». 

Δουλική στάση…

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, στις 25/2/2015 απάντησε 
στην ανακοίνωση Γ. Βρούτση, με δελτίο τύπου υπό τον τίτλο: «Δεν αυξάνεται ο ΦΠΑ 
στο Αιγαίο». Η ανακοίνωση Συρμαλένιου είχε ως εξής:

«Φυσικά και δεν τίθεται σε αμφισβήτηση ο μειωμένος ΦΠΑ στο Αιγαίο. Φυσικά 
και διαψεύδονται κατηγορηματικά από την κυβέρνηση οι ανησυχίες του Γιάννη 
Βρούτση…

Πριν καλά-καλά να κλείσει η συμφωνία με τους εταίρους, ο πρώην υπουργός 
ανεργίας Γιάννης Βρούτσης ανακάλυψε ότι η κυβέρνηση «…ανοίγει παράθυρο για 
κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στο Αιγαίο…».

Φυσικά τόσο ο Γιάννης Βρούτσης όσο και η ΝΔ το μόνο επιχείρημα που χρησι-
μοποιούν αυτές τις μέρες δεν είναι τίποτα άλλο από το να επαναλαμβάνουν μο-
νότονα ότι η νέα κυβέρνηση προχωρά σε νέο μνημόνιο.... Κάνουν φυσικά ότι δεν 
καταλαβαίνουν. Μαθημένοι από τη δουλική στάση τους έναντι των εταίρων, 
προσπαθούν να εμφυσήσουν στον ελληνικό λαό ότι όλοι ίδιοι είναι. Όμως 
ό,τι και να κάνουν, ο λαός τους έχει καταλάβει. Γι’ αυτό άλλωστε και στηρίζει με 
πολλή μεγάλη πλειοψηφία τη νέα κυβέρνηση στη μεγάλη προσπάθεια ανάκτησης 
της εθνικής αξιοπρέπειας και ανασυγκρότησης της χώρας.

Ας το καταλάβουν μια για πάντα. Η κυβέρνηση μας διαπραγματεύεται, διεκδικεί, 
συγκρούεται και οικοδομεί με το λαό σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης».

Παρέμβαση Περιφέρειας

Ο αντιπεριφερειάρχης, Ν. Αιγαίου, κ. Ιω. Φλεβάρης, για το θέμα έκανε την πα-
ρακάτω δήλωση:

«Η νησιωτικότητα και η προάσπιση κάθε μέτρου υπέρ των νησιών και των νη-

σιωτών μας, αποτελεί κορυφαία ευθύ-
νη της αυτοδιοίκησης και όσων εκπρο-
σωπούν τους κατοίκους τους και τον 
Ελληνικό λαό. 

Με τις σκέψεις και τις θέσεις αυτές 
εκφράζω την κάθετη αντίθεση και την 
έντονη διαμαρτυρία μου σε όσα ακού-
στηκαν στις 24-02-2015 στην πρωινή 
εκπομπή μεγάλης ακροαματικότητας, 
του γνωστού τηλεοπτικού σταθμού 
«Κοινωνία Ώρα Mega». Σύμφωνα με 
όσα πληροφορήθηκα, κατά την εμ-
φάνιση στην εκπομπή του υπουργού 
εργασίας της κυβέρνησης κ. Πάνου 
Σκουρλέτη, μέχρι πρότινος εκπροσώ-
που τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαιτέρως 
ενημερωμένου ως προς τις πολιτικές 
εξελίξεις, ο ίδιος υπουργός ανέφερε 
ότι δεν υπάρχει θέμα αύξησης των 
μειωμένων συντελεστών στα νησιά ή 
εν πάσει περιπτώσει δεν γνωρίζει κάτι 
τέτοιο. 

Τότε δημοσιογράφος της εκπομπής 
υπό τη μορφή σχολίου ή προτροπής 
αναφέρθηκε στα «κοσμικά νησιά» του 
Αιγαίου, διερωτώμενος εάν εκεί υπάρ-
ξει αύξηση. Αμέσως μετά αναφέρθηκε 
ότι στη Μύκονο θα μπορούσε να ανεβεί 
το Φ.Π.Α.. Σε κάθε περίπτωση το νόη-
μα της τοποθέτησης του δημοσιογρά-
φου, είναι το παραπάνω. Ως Θεματικός 

Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου δεν μπορώ να σιωπήσω απέναντι σε τέτοιες 
αδικαιολόγητες και επικίνδυνες για τα νησιά μας τοποθετήσεις που βγαίνουν στον 
αέρα έστω από χαλαρότητα ή άγνοια περί του τι εστί νησιωτικότητα, ζωή σε μικρό 
νησί, ή τοπική οικονομία μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου. Ο Περιφερει-
άρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος και η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου έδειξε 
έμπρακτα τη σθεναρή στάση της στο θέμα, τη νύχτα της 30ης Νοεμβρίου προς 1η 
Δεκεμβρίου 2014, είναι καταγεγραμμένη και δεν χρειάζεται επεξήγηση ή σχολια-
σμό. Προσωπικά ζητώ την στήριξη των μέσων ενημέρωσης και του δημοσιογραφι-
κού κόσμου στο δίκαιο αγώνα για διατήρηση κάθε μέτρου που ενισχύει τη νησιω-
τικότητα και όσους ζουν, εργάζονται και δημιουργούν στο Αιγαίο χωρίς να έχουν 
όσα στην ηπειρωτική χώρα θεωρούνται δεδομένα, χωρίς δυνατότητα εύκολης και 
οικονομικά ανεκτής μετακίνησης και επικοινωνίας, ούτε υποδομές στην υγεία, στην 
εκπαίδευση, στις συγκοινωνίες και σε κάθε άλλο τομέα της καθημερινότητας των 
συμπολιτών μας που ζουν στα νησιά. Θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή κάθε 
δίκαιου αγώνα».

Νέα διάψευση

Νέα διάψευση σχετικά με την αύξηση ΦΠΑ, ήρθε το βράδυ της 25ης Φεβρουαρί-
ου, από τον αναπληρωτή υπουργό οικονομίας, κ. Δημήτρη Μάρδα, που άφησε 
όμως ανοικτό το ενδεχόμενο της αναθεώρησης του προϋπολογισμού έως το τέλος 
Απριλίου

Ο κ. Μάρδας μιλώντας στο Ρ/Σ «Αθήνα 9,84», είπε: «[…] είμαστε υποχρεωμένοι 
να εισάγουμε ένα σύνολο μέτρων -κάποια εκ των οποίων θα εισαχθούν για πρώτη 
φορά-, για να αποφευχθεί η πολιτική λιτότητας, την οποία έχουμε αποφύγει.

Σε γενικές γραμμές, αυτό το τετράμηνο, καλούμαστε να κάνουμε το αυτονόητο. 
Πρέπει να βρούμε χρήματα από πόρους, οι οποίοι δεν έχουν «αγγιχτεί» και να περι-
ορίσουμε τη σπατάλη σε χώρους, όπως πχ στις προμήθειες υγείας. Αναφέρομαι σε 
σπατάλη και όχι σε μείωση δαπανών... Αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας είναι 
ότι η πολιτική τεσσάρων μηνών δεν πρέπει να δημιουργήσει περισσότερα βάρη 
στον προϋπολογισμό (…).

Στο υπουργείο οικονομικών προσπαθούμε να περιστείλουμε τις περιττές δαπάνες 
στο χώρο των κρατικών προμηθειών. Έχουμε μία λύση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να 
φτάσουμε στην εξοικονόμηση έως και 300 εκατομμυρίων ευρώ βραχυπρόθεσμα. 
Μέσα στο τετράμηνο πρέπει να αρχίσει αυτή η ιστορία του περιορισμού της σπατά-
λης... Εμείς επιδιώκουμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, στους χρόνους 
που χρειάζεται... Καταρχήν, αύξηση του Φ.Π.Α δεν προβλέπεται, αυτό είναι 
σαφές και από εκεί και πέρα όπου υπάρχει σκέψη για μείωση, θα ακολου-
θηθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία», κατέληξε.

Πρώτο θέμα | 9



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 201510 | Απόψεις | Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

+1 για την 
Αντίπαρο

Προ ημερών εξέφρασα το θαυμασμό μου στο 
«Fileleutheros.net», για μία απλή κίνηση του δή-
μου Αντιπάρου, που όσο λογική είναι, αυτό δεν 
εξυπακούεται για δημοτικές πλειοψηφίες των νη-
σιών μας που αρέσκονται σε «ξύλινες» ανακοινώ-
σεις και υπερβολές στη γραφή δελτίων τύπου.

Η Αντίπαρος, τα τελευταία χρόνια «υπέφερε» 
στα δελτία τύπου. Όταν διάβαζες ενημερωτικό 
δελτίο τύπου από το συγκεκριμένο νησί δεν ήξε-
ρες στο κατά πόσο αυτό σου παρουσίαζε γεγονό-
τα και στο πόσο «τρόλαρε» (δεν βρήκα πιο ευγε-
νική λέξη…).

Από την άλλη, πολλά δελτία τύπου από το συ-
γκεκριμένο νησί έπασχαν σε απλά θέματα σύντα-
ξης ή ακόμα και ορθογραφίας. Όλοι θυμόμαστε 
άλλωστε σε δελτίο τύπου προ ετών στην Αντίπα-
ρο, το θρυλικό «ώμος» (τμήμα σώματος), αντί του 
«όμως» (αντιθετικός σύνδεσμος).

Για να μπούμε όμως στην αφορμή του σημε-
ρινού μας άρθρου να αναφέρω ότι η επιτροπή 
τουριστικής ανάπτυξης και προβολής δήμου Αντι-
πάρου, προχώρησε σε μία καινοτόμα ενημέρωση. 
Δηλαδή, έδωσε στη δημοσιότητα μία αξιολόγηση 
για την τουριστική έκθεση του Μιλάνου. Η αξιολό-
γηση πιστώνεται θετικά -τουλάχιστον από τα επί-
σημα τοπικά ΜΜΕ-, αφού για πρώτη φορά έξω 
από την «ξύλινη» γλώσσα των παρόμοιων δελτί-
ων που εκδίδουν οι αυτοδιοικητικοί φορείς για εκ-
θέσεις τουρισμού, ο δήμος Αντιπάρου, έδωσε και 
την αξιολόγησή του.

Δηλαδή, σχεδόν πάντα οι δήμοι που συμμετέ-
χουν σε εκθέσεις τουρισμού δίνουν στη δημοσι-
ότητα πομπώδη δελτία τύπου για το «πόσο καλά 
πήγαν», αλλά κανείς δεν ενημερώνει επί της ου-
σίας. Στην περίπτωση της Αντιπάρου δόθηκε και 
μία αξιολόγηση για την έκθεση του Μιλάνου, από 
την κ. Μάγδα Κριτσαντώνη. Η έκθεση της κ. Κρι-
τσαντώνη, γραμμένη σε κατανοητή γλώσσα προ-
σπαθεί και το πετυχαίνει -κατά την άποψή μας- να 
ενημερώσει τους επαγγελματίες του τουρισμού 
για την έκθεση που έλαβε μέρος η Αντίπαρος.

Δε γνωρίζω ποιος είναι ο λόγος που η συντρι-
πτική πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών φορέων 
δίνει ανούσια δελτία τύπου για παρόμοιες ενέρ-
γειες. Αντί να πουν τι κερδήθηκε ή χάθηκε από τη 
συμμετοχή, κάνουν ανακύκλωση ξεπερασμένων 
τακτικών που δε βοηθούν κανέναν. Αφήνω στην 
άκρη ότι ο δήμος Αντιπάρου «τόλμησε» να γράψει 
και κάτι απλό σε ανακοίνωσή του, για την έκθεση 
στην Ιταλία. Ευχαρίστησε την Περιφέρεια Ν. Αιγαί-
ου. Σημειώνω ότι το 90% των εκθέσεων που συμ-
μετέχουν οι αυτοδιοικητικοί φορείς των νησιών 
μας είναι σε περίπτερα της Περιφέρειας. Απλά, 
δεν το αναφέρουν αυτό, για να νομίζει ο κόσμος 
της περιοχής τους πως ήταν αποκλειστικά δική 
τους ενέργεια. Πιο ηλιθιότητα δηλαδή, πεθαίνεις! 

Ο δήμος Αντιπάρου κάνει σ’ αυτήν την ήδη 
καταγεγραμμένη θητεία των 6 μηνών, κάτι πολύ 
απλό. Δείχνει εξωστρέφεια. Κατανοεί απόλυτα 
πως η μόνη λύση για να έχει κοινωνό των θεμά-
των του τον πολίτη, είναι να τον κάνει συμμέτοχο 
στα θέματα που αντιμετωπίζει. Η τακτική αυτή θα 
αποδώσει τα μέγιστα.

Η οικονομική 
κρίση στην 
Ελλάδα σε 
τρεις φάσεις

Υπάρχουν μερικοί που φαίνεται πως δεν κατάλαβαν 
τι συνέβηκε με την οικονομική  κρίση, ή δεν θέλουν να 
καταλάβουν. Σκέφτηκα λοιπόν να αναλύσω το θέμα 
σε τρεις φάσεις, με ένα απλό και παραστατικό τρόπο.

1η Φάση της κρίσης: 1974-2010. Όλες οι κυ-
βερνήσεις, μηδέ μιας εξαιρουμένης, άνοιξαν ένα τε-
ράστιο λάκκο με χρέη, διαφθορά και κακοδιαχείριση. 
Έβαλαν το χέρι τους και οι βόρειοι «φίλοι» μας, δίνο-
ντας φτυάρια και αξίνες στους πολιτικούς για να γίνει 
ο λάκκος πιο βαθύς. Όλα αυτά τα χρόνια, μέσα στο 
λάκκο το βαθύ, ζούσε και κυκλοφορούσε ο λαός ανέ-
μελος, ψηφίζοντας και ξαναψηφίζοντας τους ίδιους 
και τους ίδιους πολιτικούς, και γι αυτό ο λάκκος έγινε 
τεράστιος.

2η Φάση της κρίσης: 2010-2014. Και οι δυο 
κυβερνήσεις της περιόδου αυτής, υπέγραψαν φοβε-
ρά μνημόνια και με αυτά αλυσόδεσαν το λαό και του 

ζήτησαν να δουλεύει περισσότερο και με λιγότερα 
χρήματα για να ξοφληθούν οι τόκοι και το χρέος. Το 
χρέος όμως ήταν τόσο μεγάλο που ήταν αδύνατο να 
αποπληρωθεί, όσο σκληρά και να εργαζόντουσαν οι 
κάτοικοι της χώρας. Η εξόφληση του χρέους έμοιαζε 
με μια πέτρινη σκάλα μέσα στο λάκκο που θα έβγαζε 
στην επιφάνεια, αλλά δεν τέλειωνε ποτέ το χτίσιμό της, 
γιατί κατασκευαζόταν με πέτρες που έβγαιναν από τον 
ίδιο το λάκκο. Έτσι ο λάκκος γινόταν πιο βαθύς και η 
σκάλα δεν τέλειωνε ποτέ. 

Από το λάκκο φρόντισαν να μείνουν απ’ έξω αρκετοί 
πολιτικοί και διαπλεκόμενοι, αλλά και όχι λίγοι συμπο-
λίτες, κάνοντας μια ζωή φυσιολογική, σε αντίθεση με 
τα εκατομμύρια των υπόλοιπων κατοίκων που υπέφε-
ραν λόγω της κρίσης.

3η Φάση της κρίσης: 2015. Η κυβέρνηση Τσί-
πρα προσπάθησε να απαλλάξει τους κατοίκους από 
τα δεσμά. Κατάφερε με δυσκολία να λύσει μερικές 
αλυσίδες, αλλά οι δανειστές δεν την άφησαν να προ-
χωρήσει περισσότερο.  

Έστω και με τις λίγες αλυσίδες που λύθηκαν και με 
την ελπίδα πως θα λυθούν και άλλες, οι ταλαιπωρημέ-
νοι κάτοικοι ένιωσαν υπερήφανοι και απόκτησαν ξανά 
την αξιοπρέπεια τους. Όρθωσαν το ανάστημα τους και 
θύμισαν στους ξένους ότι οι λαοί που έχουν ένδοξη 
ιστορία, δεν υποκύπτουν γιατί έχουν την υπερηφάνεια 
μέσα τους από τη στιγμή που γεννιούνται. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ

Χορός 
Λευκιανών

Ο προοδευτικός σύλλογος Λευκιανών, θα πραγμα-
τοποιήσει τον ετήσιο χορό του το Σάββατο 7 Μαρτίου, 
στην ταβέρνα «ο Ηλίας», που βρίσκεται στην οδό Σά-
μου 17 στο Πολύδροσο Χαλανδρίου.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η εί-
σοδος είναι 20 ευρώ. Στους καλεσμένους θα κρατή-
σουν συντροφιά οι μουσικοί: Κίμων Ξύγκης, Ανέστης 
Μπαμπάτσης, Νίκος Τσαντάνης, Μανώλης Δελέντας 
και Διονυσία Παπούλη στο τραγούδι. Μαζί θα είναι και 
η χορευτική ομάδα νέων του συλλόγου. 

Για κρατήσεις θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν στους αριθμούς τηλεφώνων: 210-
2221362, 697 6335845 (Κοντού Μαργαρίτα) και 
210-6109874, 697 5871086 (Αποστόλης Λουκής).

Μονοπάτια
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Τμήμα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Κυκλάδων και Περιφερειακή Ενότητα 
Πάρου), ολοκλήρωσε το έργο αποκατάστασης και 
ανάδειξης τριών από τις τέσσερις περιπατητικές δια-
δρομές του νησιού μας.

Πρόκειται για το περιηγητικό δίκτυο επιλεγμένων 
παλαιών λιθόστρωτων δρόμων και μονοπατιών, χα-
ρακτηρισμένο και προστατευόμενο ως διαδρομές 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπου η Περιφέρεια με 
την ενεργό συμμετοχή και του δήμου Πάρου, διεξάγει 
κατά την τελευταία διετία δράσεις υποστήριξης του 
περιηγητικού-περιπατητικού τουρισμού.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθα-
ρισμού-αποκατάστασης διέλευσης στις παρακάτω δι-

αδρομές:
1. Παροικιά - Έλητας - Μαράθι - Λεύκες – Πρόδρο-

μος.
2. Λεύκες - Λαγκάδα - Άσπρο Χωριό – Δρυός.
3. Λεύκες - Πήγαδος - Μαράθι (αρχαία λατομεία) - 

Μονή Λογγοβάρδας.
Παράλληλα, ολοκληρώνεται η πρότυπη σηματοδό-

τηση με ξύλινες πινακίδες προορισμού και δίχρωμα 
μεταλλικά σήματα προσανατολισμού ειδικών προδια-
γραφών της με αρ. 1 διαδρομής, ενώ άμεσα έπεται η 
σηματοδότηση και των επόμενων δύο. 

Επιδίωξη είναι η αποκατάσταση διέλευσης και η ση-
ματοδότηση και της 4ης διαδρομής: Λεύκες - Μονή 
Αγίου Ιωάννη Καπαρού - Ανερατζά - Καμάρι - Αγκαι-
ριά, μέσα στην τρέχουσα χρονιά, προκειμένου το σύνο-
λο του επιλεγμένου περιηγητικού δικτύου να βρίσκεται 
σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας για περιηγητική 
χρήση μέχρι το Φθινόπωρο του 2015.

Θέατρο
Η θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρ-

χίλοχος», θα παρουσιάσει την κωμωδία του Μπόστ 
«Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Η πρεμιέρα θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 
20:00. Παραστάσεις θα δοθούν επίσης 1, 7, 8, 14 και 
15 Μαρτίου 2015.

Τους ρόλους ερμηνεύουν: Αντώνης Χανιώτης, Ρα-
φαήλ Σκλαβούνος, Γιώτα Κανίογλου, Ιωσήφ Βασιλεί-
ου, Γιώργος Πατσιώτης, Άννα Ακάλεστου, Γιάννης Τρι-
πολιτσιώτης, Πέτρος Μεταξάς, Μενέλαος Μαρούλης 
και η Σοφία Καζακίδου, στον ρόλο της Ιουλιέτας.

Το έργο βασίζεται στο δραματικό έργο του Σαίξπηρ, 
αλλά ο μοναδικός στο είδος του Μπόστ, δίνει την δίκη 
του κωμική πινελιά στο έργο.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γεμελιάρης

Σκηνογραφία: 
Γιάννης Τριπολι-
τσιώτης

Hair Stylist: 
Δημήτρης Μα-
κράς

Φ ω τ ι σ μ ο ί : 
Λένα Αγωγιάτη

Βοηθός σκη-
νοθέτη: Μελίνα 
Γαβρή

Απόδοση κει-
μένου: Ελένη 
Λατσού

Ειδικός συ-
νεργάτης: Νίκος 
Τσιγώνιας
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Ανεμογεννή-
τριες: Αλήθειες 
και ψέματα

Θεωρούμε καθήκον μας και υποχρέωσή 
μας να ενημερώσουμε και να προειδοποι-
ήσουμε όλους τους συμπολίτες μας, αλλά 
πρέπει και σεις να μας ακούσετε με μεγα-
λύτερη προσοχή, για τις τεράστιες περι-
βαλλοντικές και οικονομικές επιπτώ-
σεις που θα έχει για το μέλλον του νησιού 
η παραπάνω «επένδυση» και αυτό γιατί 
όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι:

1-Κάθε Α/Γ θα ξεπερνάει σε ύψος και 
αυτό ακόμα το άγαλμα της Ελευθερίας της 
Νέας Υόρκης που είναι 93 μέτρα. Δηλαδή, θα ξεπερ-
νάει το ύψος μιας πολυκατοικίας 30 ορόφων.

2-Κάθε Α/Γ χρειάζεται ένα πλάτωμα που θα ξεπερ-
νά κατά πολύ, μαζί με τη διασπορά των εκχωματώσε-
ων και των εκβραχισμών, τα 7 με 8 στρέμματα.

3-Για τη στερέωση κάθε Α/Γ θα χρειαστεί άνοιγμα 
βάσης διατάσεων 16χ16χ2,5-3μέτρα βάθος. Δηλαδή, 
περίπου 800Μ3 μπετόν για την κάθε μια. Για τη στε-
ρέωση των 36 Α/Γ θα χρειαστούν περίπου 30.000 κυ-
βικά μέτρα οπλισμένου μπετόν. Για να υπάρχει ένα 
μέτρο σύγκρισης, με το υλικό αυτό είναι δυνα-
τόν να κτιστούν 250-270 μονοκατοικίες των 
100 τετραγωνικών μέτρων για να στεγάσουν 
1.000 κατοίκους! Ένας ολόκληρος οικισμός! Αν 
δε, υπολογίσουμε και τα συνοδά έργα τότε θα απαιτη-
θεί πολύ περισσότερο μπετόν.

4-Οι υπάρχοντες δρόμοι (αν υπάρχουν) ή αυτοί που 
θα ανοιχτούν θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι για να 
υποδεχτούν οχήματα 40-50 μέτρων και για φορτία 
40 τόνων και άνω. Επίσης και τα γερανοφόρα οχή-
ματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση 
κάθε Α/Γ είναι τεράστια σε μέγεθος και όγκο. Πάντως, 
δρόμοι 5 και 6 μέτρων που λένε οι επενδυτές και οι 
περιβαλλοντικές μελέτες δεν φτάνουν με τίποτα. Είναι 
δυνατόν να στρίψουν φορτηγά τέτοιου όγκου σε τόσο 
μικρού πλάτους δρόμους; Πως θα ανέβουν στους χώ-
ρους εγκατάστασης των Α/Γ;

5-Σχεδόν όλες οι κορυφογραμμές των βουνών του 
νησιού θα μετατραπούν σε ένα απέραντο αιολικό πάρ-
κο, με καταστροφικές συνέπειες στην χλωρίδα – πα-
νίδα του νησιού και μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές 
αλλοιώσεις (υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα στην 
Εύβοια, στη Κρήτη και αλλού).

6-Η μαζική εξάπλωσή τους στο νησί, γιατί τρώγο-
ντας έρχεται η όρεξη, θα έχει τεράστια επίπτωση στο 
κυκλαδίτικο νησιωτικό τοπίο τόσο εξαιτίας του ασύμ-
βατου μεγέθους όσο και εξαιτίας των εκτεταμένων 
επεμβάσεων (δρόμοι, δίκτυα, σταθμοί, υποσταθμοί, 
κ.λ.π.).

7-Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στην ανθρώπινη 
υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των ανεμογεν-
νητριών καθώς και σημαντική όχληση από τον παρα-
γόμενο θόρυβό τους.

8-Η μαζική εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων θα έχει 
τραγικές συνέπειες στην πρώτιστη οικονομική 
δραστηριότητα του νησιού που είναι ο τουρι-
σμός. Το σχεδιαζόμενο έγκλημα σε βάρος του απλού 
και λιτού κυκλαδίτικου φυσικού περιβάλλοντος του 
νησιού μας, θα καταφέρει ισχυρό πλήγμα και στον 
τουρισμό.

Όπου τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτριες, οι τιμές των 
ακινήτων των γύρω περιοχών έπεσαν κατακόρυφα 
και ο τουρισμός μειώθηκε. Από έρευνες στη Δανία, 
αλλά και στην Εύβοια διαπιστώθηκε ότι ο τουρισμός 
μειώθηκε κατά 30-40%, λόγω αυτού του προβλήμα-
τος. Μετά από αυτό, ακόμα και στη Δανία, οι περιοχές 
τουριστικού προορισμού παραμένουν ελεύθερες από 
οποιαδήποτε εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

9-Ανεξάρτητα από τα επιχειρήματα, τις υποσχέσεις 
και «δεσμεύσεις» της εταιρείας και των υποστηρικτών 
της σήμερα, ώσπου να μας βάλουν στο χέρι, φεύγο-

ντας μετά από 20-25 χρόνια λειτουργίας, χωρίς να 
αποκλείεται η παράταση, θα αφήσουν πίσω τους 
ένα τοπίο διαλυμένο με τεράστιους όγκους 
μπετόν αρμέ και παλιοσίδερα! Στην Καλιφόρνια 
των ΗΠΑ, 20.000 Α/Γ είναι παρατημένες στα βουνά 
της, διότι για τις εταιρείες το κόστος αποκαθήλωσης 
είναι τεράστιο. Αυτά θα είναι τα μνημεία που θα μας 
αφήσουν. 

10-Σε ότι αφορά τις θέσεις εργασί-
ας που διατυμπανίζουν οι εταιρείες και 
οι αβανταδόροι τους, αν εξαιρέσουμε το 
στάδιο της κατασκευής, που σε μεγάλο 
βαθμό θα καλυφθεί από μεταφερό-
μενα ειδικευμένα συνεργεία, στο στά-
διο της λειτουργίας θα απασχολούνται το 
πολύ 2 άτομα και αυτοί ειδικευμένοι. Οι 
εργασίες συντήρησης και επισκευής θα 
γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία που 
θα έρχονται από την Αθήνα και ο έλεγχος 
της λειτουργίας θα γίνεται με συστήματα 
τηλεειδοποίησης, με τη βοήθεια της σύγ-

χρονης τεχνολογίας.
11-Τέλος κανένα οικονομικό όφελος δεν προβλέπε-

ται από την εγκατάσταση των Α/Γ για τους κατοίκους 
του νησιού μας, εκτός του «ανταποδοτικού» τέλους 
προς ΟΤΑ (τέλος που ο ν.3851/2010 μειώνει από 3% 
σε 1,7%) που και αυτό είναι επισφαλές. Αλλά 
αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί «επιχείρημα» προκειμέ-
νου να χρησιμοποιηθεί ο τόπος μας – αφού καταστρα-
φεί – σε πεδίο ατέλειωτης κερδοφορίας των όποιων 
επιχειρηματικών ομίλων «με τα έξοδα πληρωμένα 
από την τσέπη μας». Το παραπάνω είναι το τυράκι 
στη φάκα για να καμφούν οι αντιδράσεις. Τι να τα 
κάνει τα ψίχουλα ο Δήμος –εάν, εφόσον και 
όταν τα πάρει, αν θα τα πάρει – όταν μια σει-
ρά επαγγελματικές κατηγορίες - (Ξενοδοχεία, 
δωμάτια, εστιατόρια, καφέ κ.λ.π.) θα έχουν 
καταστραφεί;

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και για 
ακόμα περισσότερους, θα πρέπει να είμαστε σε επα-
γρύπνηση, ετοιμοπόλεμοι και αποφασισμένοι για το 
οτιδήποτε.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

 

  
     
       

Στη Βουλή το 
γραφείο ΟΑΕΕ

Οι τρεις βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων (Συρμαλένιος, 
Μανιός, Συρίγος), με αφορμή την επιστολή του έπαρ-
χου Πάρου, κ. Κ. Μπιζά, για την ανάγκη δημιουργίας 
γραφείου ΟΑΕΕ στο νησί μας –έπειτα από διαμαρτυ-
ρία του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου-, έστειλαν 
στις 17/2/2015 αναφορά στο προεδρείο της Βουλής 
των Ελλήνων

Οι τρεις βουλευτές κατέθεσαν την αναφορά και 
όπως αναφέρουν: «[…] Σε συνέχεια του εγγράφου με 
α.π.24/5.2.2015 του Εμποροεπαγγελματικού Συλλό-
γου Πάρου – Αντιπάρου, σας μεταφέρω το αίτημα 
των επαγγελματιών των δύο νησιών για την δημιουρ-
γία γραφείου του ΟΑΕΕ στην Πάρο. 

Το παραπάνω αίτημα υποβάλλεται εδώ και μια δε-
καετία τουλάχιστον από τους φορείς και τους συλ-
λόγους της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου. Την πα-
ρούσα στιγμή οι πλέον των 2500 επαγγελματίες των 
νησιών μας είναι υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στην 
Νάξο για την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους…».

Μετά την αναφορά των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Κυκλά-
δων, ο έπαρχος, κ. Κ. Μπζάς, δημοσιοποίησε τις παρα-
κάτω ευχαριστίες του:

«Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
Σας ευχαριστώ για την θετική σας ανταπόκρισή στο 

αίτημα των Επαγγελματιών των νησιών της Πάρου 
και της Αντιπάρου για δημιουργία γραφείου ΟΑΕΕ 
στην Πάρο, με την κατάθεση από μέρους σας αναφο-
ράς προς τον Υπουργό Εργασίας και τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Προσβλέποντας στην συνεχή στενή συνεργασία 
μας για την επίλυση των προβλημάτων των νησιω-
τών μας».

«Υποκείμενα»
Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, από τις εκδόσεις 

«Γαβριηλίδης», στη σειρά «Φιλολογικά», το νέο βιβλίο 
του συγγραφέα Η. Χ Παπαδημητρακόπουλου, με τίτλο: 
«Υποκείμενα».

Στο βιβλίο «Παρακείμενα» (Κέδρος, 1983) περιλαμ-
βάνονται κριτικά, δοκιμιακά και άλλα, ποικίλα κείμενα, 
δημοσιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά κατά τα 
έτη 1962-1983. Στα «Αποκείμενα» (Νεφέλη, 2000) η 
δημοσίευση αναλόγων κειμένων καλύπτει την περίοδο 
1984-2000. Τα κείμενα, τέλος, στα ανά χείρας «Υπο-
κείμενα» δημοσιεύθηκαν από το 2000 μέχρι και το 
2013 -και, επομένως, η συνολική συγκομιδή και των 
τριών βιβλίων περιλαμβάνει έργα 51 ετών.

Ο συγγραφέας
Ο Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος γεννήθηκε στον 

Πύργο Ηλείας το 1930, γιος γνωστού δικηγόρου της 
πόλης.

Σπούδασε στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1949-1955), με ειδίκευση 
στην παθολογία και μετεκπαίδευση στην υγιεινολο-
γία. Παραιτήθηκε το 1958, υποχρεώθηκε ωστόσο να 
επιστρέψει και από το 1959 ως το 1968 έζησε στην 
Καβάλα. Εκεί συνεργάστηκε με περιοδικά και υπήρξε 
ιδρυτής της κινηματογραφικής λέσχης της πόλης. Στο 
στράτευμα παρέμεινε ως το 1983, οπότε αποστρατεύ-
τηκε μετά από δική του αίτηση με το βαθμό του ανώ-
τερου γενικού αρχίατρου, έχοντας στο μεταξύ συμβά-
λει στην προώθηση των στρατιωτικών προγραμμάτων 

προληπτικής 
ιατρικής και 
δ ι α τ ε λ έ σ ε ι 
για έξι χρόνια 
δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
σύνταξης του 
π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ 
«Ιατρική Επι-
θ ε ώ ρ η σ ι ς » 
Ενόπλων Δυ-
νάμεων. Στη 
λ ο γ ο τ ε χ ν ί α 
πρωτοεμφανί-
στηκε το 1962 
με τη δημοσί-
ευση του δι-
ηγήματος «Οι 
Φρακασάνες» 
στο περιοδικό 
«Αργώ». Συνεργάστηκε επίσης με περιοδικά όπως τα 
«Ταχυδρόμος» (Καβάλας), «Διάλογος» (Θεσσαλονί-
κης), «Διάλογος» (Λεχαινών), «Αντί», «Χάρτης», «Χρο-
νικό», «Το Τέταρτο». 

Ο Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος ανήκει στη μετα-
πολεμική γενιά των Ελλήνων πεζογράφων. Χαρακτη-
ριστική του έργου του είναι η κυριαρχία του νοσταλγι-
κού αισθήματος για την εποχή της νεότητάς του και η 
πικρή διαπίστωση του αδύνατου της επιστροφής της 
και της σκληρότητας της σύγχρονης πραγματικότητας, 
μέσω ωστόσο μιας γραφής λιτής, έντονα υπαινικτικής, 
έμμεσα κριτικής και διακριτικά ειρωνικής.
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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

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
– ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον κε-
ντρικό δρόµο, ενοικιάζεται 
κατάστηµα νεόκτιστο, 250 
τ.µ. ισόγειο και 150 τ.µ. υπό-
γειο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ. Με πάρκινγκ. Ενοι-
κιάζεται και τµηµατικά. Τηλ: 
6977618527/6978085886

4ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – 
ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται 
καταστήµατα, από 70 τ.µ.-450 
τ.µ., µε µεγάλους χώρους για 
πάρκινγκ και αποθήκες. Τηλ : 
6944900855

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

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Η΄ΣΠΙΤΙ, 
ζητείται προς ενοικίαση για 
όλο το χρόνο, σε άριστη 
κατάσταση, επιπλωµένο, 
στην ευρύτερη περιοχή της 
Νάουσας, έως 300 ευρώ µη-
νιαίως. Τηλ : 6972020905

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

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία  σε 
κουζίνα ή λάντζα εστιατο-
ρίου, επίσης αναλαµβάνει 
διάφορες οικιακές εργασίες 
(καθαριότητα, σίδερο κ.α), 
περιποίηση βρεφών και 
παιδιών και φροντίδα ηλι-
κιωµένων (σαν εξωτερική). 
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ: 6972373718

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

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)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για το service 
και το bar ζητείται από το 
εστιατόριο “Thalassamou” 
στην Πίσω Αλυκή. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις, η 
αντίστοιχη προϋπηρεσία και 
η πολύ καλή γνώση του-
λάχιστον Αγγλικών. Τηλ.: 
6972297557

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟ-
ΡΟΣ, ζητείται για εστιατόριο 
στην περιοχή της Παροικίας. 
Αποστείλατε βιογραφικό στο: 
foni@typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, για χρωµατο-
πωλείο στη Αλυκή ζητείται, 
για µόνιµη εργασία. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση η καλή 
γνώση Αγγλικών και η εκ-
πλήρωση των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων. Τηλ. επικοι-
νωνίας : 6972000752

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, για τουριστικό 
γραφείο ζητείται. Αποστείλα-
τε βιογραφικό στο: foni@
typoparos.gr

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

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων - ΕΠΑΨΥ ευχαριστεί θερμά τον 
Δήμο Πάρου και το Δημοτικό συμβούλιο για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και 
μετακίνησης των θεραπευτών του Κλιμακίου Πάρου για το έτος 2014 καθώς και 
για τη νέα απόφαση που έλαβε να εξακολουθήσει την υποστήριξη προς τη Κινητή 
Μονάδα και για το έτος 2015.
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Η Αντίπαρος στις εκθέσεις
Ο δήμος Αντιπάρου συμμετείχε υπό την εποπτεία της τουριστικής επιτροπής Αντι-

πάρου, στις δυο πρόσφατες σημαντικές διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, φιλοξενού-
μενος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο Μιλάνο (Ιταλία, BIT 2015) και στη 
Στοκχόλμη (Σουηδία, Grekland Panorama 2015). 

Η παρουσία του τουριστικού προϊόντος του δήμου ήταν εντυπωσιακή, τόσο από 
πλευράς αισθητικής παρουσίασης όσο και 
από πλευράς λειτουργικότητας (οι δυο εκ-
θέσεις γίνονταν παράλληλα), επικοινωνιακής 
πολιτικής στο εκθεσιακό περιβάλλον των 
δυο εκθέσεων και συσχετισμού κόστους-
αποτελέσματος, ενώ ας μη διαφύγει το γε-
γονός ότι ήταν η πιο οικονομική τα τελευταία 
χρόνια.

Η προσέλευση ήταν μεγάλη και το ενδια-
φέρον για το νησί που έχει αποκτήσει πλέον 
ιδιαίτερη φήμη, αυξημένο. Οι διερευνητικές 
συναντήσεις με τους τουριστικούς πράκτο-
ρες (tour operators), καθώς και οι διεξοδικές 
επαφές με ΜΜΕ, αλλά και με πολυάριθμους 
πολίτες των δυο χωρών δίνουν ένα στίγμα 
αισιοδοξίας για την προσεχή τουριστική πε-
ρίοδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε 
από τους τουριστικούς πράκτορες για το 
θεματικό τουρισμό, ενώ οφείλει να απασχο-
λήσει όλους τους φορείς το συχνότατο ερώ-
τημα του τρόπου μετάβασης του επισκέπτη 
στην Αντίπαρο. Διανεμήθηκαν ειδικά διαμορ-
φωμένα για τις δυο εκθέσεις τρίπτυχα δια-
φημιστικά φυλλάδια στα αγγλικά αλλά και 
στην τοπική γλώσσα (ιταλικά ή σουηδικά) με 
το motto «A for Antiparos», ενώ υπήρχε ειδικό υλικό για τους 
τουριστικούς πράκτορες. Το περίπτερο σε κάθε έκθεση διέ-
θετε photo show, roll up exhibition stands, ενώ μοιράστηκαν 
αφίσες, καραμέλες με το motto του νησιού, πρόγραμμα εκ-
δηλώσεων για τις ήδη ανακοινωμένες εκδηλώσεις (Αγώνας 
Δρόμου Υγείας, Antiparos Photo Festival) κ.ά. Μεγάλο μερί-
διο της επιτυχούς παρουσίας του δήμου δικαιούνται αναμφί-
βολα οι εκπρόσωποι στις δυο εκθέσεις, καθώς πέρα από τις 
επικοινωνιακές τους ικανότητες και την ανιδιοτελή διάθεση 
προσφοράς, επρόκειτο για άτομα που μιλούσαν άπταιστα τη 
γλώσσα της εκάστοτε χώρας (Ιταλικά, Σουηδικά). 

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αντιπάρου μεταξύ άλλων ανα-
φέρει: «[…] Ευχαριστούμε θερμά τις κ.κ. Κριτσαντώνη Μά-
γδα, Μαούνη Μαργαρίτα (διαμένει στο Μιλάνο και εκλήθη 
εκτάκτως να βοηθήσει λόγω αιφνίδιου κωλύματος του ενός 
εκπροσώπου μας), Σταυρινίδη Ιλιάδα και Wedeman Anna, 
για την ουσιαστική, υπεύθυνη και άοκνη προσπάθεια τους 
στις δυο εκθέσεις. Αξίζουν συγχαρητήρια στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου για την σωστή οργάνωση και υποδειγματική 
φιλοξενία όλων των νησιών, το κλίμα μεταξύ των οποίων 
ήταν άριστο χωρίς εξαιρέσεις, δείγμα ίσως της αίσθησης ότι 
κινούμαστε όλοι προς τον ίδιο στόχο και για τον ίδιο ευρύ-
τερο τουριστικό προορισμό, που είναι η μοναδική νησιωτική 
Ελλάδα».

Αξιολόγηση
«Η έκθεση «ΒΙΤ», η μεγαλύτερη  Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Ιταλίας,  πραγ-

ματοποιήθηκε στο Μιλάνο 12-14 Φεβρουαρίου 2015 και καλωσόρισε 61.781 επι-
σκέπτες (με το 60% αυτών επαγγελματίες του τουρισμού). 

Παρουσία είχαν περίπου 2.000 εκθέτες, που εκπροσωπούσαν όλες τις ιταλικές 
περιφέρειες και 100 χώρες απ’ όλο τον κόσμο. Η Αντίπαρος ήταν παρούσα και 
εκπροσωπήθηκε από τη γραμματέα της Τουριστικής Επιτροπής Προώθησης και 
Προβολής του Δήμου Αντιπάρου κ. Κριτσαντώνη Μαγδαληνή και τη δ. Μαούνη 
Μαργαρίτα (σε έκτακτη αντικατάσταση του ενός εκπροσώπου).

Δυναμική ήταν η παρουσία του νησιού στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου που αποτελούσε τον πυρήνα της ελληνικής συμμετοχής φιλοξενώντας τα 
νησιά Άνδρο, Τήνο, Σαντορίνη, Πάρο, Αντίπαρο, Μήλο, Κέα, Αμοργό, Φολέγανδρο 
και Σέριφο από τις Κυκλάδες και Ρόδο, Κω, Κάρπαθο, Αστυπάλαια από τα Δωδε-
κάνησα.

Σύμφωνα με τους στόχους που θεσπίστηκαν κατά την διάρκεια της οργάνωσης 
της αποστολής, όντως πραγματοποιήθηκαν επαφές με ταξιδιωτικά πρακτορεία και 
tour operators από όλη την Ιταλία (από Μιλάνο, Νάπολη, Φλωρεντία, Ρώμη, Μπο-
λόνια) ενώ το περίπτερο μας προσέγγισε και δημοσιογράφους του τουριστικού 
κλάδου. Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τη διάδοση του νησιού ως νέο και 
εναλλακτικό προορισμό διακοπών με κύριο ενδιαφέρον:

- στον αρχαιολογικό πλούτο του νησιού μας (Δεσποτικό, Κάστρο και Σάλιαγκο)

- Στο σπουδαίο μνημείο της Φύσης, το Σπήλαιο
- Στην καθιέρωση του νησιού ως προορισμό για οικογένειες και 50+ με δεδομέ-

νο τον χαρακτήρα και την ασφάλεια που παρέχει.
Επίσης, υπήρξε ενδιαφέρον γύρω από τον αθλητικό τουρισμό (θαλάσσια αθλή-

ματα, περπάτημα και τρέξιμο). Η δε πρόσβαση στο νησί ήταν θέμα προς συζήτηση 
σε όλες τις περιπτώσεις. 

Την 13η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ετήσιο Συνέδριο Τουρι-
σμού στο αμφιθέατρο της EXPO μια σημαντική συνάντηση με εξέχοντες της επι-
χειρηματικής  κοινότητας όπου συμμετείχε ως εκπρόσωπος η Μαργαρίτα Μαού-

νη. Το θέμα του συνεδρίου ήταν «οι Τάσεις 
του Τουρισμού Σήμερα» στα ιταλικά και 
αγγλικά με καλεσμένους ομιλητές  τον κ 
Riotta (La Stampa), Chris Fair (Resonance 
Consultancy), William Ridgers (The 
Economist) Ο Sylvain Querne (Facebook) 
και άλλους τουριστικούς παράγοντες .

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο 
συνέδριο ο τουριστικός κλάδος παρουσιάζει 
αύξηση παγκοσμίως (+4%) και οι εκτιμήσεις 
δείχνουν περαιτέρω αύξηση στα επόμενα 
τουλάχιστον 4 χρόνια. Οι βασικές τάσεις 
συνοψίζονται παρακάτω:

- Ασιάτες τουρίστες
-  Συνδυασμός Τουρισμού και shopping
27% των τουριστών ξοδεύουν σε ψώνια 

περισσότερο από την διαμονή και την εστί-
αση

- The millenians. Μια νέα κατηγορία επι-
σκεπτών που κυριαρχεί (18-34 ετών) με οι-
κογένειες ή και όχι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στην αυθεντικότητα του τόπου που επισκέ-
πτονται και την κουλτούρα των ντόπιων. 

- Sharing Economy
Το φαινόμενο Airbnb που προσελκύει όλο 

και περισσότερους ταξιδιώτες. Σημαντική σημείωση ότι πε-
ρισσότεροι από 58% των χρηστών της υπηρεσίας αυτής θα 
προτιμούσαν ένα fullservice ξενοδοχείο σε προσιτή τιμή.

- Athletic events
Μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες 

που παρακινούν και προσελκύουν νέους ταξιδιώτες.
- 65+
Η ηλικιακή ομάδα που ταξιδεύει και θα συνεχίσει να ταξι-

δεύει αφού υπάρχει χρόνος και δεδομένη οικονομική ευχέ-
ρεια. Σημείωση ότι είναι σημαντική η εύκολη πρόσβαση στον 
προορισμό.

-  The millionaires
Υπάρχουν 34,8 εκατομμύρια εκατομμυριούχοι παγκοσμίως 

με αύξηση 12% αυτόν τον χρόνο μόνο. Με αυτό το δεδομέ-
νο η ζήτηση για luxury services αυξάνεται συνεχώς.

Την τελευταία μέρα 14η Φεβ. η έκθεση ήταν ανοιχτή στο 
κοινό που ανταποκρίθηκε με αυξημένη προσέλευση και στο 
περίπτερο μας όπου εξαντλήσαμε τα έντυπα μας καθώς η 
ζήτηση των Ιταλών ταξιδιωτών ήταν εξαιρετικά  μεγάλη 
για το νησί μας. Επίσης, μας επισκέφθηκαν Ιταλοί φίλοι της 
Αντιπάρου από το Μιλάνο που με ενθουσιασμό μιλούσαν 
στους παρευρίσκοντες για τις παραλίες, το ηλιοβασίλεμα και 
όλα τα θετικά του νησιού μας. Προβάλαμε την αφίσα του 
International PhotoFestival Antiparos και υπήρξε ενδιαφέ-
ρον για συμμετοχή (θα πραγματοποιηθεί 4-13/7 στο Κάστρο 

Αντιπάρου και με παράλληλες εκδηλώσεις) καθώς και το folder του Αγώνα Δρόμου 
του Συλλόγου «Εν Πλω», που επίσης ενδιαφέρθηκε για παράδειγμα αντιπρόσωπος 
αθλητικού συλλόγου για να λάβουν μέρος τα μέλη τους στον αγώνα του Μαΐου. 
Με την παρουσία και το υλικό μας πείσαμε ότι η Αντίπαρος έχει να προσφέρει 
αυθεντική ελληνική φιλοξενία με πολιτισμό, ήσυχες φιλικές διακοπές με πολλές 
δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες και κυρίως ότι μπορεί να προσφέρει στους 
λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού στη χαμηλή περίοδο αυτό που πραγματικά 
επιζητούν στο φυσικό περιβάλλον του νησιού μας. Υπάρχει αναλυτική λίστα όλων 
των ενδιαφερομένων επαγγελματιών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Γυναικών Αντιπάρου για το βιβλίο 
συνταγών και τα ωραιότατα γλυκά που ετοίμασαν και προσφέραμε στους επισκέ-
πτες μας. 

Επίσης, ευχαριστούμε τον κ. Δημήτρη Πασχαλίδη από την περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου για την καλή οργάνωση και φιλοξενία του περιπτέρου και την δ. Ελένη 
Τριπολιτσιώτη  εκπρόσωπο της Τουριστικής Επιτροπής Πάρου για την εξαιρετική 
φιλική συνεργασία  και ελπίζουμε στην ευρύτερη κοινή προσπάθεια τουριστικής 
προώθηση των νησιών μας.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο της Τ. Επιτροπής Αντιπάρου, Αρτέ-
μη Τριαντάφυλλο για την εξαιρετική οργάνωση, την υποστήριξη την συνεργασία 
και αποτελεσματικότητα του.

Με εκτίμηση 
Μάγδα Κριτσαντώνη».
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Αυτοκτονία δίχως αιτία 
ΑΟΠ – Αίας Σύρου 1-1

Το ποδόσφαιρο λένε είναι ωραίο παιχνίδι, διότι δεν υπάρχουν φαβορί από τη 
στιγμή που ξεκινάει ένας αγώνας. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι σίγουρο ποτέ, ότι θα 
νικήσει η καλύτερη ομάδα. Και βέβαια στο ποδόσφαιρο, τα πάντα σ’ ένα αγώνα, 
είναι ρευστά. Την Τρίτη το απόγευμα, στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς, οι περίπου 
250 φίλοι του ΑΟΠ που παρευρέθηκαν στο μεγάλο ντέρμπι με τον Αίαντα Σύρου, 
είδαν τα πάντα.

Ο ΑΟΠ είχε καθολική κυριαρχία στα πρώτα 40 λεπτά του αγώνα και δίχως υπερ-
βολή η Συριανή ομάδα θύμιζε σάκο του μποξ. Οι Παριανοί ποδοσφαιριστές πετού-
σαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και από τύχη και μόνο το σκορ δεν είχε εκτοξευτεί 
σε μεγαλύτερα ύψη. 

Ο ΑΟΠ έχανε το ένα γκολ πίσω από το άλλο και οι ευκαιρίες ήταν σχεδόν όλες… 
μισό γκολ. Όλα αυτά έως το 40ο λεπτό, που σε μία υποψία ευκαιρίας του Αίαντα 
Σύρου, οι αμυντικοί της Παριανής ομάδας έπαιξαν το παιχνίδι: «ποιος θα κάνει το 
μεγαλύτερο λάθος». Ο Αίας ισοφάρισε και λίγο έλειψε να προηγηθεί πέντε λεπτά 
αργότερα, σε νέα λάθη της Παριανής αμυντικής γραμμής.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν αντιγραφή του πρώτου και οι δύο ομάδες πρόσε-
χαν περισσότερο τις άμυνες τους και προσπαθούσαν να βγουν οργανωμένα στην 
επίθεση. Ενώ όλοι οι Παριανοί φίλαθλοι πίστευαν ότι με κάποιο τρόπο ο ΑΟΠ θα πε-
τύχει το πολυπόθητο γκολ της νίκης ήρθε η αποβολή του Γιουρτζίδη, στο 74ο λεπτό. 
Ο Γιουρτζίδης, που είχε ήδη μία κίτρινη κάρτα, σε μία φάση που δεν πρόλαβε την 
μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, εκνευρισμένος την πέταξε πιο μακριά. Ο διαιτητής 
κ. Ζαράνης του έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα και ο ΑΟΠ έμεινε με 10 παίκτες στον 
αγωνιστικό χώρο. Η αποβολή του δε φάνηκε μέσα στο γήπεδο, καθώς η Παριανή 
ομάδα συνέχισε να είναι επιθετική, αλλά σίγουρα μέτρησε ψυχολογικά και επηρέασε 
αρνητικά την ομάδα. Σίγουρα όμως δεν ήταν καταλύτης στο παιχνίδι η κόκκινη κάρ-
τα του Γιουρτζίδη. Ο ΑΟΠ –που αυτοκτόνησε δίχως να υπάρχει αίτιο- έχασε τους 
τρεις βαθμούς της νίκης στο πρώτο ημίχρονο, αφού τότε που έπαιζε μονότερμα τον 
Αίαντα, δεν μπόρεσε να πετύχει και ένα και δύο και τρία γκολ παραπάνω. Ο νόμος 
του ποδοσφαίρου είναι σκληρός. Όταν δε βάζεις γκολ, δέχεσαι! Απ’ αυτήν, την έτσι 
και αλλιώς σκληρή πραγματικότητα, δεν μπόρεσε να ξεφύγει η Παριανή ομάδα.

Τώρα, η τύχη της για να αγωνιστεί στα μπαράζ δεν είναι στα πόδια της, αλλά 
βρίσκεται στα πόδια των παικτών του Αίαντα, που περιμένουν στο εναπομείναντα 
αγώνα με τον αδιάφορο Παμμηλιακό, στη Σύρο, να πάρουν τους τρεις βαθμούς της 
νίκης.

Το προφίλ του αγώνα
4ο: Ο Κληρονόμος του ΑΟΠ βγάζει μία βαθιά μπαλιά στον Αρκουλή που μπαίνει 

στην περιοχή των Συριανών. Η συρτή σέντρα «ξυράφι» που κάνει παράλληλα με την 
εστία του Αίαντα, αποκρούεται την τελευταία στιγμή από τους Συριανούς, σε κόρνερ.

6ο ΓΚΟΛ: Ο Βαμβακούσης του Αίαντα προσπαθώντας να καλύψει την μπάλα με 
το σώμα του -στη μεγάλη περιοχή της ομάδας του- ανατρέπει από απειρία το Ρούσ-
σο, που προσπαθεί να μπει στη φάση. Το πέναλτι εκτελεί στη δεξιά γωνία ο Καράι 
και γράφει το 1-0 για τον ΑΟΠ.

10ο: Ο Βαμβακούσης της Σύρου εκτελεί ένα μακρινό φάουλ και αφού η μπάλα 
παίρνει μια περίεργη τροχιά, τη διώχνει σε κόρνερ ο Παριανός τερματοφύλακας 
Μανέκας.

18ο: Ο Αρκουλής εφορμά στην εστία της Συριανής ομάδας και επιχειρεί σέντρα. 
Ο Ρούσσος του ΑΟΠ πηδάει για κεφαλιά και συγκρούεται με το Συριανό τερματο-
φύλακα Βαμβακούρη. Και οι δύο ποδοσφαιριστές πέφτουν κάτω, αλλά τελικά με τη 
βοήθεια του γιατρού σηκώνονται, και συνεχίζουν κανονικά τον αγώνα.

21ο: Ο Σένκα του ΑΟΠ δίνει την μπάλα στον Καράι και ο τελευταίος επιχειρεί συρ-
τή σέντρα. Ο Συριανός Μ. Δεναξάς, παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ, όταν διώχνοντας 
βεβιασμένα την μπάλα σε κόρνερ, αυτή περνάει ελάχιστα εκατοστά δίπλα από την 
εστία του Αίαντα.

26ο: Ο κόσμος μένει με το «αχ». Ο Παντελαίος του ΑΟΠ κάνει σέντρα ακριβείας 

στην καρδιά της Συριανής άμυνας και εκεί ο συμπαίκτης του Ρούσσος πιάνει σουτ 
«κεραυνό». Η μπάλα εξοστρακίζεται με δύναμη στο αριστερό κάθετο δοκάρι της 
Συριανής ομάδας και φεύγει άουτ.

27ο: Νέο «αχ» από την εξέδρα. Από μακριά και πλάγια της περιοχής της Σύρου, 
ο Παντελαίος εκτελεί φάουλ με πολλά φάλτσα. Η μπάλα βρίσκει αυτή τη φορά το 
οριζόντιο δοκάρι του Αίαντα.

28ο: Το ανελέητο σφυροκόπημα του ΑΟΠ συνεχίζεται. Ο Κληρονόμος επιχειρεί 
δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα φεύγει άουτ.

29ο: Σουτ «κεραυνός» του Παντελαίου του ΑΟΠ φεύγει έξω από την εστία των 
Συριανών.

39ο ΓΚΟΛ: Ο Αίας κερδίζει κόρνερ που εκτελεί ο Βαμβακούσης. Η άμυνα του 
ΑΟΠ μπερδεύεται και σχεδόν όλοι οι αμυντικοί μαρκάρουν με τα μάτια… Με ένα 
ψύχραιμο πλασέ ο Καμπάνης –κορυφαίος και των 22 ποδοσφαιριστών- 
στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Παριανής ομάδας γράφοντας το 1-1.

45ο: Μόνο από τύχη ο ΑΟΠ δε δέχεται γκολ. Ο Δεναξάς μπαίνει με «περίπατο» 
στην περιοχή του ΑΟΠ και επιχειρεί ένα πλασέ σουτ. Ο τερματοφύλακας Μανέκας 
αποκρούει ασθενώς και πριν η μπάλα έρθει –προ κενής εστίας- σε επιτιθέμενο παί-
κτη της Σύρου, τη διώχνει μακριά ο Παριανός αμυντικός Σκιαδάς. 

47ο: Ο Κληρονόμος βρίσκει με μακρινή μπαλιά τον Αρκουλή. Ο τελευταίος πλαγι-
οκοπεί την άμυνα των Συριανών, αλλά με την κλίση που έχει πάρει το σώμα του, το 
σουτ που επιχειρεί φεύγει άουτ.

50ο: Ο Κρουσταλλάκης, δίνει ωραία μπαλιά στον Καράι, μέσα στην περιοχή, αλλά 
το τελικό σουτ του τελευταίου, φεύγει άουτ.

65ο: Ο Αρκουλής με το Γιουρτζίδη παίζουν πολύ καλά το 1-2. Ο Γιουρτζίδης βγαί-
νει τετ-α-τετ με το Συριανό τερματοφύλακα Βαμβακούρη. Το σουτ που επιχειρεί ο 
αιφνιδιασμένος Γιουρτζίδης είναι κακό και αδύναμο.

66ο: Ο Αρκουλής επιχειρεί ένα σουτ από πλάγια, που διώχνει σε κόρνερ ο τερμα-
τοφύλακας Βαμβακούρης, πέφτοντας εντυπωσιακά στην κλειστή του γωνία. Μετά 
την εκτέλεση του κόρνερ, ο Παντελαίος πιάνει απευθείας ένα δυνατό σουτ, αλλά η 
μπάλα φεύγει άουτ.

72ο: Κίνδυνος για τον ΑΟΠ. Ο Συριανός Δεναξάς κόβει πολύ ωραία την μπάλα 
στον επερχόμενο Μουλίδη, που είναι στο ύψος του πέναλτι. Την τελευταία στιγμή 
διώχνουν οι αμυντικοί του ΑΟΠ.

74ο: Αποβολή Γιουρτζίδη.
77ο: Έξυπνη μπαλιά «τρύπα» του Καράι του ΑΟΠ, στο Νίκα. Ο τελευταίος δεν 

προλαβαίνει την μπάλα.
84ο: Το τελευταίο «αχ» για τους φίλους του ΑΟΠ. Μετά από κόντρες παικτών 

στην περιοχή της Συριανής ομάδας, ο Καράι έρχεται με δύναμη από πλάγια και κάνει 
ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα φεύγει άουτ.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Μανέκας, Κρουσταλλάκης, Σένκα, Σκιαδάς, Ρούσσος (68ο Νίκας), Κληρονό-

μος (76ο Γαβαλάς), Αρκουλής, Γιουρτζίδης, Καράι, Πετρόπουλος, Παντελαίος. 
Αίας Σύρου: Βαμβακούρης, Λούσσας, Βαμβακούσης, Αργυρός, Καμπάνης, Μαυ-

ράκης, Καραδήμας (73ο Μήτσκας), Καρίμαλης, Μουλίδης (79ο Γεράρδης), Καφτηρά-
νης (46ο Β. Δεναξάς), Μ. Δεναξάς.

Διαιτητής: Ζαράνης (άριστος), με βοηθούς τους κ.κ. Μουτάφη και Βάσαλο (άρι-
στοι). 

Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 27
-----------------------
2. ΑΟΠ 17
-----------------------
3. Αίας 15
4. Νηρέας 11
5. Σίφνος 7
6. Σέριφος 2
ΣΗΜ: ΑΟΠ και Πανσιφναϊκός, έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Β’ 

όμιλο της ΕΠΣΚ. 
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Χορός Εµποροεπαγγελµατιών
Με μεγάλη επιτυχία, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, πραγματοποιήθηκε το 

Σάββατο 21/2/15, ο αποκριάτικος χορός του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου 
Πάρου-Αντιπάρου, στις Κολυμπήθρες.

Το κέφι κράτησε μέχρι πρωίας και οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν σε νη-
σιώτικους ρυθμούς, με το συγκρότημα του Νίκου Οικονομίδη και της Κυριακής 
Σπανού, καθώς και με τους Νίκο Δελέντα και Αστέριο Ρήγα.
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Ανακοίνωση
Το πολυϊατρείο «διάγνωση» ολοκληρώνει σε λίγες µέρες τον πρώτο χρόνο λειτουρ-

γίας του. Για την αποδοχή που είχαµε από τους κατοίκους και τους επισκέπτες των 
νησιών µας, απευθύνουµε σήµερα ένα µεγάλο ευχαριστώ και ανταποδίδουµε εµπρά-
κτως αυτήν την υποστήριξη. Με βάση την εµπειρία αυτής της πρώτης περιόδου λειτουρ-
γίας και κάνοντας πράξη την «κοινωνική ευαισθησία» που από την αρχή επιδεικνύουν 
οι άνθρωποι του πολυιατρείου «διάγνωση», αναθεωρήσαµε τον τιµοκατάλογο των 
προσφερόµενων ιατρικών υπηρεσιών µας. Οι νέες µειωµένες τιµές θα ισχύσουν από
1η Μαρτίου και θα αφορούν στο σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι νέες αυτές 
τιµές θα ισχύσουν και για τα οµαδικά εκπτωτικά συµβόλαια που έχουµε υπογράψει 
τόσο µε τον Εµποροεπαγγελµατικό Σύλλογο Πάρου- Αντιπάρου όσο και µε το Επιµελη-
τήριο Κυκλάδων. Πρόκειται επίσης να ισχύουν και για τα νέα συµβόλαια που θα υπο-
γραφούν µε άλλους φορείς των νησιών µας.

Η νέα αναθεωρηµένη τιµολογιακή πολιτική του πολυιατρείου «διάγνωση» θα ολο-
κληρωθεί µε τα ετήσια πακέτα check up τα οποία οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπά-
ρου θα µπορούν να εξασφαλίσουν µε τιµές ΕΟΠΥΥ (κρατικό τιµολόγιο). Τις επόµενες 
ηµέρες θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Η αµοιβαιότητα στη σχέση του πολυιατρείου «διάγνωση» µε τους Παριανούς και 
τους Αντιπαριώτες επιβεβαιώνεται καθηµερινά τόσο µε τις υψηλού επιπέδου προσφε-
ρόµενες ιατρικές υπηρεσίες όσο και µε την πολιτική χαµηλών τιµών.


