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Συμφώνησαν ότι… 
διαφωνούν!

Η κόντρα μεταξύ πλειοψηφίας και μείζονος αντιπολίτευσης δήμου Πάρου για το τεχνικό πρόγραμμα (που παρουσιάσαμε αναλυτικά στο 
προηγούμενο φύλλο μας), συνεχίστηκε και μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η αρχή για τη νέα αντιπαράθεση ξεκίνησε με τη δημοσιοποίηση δελτίου τύπου από την «Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον»
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της εβδομάδας
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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 355
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Πάρκινγκ
Από τη μία δε φθάνουν τα χρήματα για το τεχνικό 

πρόγραμμα του δήμου μας και από την άλλη έχουμε 
παρκαρισμένα εδώ και χρόνια 1.168.000 ευρώ! Μιλά-
με για στοιχειωμένα έργα που κάθε χρόνο μπαίνουν 
και ξαναμπαίνουν οι κωδικοί τους. Που να αρχίσει 
κανείς και που να τελειώσει. Έχουμε παρκαρισμένα 
λεφτά στις τράπεζες ακόμα και για τη μελέτη του Β’ 
περιφερειακού δρόμου Παροικιάς.

■ Πάρκινγκ 2
Τα ίδια περίπου συμβαίνουν και με τα σχολεία. Εκεί 

έχουμε άλλα 200.000 ευρώ παρκαρισμένα στις τρά-
πεζες. Κατά τα άλλα δεν είχαμε λεφτά στο τέλος της 
περσινής σχολικής σεζόν, για να πλύνουμε τις μοκέτες 
των νηπιαγωγείων. Λίγο είχε λείψει με κάθε εγγραφή 
νηπίου να υποχρεώνουμε τους γονείς να πλένουν και 
από μία μοκέτα αίθουσας.

■ Βλαχογιάννης
Τις προάλλες που συνεδρίαζε το δημοτικό συμβού-

λιο Πάρου για την έγκριση οικονομικού απολογισμού, 
ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων οικονο-
μικού έτους 2014 (μια συνεδρίαση που για να την 
πετύχουμε πολεμάγαμε δυο μέρες…), είχαμε την απο-
θέωση Βλαχογιάννη από τον Κωβαίο! Ναι, ναι, καλά 
διαβάσατε. Το 2014 ήταν ακόμα στη δημαρχία όπως 
θυμάστε ο Χρηστάρας. Και αρχίζει ο Μάρκος στην 
εισήγησή του να λέει: «Φερέγγυος ο δήμος μας», 
δε χρωστάει πουθενά», «έχει νοικοκύρεμα στις 
δαπάνες του», κλπ, κλπ. Μιλάμε ότι οι ύμνοι του 
Μάρκου για την περίοδο Βλαχογιάννη δεν είχαν 
τελειωμό. Ούτε εγώ δεν έκανα έτσι το περασμένο 
Σάββατο, που έβαλε αυτός ο Δανός, ο Τελάντερ, 
το γκολ στη Ξάνθη και πήρε τη νίκη η Παναθηνα-
ϊκάρα!

■ Τελάντερ
Η ιστορία με τον Τελάντερ άρχισε κλασικά, 

όπως και στην πολιτική... Δηλαδή, όταν τον είδα 
να παίζει στην ενδεκάδα, άρχισα να λέω: «Που 
τον βρήκε πάλι ο Αναστασίου, αυτόν τον ξυλο-
κόπο το Δανό και μου τον μόστραρε βασικό στην 
ομάδα;». «Που να στρίψει μωρέ ο Δανός ξυλο-
κόπος, που είναι πιο αργός και από το «Ρομίλντα». 
«Ακόμα να το διώξουμε αυτόν τον παλαιστή το Δανό». 
Μόλις όμως έβαλε το γκολ, μόλις το έβαλε… «Παικτα-

ρά μου, που θα είσαι για 10 χρόνια η σεντερμπακάρα 
στην Πανάθα!». «Ποιος Σέρχιο Ράμος και ποιος Πικέ. 
Ποιος Μπόατεγκ και τρίχες. Τελάντερ και τα μυαλά 
στα κάγκελα!». Έτσι ακριβώς είναι κυρίες και κύριοι 
και όποιοι είναι άρρωστοι με το ποδόσφαιρο με κατα-
λαβαίνουν. Απλά, ο Μάρκος, έχω την εντύπωση ότι το 
παρατράβηξε το θέμα.

■ Μηδενικά…
Κυκλοφορεί σαν κουίζ στην Πάρο εδώ και ένα μήνα 

περίπου. Πόσα μηδενικά έλλειμμα έχει γνωστός φορέ-
ας στο νησί. Αναμένουμε τη συνέλευση…

■ Χανιώτη
Και εκεί ξαφνικά που μας είχε ξεκάνει στο μπούρου-

μπούρου ο ορκωτός λογιστής με τις παρατηρήσεις 
του για τον οικονομικό απολογισμό του δήμου μας, 
ακούστηκε ένα δυνατό «κλαπ» και ξυπνήσαμε όλοι. 
Το Μαράκι σκότωσε ένα κουνούπι που έκανε βόλτες 
γύρω της.

■ Ενότητα
Την αρχή των συγκεντρώσεων πολιτικών φορέων 

στην Πάρο, την έκανε ως γνωστό ο Μάρκος. Την πε-
ρασμένη εβδομάδα έκανε συγκέντρωση και η εκλογική 
επιτροπή στήριξης της Λαϊκής Ενότητας. Σειρά τώρα, 
την επόμενη βδομάδα, έχει η «Ενότητα» του Βλαχο-

γιάννη (ενδιάμεσα αναμένουμε και την ΚΕΠ-ΟΣΑ). 

■ Ρήγας!
Ποιος έκανε δήλωση λέτε και εξέδωσε δελτίο τύ-

που για την αύξηση των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ στα νησιά μας την περασμένη εβδομάδα; Ο 
Παναγιώτης Ρήγας! Τι άλλο θα δουν τα ματάκια 
μου…

■ Κρουαζιερόπλοιο
Την περασμένη Τρίτη 6 Οκτωβρίου, πρωί – πρωί, 

ήρθε ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο στην Παροικιά. 
Το πλοίο αγκυροβόλησε λίγα μέτρα πιο μακριά από 
τις Πόρτες. Η ένταση του ανέμου ήταν δεν ήταν 
βόρειοι 3-4 μποφόρ. Οι επιβάτες του έβγαιναν στο 
λιμάνι της Παροικιάς με μικρό σκάφος. Αυτά. Κατά 
τα άλλα έχουμε έτοιμες όλες τις υποδομές και συ-

ζητούμε για αύξηση του τουρισμού. Τι δεν καταλαβαί-
νεις, εκτός του ότι δεν έχουμε τοποθετήσει στον κόλπο 
ούτε ένα ναύδετο. 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί.
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

ΕΝΦΙΑ
Από τον αναγνώστη μας κ. Δημ. Καλανδράνη, με τίτλο: «Η κρυφή πονηριά του 

ΕΝΦΙΑ», λάβαμε την παρακάτω επιστολή:
«Ο τρισκατάρατος ΕΝΦΙΑ χαρακτηρίστηκε άδικος από όλους γιατί είναι μια ορι-

ζόντια φορολογία που δεν κάνει διάκριση μεταξύ των πολυτελών και των απλών 
κατοικιών. 

Είναι άδικος γιατί οι επινοητές του τον επέβαλαν με στόχο να καλυφθεί ένα ποσό 
που έλειπε από τον προϋπολογισμό και όχι γιατί έπρεπε να φορολογηθούν με δίκαιο 
τρόπο τα ακίνητα. Είναι άδικος γιατί μας ξεγέλασαν ότι είναι προσωρινός. Είναι άδι-
κος γιατί βασίζεται σε αντικειμενικές τιμές του 2007 και δεν έχει αφορολόγητο όριο. 
Είναι άδικος γιατί φορολογεί τα κενά και τα ημιτελή κτίσματα. Όμως, σαν να μην 
έφταναν όλες αυτές οι αδικίες, οι σοφοί επινοητές του ΕΝΦΙΑ έκαναν μια τρομερή 
πονηριά η οποία πέρασε απαρατήρητη από τους περισσότερους πολίτες και δεν 
σχολιάστηκε δημόσια  από κανένα κόμμα από τότε που εφαρμόστηκε.

Καλοί μου φίλοι, το ξέρετε ότι στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ δεν λαμβάνεται υπό-
ψη η παλαιότητα των ακινήτων, και ότι για τα παλαιά ακίνητα εφαρμόζεται ο συντε-
λεστής 1 (δηλαδή καμία μείωση) και αυξάνεται όσο το ακίνητο είναι πιο πρόσφατο; 
Πριν τον ΕΝΦΙΑ, πχ ένα ακίνητο 25 ετών είχε συντελεστή 0.65 και σήμερα έχει 1. 
Δηλαδή αύξηση στην αξία του κατά 35%. Το ίδιο συμβαίνει με τα νέα ακίνητα που 
ενώ παλαιότερα είχαν συντελεστή 0.90 για κτίσματα από 1 έως 5 χρόνια παλαιό-
τητας, σήμερα, στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, έχουν συντελεστή 1.25 δηλαδή 35% 
περισσότερα. Παράδειγμα: Ένα ακίνητο στην Αλυκή της Πάρου που χτίστηκε πριν 26 
χρόνια και η αντικειμενική του αξία σήμερα είναι 2000 ευρώ το τμ, πριν τον ΕΝΦΙΑ η 
αξία του μειωνόταν κατά 35%, δηλαδή έφτανε τα 1300 ευρώ το τμ. Ο καταραμένος 
ΕΝΦΙΑ θα έπρεπε να υπολογίζεται στα 1300 ευρώ και όχι στα 2000, πράγμα που 
σημαίνει ότι τα ποσά που πληρώνουμε είναι κατά 35% περισσότερα και επί πλέον 
στις ακριβές τιμές του  2007.

Με το δίκιο μας κατηγορούμε τους Γερμανοτροϊκανούς ότι μας αδικούν, μας κατα-
πιέζουν και μας εκμεταλλεύονται γιατί είναι ξένοι και αδιαφορούν για τις συνέπειες  
των αυστηρών μέτρων. Όμως τις κουτοπονηριές του ΕΝΦΙΑ made in Greece by 
Venizelos δεν τις δεχόμαστε και δεν πρέπει να αφήσουμε τον ΕΝΦΙΑ να καθιερωθεί 
με τον τρόπο που υπολογίζεται σήμερα. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να αντιδρούμε 
και να διαμαρτυρόμαστε παντού και όπου μπορούμε».

Φεστιβάλ μελιού

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των 
τοπικών προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει με δικό της περίπτερο στο 7ο φεστιβάλ 
Ελληνικού μελιού και προϊόντων μέλισσας, που θα διεξαχθεί στο «Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας», στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2015.

Στόχος της Περιφερειακής αρχής είναι η προβολή και προώθηση του Νοτιοπελα-
γίτικου μελιού και των προϊόντων μέλισσας, στο εμπορικό κοινό και τους χώρους 
μαζικής εστίασης. Επιπλέον μέσω της δράσης αυτής, δίνεται στους παραγωγούς της 
Περιφέρειάς μας, η ευκαιρία σύναψης εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών 
με επιχειρήσεις παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων και εξοπλι-
σμού.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να έχουν παρουσία μέσω της συμμετοχής τους στο 
περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν έως την Παρα-
σκευή 23 Οκτωβρίου 2015 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 
τηλέφωνο: 22810 82380 με την κ. Ντίνα Βλάχου (προϊσταμένη τμήματος προβολής 
και προώθησης αγροτικών προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων).

Η αλήθεια για το 
Μώλο

Οι αναγνώστες μας, Μιχάλης Κυριαζάνος, Μαριέττα Πεπελάση, Αλεξάνδρα Βου-
βουσίρα, Αγάπη Βοϊβόδα και Ελισάβετ Κυριαζάνου, μας έστειλαν με τίτλο: «Όχι στην 
ένταση – Ναι στην αλήθεια για τον Μώλο», την ακόλουθη επιστολή:

«Μετά τη δημοσίευση, σχετικά με τον Μώλο, της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου 
στην έγκριτη εφημερίδα σας στις 26/9/2015, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους 
αναγνώστες σας για τα παρακάτω:

Κατ’ αρχάς στην επιστολή της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου δεν γίνεται καμία 
επί της ουσίας αναφορά στα επίμαχα ζητήματα που σχετίζονται με την υποβάθ-
μιση της παραλίας του Μώλου. Ουδείς προσπαθεί να «θολώσει τις κρίσεις» των 
πολιτών που επισκέπτονται την παραλία του Μώλου, εξ’ άλλου μάτια έχουν και 
βλέπουν την υποβάθμισή της. Σε ό,τι αφορά στην προστασία του υγροβιότοπου 
Y422PAR004 επικρατεί διαύγεια, αλήθεια χωρίς σκοπιμότητες και συζήτηση χωρίς 
πίεση. Χαρακτηριστική η δημοσίευση ήπιας διαμαρτυρίας μας στην Φωνή της Πά-
ρου από 22/5/2015, με το αίτημα για επανεξέταση της κατάστασης από τον Δήμο 
Πάρου. Σύμφωνα με το Π.Δ. 229/2012, δεν επιτρέπεται μέσα στα όρια του υγροβι-
ότοπου ούτε καν προσωρινή κατασκευή. Το συγκεκριμένο σημείο της παραλίας του 
Μώλου όπου έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ιδιωτική επιχείρηση είναι μέσα στα 
όρια του υγροβιότοπου Y422PAR004. Αυτό είναι και η μόνη αλήθεια χωρίς εντάσεις, 
παραπληροφόρηση, αντιπάθειες και συμπάθειες. Ειδικά για την αναφορά σε δήθεν 
«προσωπικά οφέλη» προφανώς κάποιοι εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια.

Χαρακτηριστική είναι επίσης η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος του 
2015 για τον υγροβιότοπο της Αλυκής στην παραλία Αγίου Νικολάου με κωδικό 
Y422PAR003, όπου υπάρχει απαγόρευση οποιασδήποτε παραχώρησης/χρήσης πα-
ραλίας.                                                                                                                    

Το να γνωρίζουμε τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων φορέων για 
τους κοινόχρηστους χώρους και να ερευνούμε το σύννομο, πιστεύουμε ότι αποτελεί 
αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη αυτής της Χώρας με βάση το Σύνταγμα. 

Τέλος, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει άτομα, τα οποία δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι 
της Πάρου, από το να ενδιαφέρονται για το φυσικό περιβάλλον του νησιού, ιδίως 
όταν αυτά τα άτομα προσέφεραν και προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και στον 
πολιτισμό, όταν ακόμη αυτά τα άτομα και οι οικογένειές τους εμπράκτως συμβάλουν 
στην οικονομία της Πάρου κατά τρόπο σχεδόν μόνιμο και ουσιαστικό».
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Συμφώνησαν ότι…
διαφωνούν!

Η κόντρα μεταξύ πλειοψηφίας και μείζονος αντιπολίτευσης δήμου Πάρου για το 
τεχνικό πρόγραμμα (που παρουσιάσαμε αναλυτικά στο προηγούμενο φύλλο μας), 
συνεχίστηκε και μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η αρχή για τη νέα αντιπαράθεση ξεκίνησε με τη δημοσιοποίηση δελτίου τύπου 
από την «Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον», που έχει ως εξής:

«Το τεχνικό πρόγραμμα που εισηγήθηκε ο 
Δήμαρχος κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού 
συμβουλίου της 29ης/9/2015 και ψηφίστηκε 
από την πλειοψηφία), χωρίς αμφιβολία, είναι 
φτωχό και αντικατοπτρίζει τη μίζερη κατάστα-
ση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος. 

Δεν ανοίγει καμιά προοπτική. Δεν δίνει καμία 
ελπίδα. Είναι ανήμπορο να αντιμετωπίσει τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις του σήμερα και του 
αύριο. Δεν περιλαμβάνει κανένα νέο έργο, κα-
μιά σημαντική μελέτη, περιορίζεται στις μικρο-
συντηρήσεις και στις προμήθειες που αφορούν 
στις καθημερινές ανάγκες. 

Προσπαθεί να μπαλώσει. Αδυνατεί να προ-
γραμματίσει. Διακατέχεται και είναι δομημένο 
στη βάση «της επούλωσης των λακκουβών». 
Απουσιάζει εντελώς και ο παραμικρός ελπιδο-
φόρος σχεδιασμός. Δεν αντέχει σε καμιά κριτι-
κή. Δεν μπορεί να ενσωματώσει καμία υπόδειξη 
και συμβουλή.

Γι’ αυτό περιοριζόμαστε στο να πούμε ότι 
πρέπει να δοθεί, στο βαθμό που είναι δυνατόν, 
ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στα σχολεία, 
στα γήπεδα, στις παιδικές χαρές δηλ. εκεί που 
υπάρχουν οι νέοι στους οποίους  οφείλουμε πιο 
πολλά. 

Προβλέπουμε, ότι το 2016 θα είναι χειρότερο 
από το 2015 καθότι αυτή τη χρονιά που διανύουμε εκτελέστηκαν έργα τα οποία 
είχαν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έργα 
όπως, πλακόστρωση του δρόμου από το 1ο δημ. Σχολείο μέχρι την ΟΙΚΙΑ Μαντούς, 
αγορά του ΚΑΠΗ Αγκαιριάς και του πολιτιστικού κέντρου των Μαρμάρων, τις τσι-
μεντοστρώσεις δρόμων και την τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο Μάρπησσας 
(που παρόλο που πέρασαν 13 μήνες ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί). Επίσης, βρίσκο-
νταν σε εξέλιξη σημαντικά έργα του Ε.Σ.Π.Α, όπως νηπιαγωγείο Αγκαιριάς, νηπια-
γωγείο Νάουσας, ιατρεία Νάουσας και Μάρπησσας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
Μάρπησσας για το οποίο πρέπει να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για να μην 
κινδυνεύσει η ολοκλήρωσή της, οδηγός πόλης (αλήθεια σε ποια φάση βρίσκεται;), 
αποχέτευση Νοτιοανατολικής Πάρου- μεταφορά λυμάτων Κώστου- Λευκών, επέ-
κταση βιολογικού Μάρπησσας κ.α.

Αφού κατά γενική ομολογία το τεχνικό πρόγραμμα για το 2016 είναι φτωχό, 
επιβάλλεται ο Δήμαρχος και η τεχνική Υπηρεσία  να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή 
σε μια σειρά από συνεχιζόμενα έργα, μεγάλα και μικρά, για τα οποία υπάρχουν 
χρήματα που είναι και η προίκα των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών και μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν όπως είναι η κατασκευή του πεζοδρομίου του Περιφ. 
Παροικίας, η διαμόρφωση της εισόδου στον Κώστο, η συνέχιση της γέφυρας στην 
Αλυκή, η συνέχιση της συντήρησης του σπιτιού της Λογοτεχνίας, η διαγράμμιση 

των χώρων στάθμευσης κ.α.
Κλείνοντας τονίζουμε ότι βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά, κι εγώ το έχω τονίσει 

πολλές φορές, ότι τα χρήματα από κρατικούς πόρους (ΣΑΤΑ) έχουν μειωθεί πάνω 
από 60% και γι’ αυτό βεβαίως δεν ευθύνεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος 
και η σημερινή πλειοψηφία ευθύνονται όμως, γιατί ενώ γνώριζαν την οικονομι-
κή κατάσταση ή όφειλαν να την γνωρίζουν, με πολύ μεγάλη ευκολία υπόσχονταν 
πληθώρα έργων και δεν ήταν εξάλλου, καθόλου τυχαίο το όνομα του συνδυα-
σμού «Πάρος τώρα στην πράξη». Βεβαίως τώρα που ήρθε η ώρα της Αλήθειας και 
αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο λαϊκισμός της προεκλογικής περιόδου, εκ μέρους 
τους, περίσσευε, Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία καλούνται και πρέπει να 

απολογηθούν στους πολίτες του νησιού γιατί 
«η Πάρος είναι τώρα στην απραξία».

Η απάντηση Κωβαίου

Την 1η Οκτωβρίου 2015, από το γραφείο δη-
μάρχου Πάρου, δόθηκε στη δημοσιότητα η εξής 
απάντηση, στο παραπάνω δελτίο τύπου του 
συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης:

«Απάντηση στην ανακοίνωση του Συνδυα-
σμού «Ενότητα για το Μέλλον» σχετικά με το 
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2016

Σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η χώρα 
μας αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλή-
ματα και χρειάζεται ομόνοια και ενότητα, κά-
ποιοι αρέσκονται σε διχαστικά δελτία τύπου 
χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για την δωδεκάχρονη 
απραξία τους και για την έλλειψη οράματος για 
το μέλλον, για τα οποία όμως κρίθηκαν, εν τέλει, 
από τον Παριανό λαό. Εμείς θα συνεχίσουμε να 
πορευόμαστε και να εργαζόμαστε, με θέληση 
και αποφασιστικότητα, ώστε να προσφέρουμε 
το καλύτερο δυνατό στον τόπο μας, σε αυτή τη 
δύσκολη για όλους μας εποχή.

Γιατί όλοι μαζί μπορούμε!».
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Με ποιό τρόπο;
Η αύξηση του ΦΠΑ στην Πάρο, είναι το πρώτο μέτρο από τα προαπαιτούμενα 

του 3ου μνημονίου και είναι από όλους κατανοητό ότι είναι ένα καίριο πλήγμα στην 
οικονομία του νησιού μας. Αυτό ήταν μόνο η αρχή από μια σειρά «καταστροφικών» 
μέτρων που φέρει η συγκυβέρνηση με την ανοχή όλων των κομμάτων που ψήφισαν 
αυτό το μνημόνιο. Πολλοί αναρωτιούνται: Και τώρα τι κάνουμε;

Η αλήθεια είναι ότι με πολύ μεθοδικό τρόπο, μας έχουν περάσει τις απόψεις: ότι 

τίποτα δεν γίνετε πλέον, μας έχουν δεμένους χειροπόδαρα, αυτοί είναι οι δυνατοί, 
αφού δεν τα κατάφεραν και οι αριστεροί τι να περιμένουμε κ.λπ. Έτσι φτάσαμε να 
ψηφίζουν σχεδόν οι μισοί, να ψηφίζουμε διάφορα κόμματα για χαβαλέ και να επαί-
ρονται οι «νικητές» ότι ο λαός επέλεξε το μνημόνιο...

Παρ’ όλα αυτά, οι πρώτες αντιδράσεις εμφανίστηκαν δειλά γιατί οι συνέπειες είναι 
έξω από κάθε λογική που αφορά την επιβίωση μας. Ανεξάρτητα με το τι ψηφίσαμε, 
ανεξάρτητα αν απείχαμε, όλοι σήμερα καλούμαστε να πληρώσουμε, έχουμε δεν 
έχουμε. Άρα ο δρόμος είναι ένας: Αντίσταση και πάλη για να ακυρώσουμε σήμερα 
και να αποτρέψουμε αύριο τα καταστροφικά, αντιλαϊκά μνημονιακά μέτρα. Οι πρώ-
τες αντιδράσεις από την περιφέρεια, το δήμο, τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο 
και παράγοντες του τόπου έχουν ένα μεγάλο, κατά τη γνώμη μου κενό. Οι ανακοι-
νώσεις, τα ψηφίσματα, ακόμα και η αμφιλεγόμενου αποτελέσματος, προσφυγή στο 
Σ.τΕ. θα είναι χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα αν δεν κινητοποιήσουμε τον 
κόσμο. Αυτό που έχουν πετύχει οι μνημονιακές κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων 
να αδρανοποιήσουν την κοινωνία με τα γνωστά αποτελέσματα πρέπει να το ανατρέ-
ψουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την απάθεια, την αδιαφορία, την απογοήτευση, 
τον ωχαδερφισμό για να πούμε ότι η αντίδρασή μας θα έχει αποτέλεσμα.

Οι συνέπειες από την αλλαγή στο ΦΠΑ και τα επόμενα μέτρα που έρχονται είναι 
δυσβάστακτες. Τώρα πρέπει να αντιδράσουμε γιατί δεν πάει άλλο. Το ερώτημα είναι 
με ποιο τρόπο; Με τον κόσμο μαζί μας ή με τον κόσμο αποστασιοποιημένο;

Ν. Ραγκούσης-Λαουτάρης

Βυζαντινή μουσική
Το ιερό προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής με πρόσκλησή του ανακοίνωσε 

την έναρξη μαθημάτων Βυζαντινής μουσικής. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, προκειμένου να συμβάλει 

στην διάδοση της πατροπαράδοτης Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής και 
στην ανάδειξη νέων ιεροψαλτών, έχει ιδρύσει από το 1995 Σχολή Εκκλησιαστικής 
- Βυζαντινής Μουσικής.

Η φοίτηση στη Σχολή είναι δωρεάν. Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι Δη-
μοτικού Σχολείου και άνω. Ο κύκλος σπουδών είναι πενταετής, όσοι δε αποφοιτούν 
από τη Σχολή θα λαμβάνουν αναγνωρισμένο Πτυχίο Εκκλησιαστικής Βυζαντινής 
Μουσικής. Η Σχολή λειτουργεί στα κελιά του Ι. Προσκυνήματος υπό την διεύθυνση 
των μουσικοδιδασκάλων π. Εμμανουήλ Φωκιανού και π. Νεκταρίου Κυριαζάνου.

Έναρξη σχολής 15 Οκτωβρίου 2015. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6945 191 005 
(π. Εμμανουήλ) και 6938  489 078 (π. Νεκτάριος)».



www.fonitisparou.gr

Ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις στα νησιά μας για την αύξηση των μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ, ο οποίος είναι σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.

Οι αντιδράσεις για τις αυξήσεις είναι έντονες, όπως και τα αρνητικά σχόλια και η 
δυσφορία στους κατοίκους του νησιού μας. Ταμειακές μηχανές και συστήματα μη-
χανογράφησης «εναρμονίστηκαν» με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η άνοδος του 
ΦΠΑ σε 23% και η ταυτόχρονη κατάργηση της ειδικής έκπτωσης που ίσχυε μέχρι 
πρότινος λόγω του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων. 

Οι Παριανοί θεωρούν απαράδεκτη την επιλεκτική εφαρμογή του συγκεκριμένου 
μέτρου, το οποίο, όπως εκτιμούν, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε επαγγελματίες 
και καταναλωτές, επιβαρύνοντας το ήδη ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που έχει 
επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Η αλλαγή του ΦΠΑ αποτελεί επιπλέον κόστος για 
τους επαγγελματίες του νησιού, οι οποίοι προβληματίζονται έντονα για τις μελλο-
ντικές επιπτώσεις που θα έχει στην τοπική οικονομία. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, για την 
ώρα αυτές, δεν έχουν διαφοροποιηθεί στα καταστήματα λιανικής πώλησης, καθώς 
οι καταστηματάρχες την απορρόφησαν προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι κα-
ταναλωτές. Όμως το θέμα θα επιφέρει μακροπρόθεσμα τεράστιο πρόβλημα στους 
επαγγελματίες. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στο νησί είναι προφανή, διότι 
η μεγάλη αύξηση των τιμών θα έχει αρνητική επίπτωση στην κίνηση των καταστη-
μάτων και των τοπικών επιχειρήσεων, που ήδη βίωσαν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Οι 
επαγγελματίες από την πλευρά τους είναι κατηγορηματικοί και τονίζουν ότι η αύξη-
ση του ΦΠΑ θα είναι καταστροφική για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες, σε 
μακροπρόθεσμη βάση.

 
Δημοτικό συμβούλιο

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 5 Οκτωβρίου 2015, συ-
ζητήθηκε το θέμα: «Ενημέρωση και λήψη απόφασης για ανάληψη πρωτοβουλιών 
και δράσεων κατά των αποφάσεων που προβλέπουν την άμεση κατάργηση του 
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ». Πρόκειται για συντονισμένη δράση μαζί με άλλους 
δήμους του Νοτίου Αιγαίου, που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Χρ. Βλαχογιάννης, υποστήριξε πως η 
παραπάνω δράση πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, αλλά 
εξέφρασε αμφιβολίες αν μπορεί η συγκεκριμένη πράξη να έχει αποτέλεσμα.

Ο κ. Αλ. Γκόκας, της ΚΕΠ-ΟΣΑ, είπε ότι αυτό που έγινε είναι μεγάλη ήττα και 
πλήγμα για τα νησιά μας. «Πιστεύω ακόμα ότι τελικά θα έχει τα αντίθετα αποτελέ-
σματα (φοροεισπρακτικά) απ’ αυτά που επιδιώκει η κυβέρνηση. Δεν πρέπει πάντως 
να δεχθούμε ότι είναι ένα μη αναστρέψιμο μέτρο», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κ. Ροκονίδας, της Λαϊκής Συσπείρωσης, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να 
καλλιεργούμε αυταπάτες στον κόσμο λέγοντας ότι θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας και συμπλήρωσε: «Το παραμύθι των ισοδύναμων δεν μπορεί να 
προβάλλει πάντα. Να πάμε λοιπόν που; Ποιοι θα μας δικαιώσουν;». Ακόμα, ο κ. Ρο-
κονίδας είπε απευθυνόμενος στον κ. Κωβαίο: «δεν μπορείτε να είσαστε συγχρόνως 
και διαχείρισης και πολέμιος της κατάστασης. Σήμερα λέτε ότι είσαστε πολέμιος 
της αύξησης του ΦΠΑ, αλλά μεθαύριο θα γίνετε διαχειριστής με την αύξηση των 
τελών».

Ο δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος υποστήριξε ότι ο δήμος δε θα υποκύψει και δε θα 
σκύψει το κεφάλι και είπε: «Επαγρυπνούμε επί του θέματος, αλλά δεν αποφασίζου-
με εμείς. Ένα μέτρο αντίδρασης είναι και η προσφυγή στα ανώτατα δικαστήρια. Αν 
υπάρχουν και άλλες δράσεις να κάνουμε, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Είναι 
πιθανό να υπάρχουν και άλλοι τρόποι πάλης».

Τελικά, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για το άδικο 
της απόφασης και προσφυγή κατά της απόφασης στα δικαστήρια. Στο ψήφισμα θα 
γίνεται αναφορά στην φορο-εξόντωση των κατοίκων της Πάρου και θα καλείται ο 
λαός σε επαγρύπνηση για την υπεράσπιση των συμφερόντων του.

Η απόφαση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, αφού οι κ.κ. Πούλιος και Ροκονίδας 
ψήφισαν «παρών». Ο κ. Ροκονίδας διότι διαφωνούσε με τους τρόπους αντίδρασης 
και ο κ. Πούλιος διότι δεν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει δικαστική απόφαση που να 
ανατρέπει το νόμο που ψήφισε η Βουλή.

Η πρώτη προσφυγή
Η πρώτη προσφυγή για την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά 

κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Η προσφυγή που υπογράφεται από τον καθηγητή του πανεπιστημίου Αθηνών, 

Παν. Λαζαράτο και το γνωστό δικηγόρο, Αλ. Λυκουρέζο, ανήκει σε επιχειρηματία 
της Μυκόνου που βάλει κατά της συνταγματικότητας του μέτρου και επικαλείται 
λόγους ισότητας αλλά και άλλων βασικών συνταγματικών διατάξεων. Η προσφυγή 
που κατατέθηκε θα εκδικαστεί προσεχώς από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

Νέες ανακοινώσεις
Για το θέμα της αύξησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ είχαμε και αυτήν την 

εβδομάδα νέες αντιδράσεις. Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, έστειλε στον 

υπουργό εσωτερικών, κ. Π. Κουρουμπλή, την παρακάτω επιστολή:
«Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου, αποτελεί  

ουσιαστικά κατάργηση της νησιωτικότητας που είναι όχι μόνο κεκτημένο δικαίωμα 
αλλά και τρόπος επιβίωσης. Είναι μέτρο άδικο που θα πλήξει καίρια τον πρωτογενή 
τομέα των νησιών και τον τουρισμό που αποτελεί τη βάση της οικονομικής ζωής 
του τόπου μας. 

Η αύξηση αυτή αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα στον προϋπολογισμό των Δήμων 
καθώς μετακυλίεται σε όλες τις δαπάνες των Δήμων και ιδιαίτερα των ανταποδο-
τικών υπηρεσιών το κόστος των οποίων βάσει της κείμενης νομοθεσίας βαρύνει 
τους δημότες μέσω των δημοτικών τελών καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί από άλ-
λους πόρους του Δήμου ανεβάζοντας δυσβάσταχτα το κόστος ζωής. Στις δύσκο-
λες οικονομικές στιγμές που περνάνε οι κάτοικοι των νησιών μας και οι επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται σε αυτά είναι αναγκασμένοι οι Δήμοι να μεταφέρουν 
άδικα ένα επιπλέον οικονομικό βάρος στους πολίτες. 

Για το λόγο αυτό ζητάμε την εξαίρεση των Δήμων από την αύξηση του Φ.Π.Α. και 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ηλεκτροφωτισμού 
και καθαριότητας διότι είναι αυτονόητο ότι από την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών εξαρτάται η καλή εικόνα του νησιών μας».

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος των νησιών μας δημοσιοποίησε την πα-
ρακάτω ανακοίνωση:

«O Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου Αντιπάρου, ξεκίνησε αγώνα ενα-
ντίον της άδικης επιβολής του αυξημένου Φ.Π.Α στα νησιά μας. Με συντονισμέ-
νες προσπάθειες και στενή συνεργασία με το σύνολο των Εμπορικών Συλλόγων 
των νησιών, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Ομόρων Νομών και 
Νήσων Αιγαίου, της ΕΣΕΕ θα ξεκινήσουμε  προσφυγές στα αρμόδια όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνάδελφοι Πάρου- Αντιπάρου συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που 
σας αποστέλλουμε: http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_
form_el.htm,μας βοηθάτε να συλλέξουμε στοιχεία τα οποία μας είναι χρήσιμα 
,ώστε να ισχυροποιήσουμε την θέση μας. Πιστεύουμε ότι όλοι μας ενωμένοι θα 
επιτύχουμε τον τελικό μας στόχο».

Περιφέρεια
Νέα συνάντηση εργασίας είχε στις 6/10/2015 ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, 

κ. Γιώργος Χατζημάρκος, μαζί με εκπροσώπους οικονομικών συντεχνιακών φορέων 
στη Ρόδο.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των ξεχωριστών ενεργειών και 
πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί από μέρους των φορέων, οι οποίοι έχουν 
απευθυνθεί σε δικηγορικά γραφεία, για την νομική διερεύνηση του ζητήματος της 
κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Παράλληλα συμφωνήθηκε η από 
κοινού ανάθεση στους  νομικούς συμβούλους με τους οποίους συνεργάζονται οι 
φορείς, της νομικής διερεύνησης του θέματος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τέλος, στη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε από όλους ότι οι κινήσεις που 
γίνονται πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές, καθώς υπάρχει η υποψία και ταυτόχρονα 
η ανησυχία ότι η νομική διερεύνηση του ζητήματος για τα πέντε θιγόμενα σήμερα 
νησιά του Ν. Αιγαίου, ενδέχεται να αποτελέσει πιθανό έρεισμα για επέκταση της 
βλάβης σε περισσότερα νησιά, κάτι που όπως τόνισαν τόσο ο περιφερειάρχης, όσο 
και οι συνομιλητές του, δεν πρέπει επ’ ουδενί να συμβεί.
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Ένας χρόνος νέας 
δημοτικής αρχής

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από 
τότε που με συντριπτική πλειοψηφία 
ο Παριανός πολίτης έφερε στο προ-
σκήνιο μια παράταξη αποτελούμενη 
σχεδόν στο σύνολο της από νέα πρό-
σωπα. 

Οι δυσκολίες πολλές που είχε να 
αντιμετωπίσει με σημαντικότερη την 
κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται η χώρα που δεν έχει καμία 
ομοιότητα ακόμη και με τα 1-2 προ-
ηγούμενα χρόνια και δευτερευόντως 
με την αντικειμενική απειρία μιας 
νέας παράταξης. Έτσι μάλλον επιβε-
βαιώνεται για πολλοστή φορά ο ιστο-
ρικός και διανοητής Αντόνιο Γκράμ-
σι που έλεγε ότι «το παλιό πεθαίνει 
αλλά το καινούργιο δυσκολεύεται να 
γεννηθεί».

Παρόλα αυτά και παρά τις τρομα-
κτικές αγκυλώσεις που προκάλεσε η 
πολιτική αστάθεια  που έφτασε στο σημείο (και δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει) να 
ζητούνται τα αποθεματικά των δήμων να καθυστερούν τα ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα κυρίως των κοινωνικών δομών και να προσλαμβάνεται μειωμένο μάλιστα το 
έκτακτο προσωπικό τον Ιούλιο αντί του Μαΐου, η διαχείριση της καθημερινότητας 
κινήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο με την τεράστια συμβολή της εμπειρίας σε αυτόν 
τον τομέα του δημάρχου και ορισμένων παλαιών κοινοταρχών αλλά και με την ερ-
γατικότητα των νέων και της αντιδημάρχου. Ειλικρινά τα συμβούλια των κοινοτήτων 
και οι επικεφαλείς είναι από τα καλύτερα των τελευταίων χρόνων. Επίσης, στις αρ-
χές της θητείας μας είχαμε να αντιμετωπίσουμε την αποχώρηση (συνταξιοδότηση) 
του επικεφαλή των οικονομικών υπηρεσιών και την αδυναμία αντικατάστασης του.

Εκεί θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον αντιδήμαρχο για τη μεθοδικότητα 
και τις οργανωτικές ικανότητες που τον διακρίνουν που εκτός από τα οικονομικά 
ξεδιπλώθηκαν και στην τουριστική επιτροπή με τα γνωστά καλά αποτελέσματα για 
φέτος. Στα νομικά πρόσωπα του ο Δήμος Πάρου έχει στην ηγεσία τους συμπολίτες 
μας που νομίζω ότι με την στήριξη όλων σας θα προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρε-
σίες τους για αρκετά χρόνια (εξαιρέστε την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για ευνόητους λόγους). Την 
μεγαλύτερη όμως σημασία για την επιτυχή πορεία ενός δήμου έχουν οι εργαζόμενοι. 
Στην πλειονότητα τους είναι εργατικότατοι και πλήρως καταρτισμένοι στον τομέα 
ευθύνης τους.

Όσο για την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έγινε από όλους μας (μέλη του Δ.Σ. εργαζομένους, συλ-
λόγους, κοινότητες, εθελοντές κλπ) προσπάθεια σε όλους τους τομείς (κοινωνική 
πρόνοια, επιμόρφωση, πολιτισμός, αθλητισμός, εκπαίδευση και ψυχαγωγία) να επι-
τύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα..

Καλώς η κακώς (κατά την γνώμη μου καλώς) φαίνεται το έργο μας και μπορεί 
να κριθεί θετικά η αρνητικά από όλους τους Παριανούς. Κλείνοντας θα ήθελα να 
αναφερθώ στην έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας που βασανίζει την χώρα μας και 
μεταφέρεται σαν καρικατούρα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Είναι πραγματικά λυπηρό το φαινόμενο να μην μπορούν να συνεργαστούν οι πα-
ρατάξεις (με την εξαίρεση της Λαϊκής συσπείρωσης λόγω διαφορετικής, απολύτως 
σεβαστής, θεώρησης των πραγμάτων). Ακόμη πιο λυπηρό να μην ενώνουν τις δυνά-
μεις τους προεκλογικά σε ένα κοινό συνδυασμό.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  

Υ.Γ. Όσο για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου αντί για ένα γόνιμο δι-
άλογο με απόψεις επιχειρήματα και ευπρεπείς αντιπαραθέσεις έχει μετατραπεί με 
ευθύνη όλων μας σε θέατρο εντυπώσεων.
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Ένας χρόνος νέας 
δημοτικής αρχής

Ένα χρόνος πέρασε από τότε που η παράταξη «Πάρος τώρα στην πράξη» διοικεί 
το Δήμο Πάρου. Θα περίμενε κανείς από μια νέα δημοτική αρχή που έχει βάλει ψηλά 
τον πήχη, που αποτελείται από νέους ανθρώπους, που δημιούργησε μεγάλες προσ-
δοκίες στους πολίτες, να φέρει κάτι νέο, φρέσκο, που να περιέχει ελπίδα, να είναι 
εφικτό, με σωστό σχεδιασμό και να έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Αντ’ αυτού, βλέπουμε απλή διαχείριση της καθημερινότητας, που κι αυτή είναι 
αμφίβολη, για να καλυφθεί η ανικανότητα και η αδυναμία ανταπόκρισης στα νέα 
δεδομένα.

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο η Πάρος ήταν στον «αυτόματο πιλότο» όσο αφορά 
στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και των ομπλελοκαθισμάτων στις παραλίες. 
Όλοι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια κατειλημμένα από παρανόμως παρκαρισμένα αυ-
τοκίνητα και μηχανάκια, κυκλοφοριακό κομφού-
ζιο, ενώ το παράνομο εμπόριο ξέφυγε από κάθε 
έλεγχο. Οι έμποροι σε απόγνωση προσπαθούσαν 
να μαζέψουν τα αμάζευ- τα. Εσωστρέφεια και μόνο 
αποσπασματικές κινήσεις εντυπωσιασμού αμφιβό-
λου αποτελέσματος,  

Βλέπουμε μια δημοτική αρχή να λειτουργεί  στην 
λογική της προβολής του «τίποτα» Λάθη, παραλεί-
ψεις, άγνοια, προχειρό- τητα στην προετοιμασία 
των θεμάτων του δημ. συμβουλίου, με αποτέλε-
σμα την μη ορθή λήψη αποφάσεων και συνέπεια 
την ακύρωση πολλών από αυτές. Το φαινόμενο 
της μη τήρησης των αποφάσεων του δημοτι-
κού συμβουλίου, που για πρώτη φορά στα χρονικά 
παρατηρείται, δείχνει την υποβάθμιση του οργάνου 
και των ανθρώπων που το απαρτίζουν, που συνε-
χώς έρχονται σε δύσκολη θέση αφού δεν ξέρουν κάθε φορά τι τους περιμένει. Στα 
μεγάλα θέματα που αφορούν τα θέματα υγείας, παιδείας, ακτοπλοϊκό, αύξηση του 
συντελεστή ΦΠΑ κ.α., η νέα δημοτική αρχή έχει περιοριστεί στην… αποστολή επι-
στολών!

Το διάστημα που μας πέρασε ολοκληρώθηκαν έργα της προηγούμενης δημοτικής 
αρχής όπως, η αγορά του ΚΑΠΗ Αγκαιριάς, του πολιτιστικού κέντρου Μαρμάρων, το  
νηπιαγωγείο Νάουσας, το νηπιαγωγείο Αγκαιριάς (αυτό ακόμη το περιμένουμε αν 
και είχαν απομείνει μόνο λίγες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του), τα ιατρεία 
Νάουσας και Μάρπησσας, διάφορες πλακοστρώσεις, η τοποθέτηση του χλοοτάπη-
τα του γηπέδου της Μάρπησσας (που ακόμη δεν ολοκληρώθηκε…) ενώ ξεκίνησε 
ένα έργο πολύ σημαντικό για την νεολαία του νησιού μας, η αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων στην Μάρπησσα που και γι’ αυτό προηγήθηκε πολύ δουλειά από τις προ-
ηγούμενες  δημ. αρχές καθώς και άλλα μικρότερα έργα που όμως απαιτούν μεγάλη 
προετοιμασία για να φτάσουν στην υλοποίηση. Αυτή ήταν η παρακαταθήκη που 
αφήσαμε στη νέα δημοτική αρχή όπως και πολλές έτοιμες μελέτες που αφορούν 
σημαντικά έργα και θα πρέπει να τις τρέξουν έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι φάκε-
λοι, και να προχωρήσουν σύντομα. Χρειάζεται οργάνωση, γνώση και ορθή διαχείρι-
ση του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει ο Δήμος.

Αναρωτιέμαι τι γίνεται με τα συνεχιζόμενα έργα όπως η αποχέτευση της Ν/Α Πά-
ρου, με  λιμενικά έργα όπως το αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής, οι βελτιώσεις του 
αλιευτικού καταφυγίου στο Π. Λιβάδι, το εμπορικό λιμάνι, τις αίθουσες αναμονής 
του λιμανιού της Παροικίας, τα ναύδετα και πολλά άλλα έργα που είναι απαραίτητα 
για την ανάπτυξη του νησιού μας; 

Σε ό,τι αφορά την τουριστική προβολή του νησιού μας, αυτή έχει περιοριστεί στην 
απλή χωρίς κανένα σχεδιασμό συμμετοχή σε εκθέσεις και σε κάποιες φιλοξενίες 
δημοσιογράφων . 

Αυτό ήταν το διαφορετικό που υποσχέθηκαν; Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε 
αύξηση των αφίξεων στο νησί μας, κάτι που οφείλεται στη συστηματική δουλειά 
που έγινε τα προηγούμενα χρόνια από μια, κατά γενική ομολογία, δυνατή ομάδα 
εθελοντών, επαγγελματιών που πλαισίωσαν την προσπάθειά μας. Τώρα; Η ομάδα 
δείχνει διαλυμένη, οι αποφάσεις παίρνονται από μια κλειστή τριμελή επιτροπή και 
η τουριστική επιτροπή υποβαθμίστηκε και περιορίστηκε στο να ψηφίζει τυπικά τις 
ήδη αποφασισμένες δράσεις. Που είναι η διευρυμένη συμμετοχή που υποσχέθηκαν;

Πριν λίγες ημέρες ψηφίστηκε από την πλειοψηφούσα παράταξη το τεχνικό πρό-
γραμμα για το 2016. Απογοητευτικό… Χωρίς όραμα, χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό, 
σε μια λογική ξεπερασμένη. Περιμέναμε να δούμε έστω κι ένα μικρό μέρος από 
αυτά που υποσχέθηκαν πριν τις εκλογές, αυτά για τα οποία έπεισαν ότι είναι εύκολο 
να υλοποιηθούν με το μαγικό ραβδάκι, αυτά τα οποία θα έφερναν νέα πνοή, την 
αλλαγή, αυτά τα έργα που θα έκαναν την διαφορά. Οι δικαιολογίες που ακούστηκαν; 
Πολλές… Η  οικονομική κρίση, ο υποστελεχωμένος δήμος, οι γραφειοκρατικές δια-
δικασίες κλπ. Αναρωτιέμαι, δεν ήξεραν; Δεν ήξερε ο πρώτος τη τάξη αντιδήμαρχος 
και για χρόνια δημοτικός σύμβουλος, την οικονομική κατάσταση, τις ελλείψεις σε 
προσωπικό, τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε; Που βρισκόταν τόσα χρόνια και δεν 
είχε επαφή με την πραγματικότητα; Γιατί δεν ενημέρωσε τους συνεργάτες του, που 
όλοι λένε «δεν ήξερα»;

Δεν υπάρχει δικαιολογία για την «Πάρο στην απραξία»… Φοβάμαι ότι το όραμα 
για μια Πάρο «τώρα στην πράξη» μπήκε στον πάγο.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΗ



Και φέτος το «προαπαιτούμενο» είναι να μπορούμε να ζεσταθούμε στη διάρκεια του 
χειμώνα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση λόγω της οικονομικής συγκυρίας από την μνημο-
νιακές επιλογές. Ποια είναι όμως τα «ισοδύναμα» που μπορούν να μας εξασφαλίσουν 
ένα ζεστό περιβάλλον στο σπίτι ή στη δουλειά μας;  Μια μικρή έρευνα αγοράς είναι 
απαραίτητη. Εμείς σας δίνουμε κάποιες πρώτες πληροφορίες. Εσείς συνεχίστε την 
έρευνά σας...

Αφιέρωμα θέρμανση 2015
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Ι. Σγαρδέλης & Σια Ε.Ε.

Αντλία θερμότητας:
Η εναλλακτική ΑΠΕ 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ηλιοθερμία έχει περιορισμούς στη χρήση της, 
είτε επειδή δεν υπάρχει επαρκής χώρος για να τοποθετηθούν συλλέκτες ή επειδή 
υπάρχουν αρχιτεκτονικοί περιορισμοί που τους απαγορεύουν εντελώς, κλπ. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η βέλτιστη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας 
ξενοδοχειακής μονάδας είναι η χρήση μιας η περισσότερων αντλιών θερμότητας.  
Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα τα οποία παρέχουν την δυνατότητα 
άντλησης θερμότητας από το περιβάλλον  και την μεταφορά της στο νερό, το οποίο 
χρησιμοποιείται στην θέρμανση του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο, καταναλώνοντας 
μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, παράγεται πολλαπλάσια θερμική ενέργεια 
για την θέρμανση των χώρων και των Ζεστών Νερών Χρήσης.

Η λειτουργία της Αντλίας Θερμότητας

Η χρήση της Αντλίας θερμότητας υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με τα συμβατικά 
συστήματα, αφού επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του λειτουργικού 
κόστους έως και 70% (εξοικονόμηση 60-70% σε σχέση με το πετρέλαιο και 50-
60% σε σχέση με το φυσικό αέριο) και συνεισφέρει στην ουσιαστική ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιρίου.

Αντλία θερμότητας σε συνδυασμό με ηλιοθερμία

Η χρήση των αντλιών θερμότητας, σε συνδυασμό με την ηλιοθερμία, αποτελεί μία 
από τις από τις πιο διαδεδομένες λύσεις για ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας 
και χρημάτων, ιδιαίτερα για νέες εγκαταστάσεις, όπου δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης 
συμβατικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας.

Γιάννης Παντελαίος
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ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
· ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΑΕΡΙΟ, ΞΥΛΟ, PELLET)
· ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

· ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ - ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ
· ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ολοκληρωµένη τεχνική υποστήριξη

Συντήρηση καυστήρα:
μύθοι & αλήθειες

Πολλά έχουμε ακούσει για τις νέες τεχνολογίες στη 
θέρμανση και τι πρέπει να κάνουμε για να απαλαγούμε 
από το πετρέλαιο. Ο κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να 
σκεφτεί τι είναι εκείνο που συμφέρει καλύτερα για να 
έχουμε ικανοποιητικά επίπεδα άνεσης και κυρίως να 
μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον.Οι απαντήσεις που δί-
νονται έχουν επεξεργαστεί από τους επιστήμονες στον 
τομέα θερμότητας της σχολής Μηχανολόγων Μηχανι-
κών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πριν ξεκινήσω να λειτουργώ την θέρμανση 
τι πρέπει να κάνω;

Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι η συντήρηση του 
καυστήρα και του λέβητα. Η συντήρηση της εγκατά-
στασης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το 
χρόνο.

Στο λέβητα πρέπει να γίνουν:
• Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επι-

φάνειας με συρμάτινες βούρτσες.
• Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.

Στον καυστήρα πρέπει να γίνουν:
• Καθαρισμός του ακροφυσίου (μπεκ) του καυ-

στήρα ή αντικατάστασή του, αν διαπιστωθεί ότι 
είναι μικρό ή μεγάλο για το λέβητα ή έχει συ-
μπληρώσει τον αριθμό ωρών λειτουργίας, που 
προδιαγράφει ο κατασκευαστής του.

• Καθαρισμός της κεφαλής καύσης και του στρο-
βιλιστή.

• Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανά-
φλεξης και του φωτοστοιχείου.

• Καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου και των 
φίλτρων πετρελαίου στη σωληνογραμμή, που 
φέρνει το καύσιμο από τη δεξαμενή στον καυ-

στήρα.
• Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα. 

Στην καπνοδόχο πρέπει να γίνουν:
• Επιμελημένος και τακτικός καθαρισμός της κα-

πνοδόχου

Ο τεχνίτης πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά το 
φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης 
και να το παραδίδει στον διαχειριστή του κτιρίου. Στις 
εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη 
ή ίση με 400.000 Kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια με-
τρήσεων, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και η κατα-
χώρησή τους σε σχετικό βιβλίο.
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• Συντηρήσεις & επισκευές καυστήρων

Αντλίες θερµότητας

 Έκδοση πιστοποιητικού καυσαερίων Π.Ε.Ρ.Π.Α

Ηλιοθερµικά συστήµατα

•
•

•

Αλυκή Πάρου | Τηλ: 22840 91950 | Fax: 22840 91713 | Κιν: 6977 354429
E-mail: pantelai@otenet.gr | www.pantelaiosparos.gr

Ενεργειακά τζάκια Nordpels
Ενεργειακές κασέτες Meteor

Περιφερειακός Παροικιάς
τ: 22840 24151 | κ: 698 5060133
e: panos8795@gmail.com

Σοµπόνης
Νικόλαος

Καυσόξυλα

Πρόδρομος • τηλ. 6971624526 & 2284041749

δωρεάν
µεταφορά
στο χώρο σας

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

Αστέρας Πάρος
τηλ/fax: 22840 51039 | κιν.: 6977 690140

Πλυντήριο | Λιπαντήριο
Παροχή υγραερίου κίνησης

& διανοµή κατ’ οίκον

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΜΙΝΑ∆ΩΝ

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ
ΚΙΝ.6944 605112 | ΤΗΛ.22840 92078

Πολλαπλές επιλογές εναλλακτικής θέρμανσης, όπως τα ενεργειακά τζάκια και οι 
σόμπες ξύλου, μπορείτε να αξιοποιήσετε και φέτος, εφόσον έχετε αποφασίσει να 
απαλλαγείτε οριστικά από το πετρέλαιο.   

ΕΝΕΡΓΕΙΚΑ ΤΖΑΚΙΑ – ΣΟΜΠΕΣ  

Ξεκινώντας από τα ενεργειακά τζάκια, πρόκειται για μια εξαιρετική επιλογή, κα-
θώς παρέχουν πλέον τη δυνατότητα διανομής του θερμού αέρα μέσω αεραγωγών 
σε όλο το σπίτι. Εξωτερικά, η κύρια διαφορά ενός παραδοσιακού τζακιού και ενός 
ενεργειακού είναι ότι η εστία κλείνει με γυάλινο πορτάκι. Εκεί βρίσκεται και η μεγάλη 
διαφορά στην απόδοση. Κλείνοντας την εστία, γίνεται έλεγχος του ποσοστού οξυ-
γόνου που διοχετεύεται στη φλόγα με αποτέλεσμα την ποιοτικότερη καύση και τις 
μικρότερες απώλειες θέρμανσης από την καμινάδα. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατό-
τητα μετατροπής ενός κλασικού τζακιού από πυρότουβλα, σε κλειστού, ενεργειακού 
τύπου, ενσωματώνοντας μια ειδική κασέτα – εστία, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση 
των παραπάνω αναφερόμενων πλεονεκτημάτων, χωρίς πολύ κόπο. 

Τα εν λόγω τζάκια απαιτούν μόλις έξι κιλά ξύλου ανά ώρα, έναντι 20 κιλών των 
συμβατικών τζακιών. Επίσης, μπορούν να κάψουν και βιομάζα (pellets) εκπέμποντας 
μόνο 6 γραμμάρια αερίων με άνθρακα ανά ώρα , σε σχέση με τα 47 γραμμάρια των 
παραδοσιακών τζακιών. Ασφαλώς, κατακόρυφα αυξημένη είναι και η ασφάλεια, κα-
θώς η κλειστή πόρτα σημαίνει πως μπορείτε να λείπετε από το σπίτι ενόσω το τζάκι 
λειτουργεί. 

Με τον τρόπο αυτό, το ενεργειακό τζάκι κατορθώνει να αξιοποιήσει το 70% -90% 
της θερμογόνου απόδοσης του ξύλου, έναντι μόλις 10% - 15% του συμβατικού 
τζακιού. 

Τα ενεργειακά τζάκια εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τη ζέστη που τα ίδια παράγουν, 
με την καύση στον χώρο της εστίας, είτε διοχετεύοντας την γρήγορα και σωστά 
στον αέρα (αερόθερμο ενεργειακό τζάκι), είτε διοχετεύοντας τη στο νερό του δι-
κτύου θέρμανσης (τζάκι καλοριφέρ), αποκτώντας έτσι πλήρη αυτονομία θέρμανσης. 

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ       

- Η επιλογή των ξύλων θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Ορισμένα είδη 
παράγουν πολύ μεγάλο καπνό και έχουν δυσάρεστη οσμή ή «σκάνε». Προτιμάμε 
δρυ, που έχει μεγαλύτερη διάρκεια καύσης, και οξιά, που δίνει ωραία φλόγα χωρίς 
προβλήματα. Το πεύκο ή το έλατο αρπάζουν γρήγορα και δίνουν μεγαλύτερη φλό-
γα, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε κυρίως για προσάναμμα και όχι για συνεχή 
χρήση. 

- Επιλέγουμε μόνο φυσικά ξύλα. Αποφεύγουμε βαμμένα και βερνικωμένα ξύλα, 
περασμένα από λαδομπογιές, κομμάτια από έπιπλα και κάθε είδους πλαστικό. 

- Αποφεύγουμε τη χρήση χημικών προσαναμμάτων, με παράγωγα πετρελαίου και 
άλλες ανθυγιεινές ουσίες, αλλά μόνο φυσικά, από λεπτά, ξερά κλαράκια ή δαδιά. 

- Δεν αγοράζουμε ξυλεία εμποτισμένη με χημικά.
Παντελαίος Χρήστος

Προϊόντα & τρόποι θέρμανσης
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Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

• Ενεργειακά τζάκια,
   αερόθερµα, καλοριφέρ
• Σόµπες ξύλου & pellet
• Καυστήρες pellet & ξύλου
• Καµινάδες & υλικά
   για εγκαταστάσεις σε σόµπες & τζάκια
• Ξύλα (ελιά | οξυά | δρυς | δαδί)
• Pellet
& η µεταφορά δωρεάν σε όλη την Πάρο

Η ηλιοθερμική τεχνολογία (ή αλ-
λιώς, ηλιοθερμία) μετατρέπει την 
ηλιακή ενέργεια σε χρήσιμη θερμό-
τητα: οικονομικά, αποδοτικά και με 
ασφάλεια.Το μόνο που χρειάζεται 
είναι η ηλιακή ακτινοβολία και η τε-
χνολογία των ηλιακών συστημάτων. 
Αρκεί ένας ηλιακός συλλέκτης μεγέ-
θους 4 έως 6 τετραγωνικά μέτρα, 
ώστε να τροφοδοτήσει με ζεστό 
νερό ένα μέσο νοικοκυριό 4 ατό-
μων. Με αυτό το τρόπο η ηλιοθερ-
μία καλύπτει το 25% της ανάγκης 
του ανθρώπου για ενέργεια. Έπειτα, 
μπορείτε να εξοικονομήσετε ευκολα, 
περίπου το 80% της ενέργειας που 
καταναλώνεται για τη θέρμανση του 
χώρου, με μοναδική προϋπόθεση να 
υποστηρίζετε τη θέρμανσή σας με 
ηλιακή ενέργεια. 

Η τιμή ενός ηλιοθερμικού συστήματος ποικίλει ανάλογα με την εγκατάσταση και 
τις απαιτούμενες ανάγκες. Στην αγορά υπάρχει μεγάλη γκάμα συλλεκτών, δοχείων 
και ηλιακών ελεγκτών, έτσι σε κάθε εγκατάσταση επιλέγονται τα κατάλληλα υλικά, 
με αποτέλεσμα να καλύπτονται οι ανάγκες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Μην 
ξεγελιέστε με το αυξημένο ίσως κόστος κάποιων προϊόντων, ο σημαντικότερος πα-
ράγοντας εντέλει, είναι η απόσβεση της επένδυσή σας.

Ηλιακή Θέρμανση: Απεριόρι-
στη θερμική ενέργεια από τον 
Ήλιο

Σημαντική οικονομία στη θέρμανση 
και το ζεστό νερό χρήσης, προσφέρει 
σε μία κατοικία, η εγκατάσταση ενός 
Ηλιοθερμικού Συστήματος. 

Η διαρκής αύξηση της τιμής του πε-
τρελαίου θέρμανσης και γενικά των 
καυσίμων οδηγεί στην αναζήτηση 
εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης με 
σκοπό τη μείωση του κόστους της χρή-
σης της. Μια από τις πιο ενδιαφέρου-
σες εναλλακτικές λύσεις για τη χώρα 
μας είναι η ηλιοθερμία για την ηλιακή 
θέρμανση της κατοικίας.

Πλεονεκτήματα Ηλιοθερμίας
Όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα προ-

σφέρει ιδανικές συνθήκες για την αξι-
οποίηση της ηλιακής θερμότητας. Είναι 
γεγονός ότι η ετήσια ηλιακή ακτινοβο-

λία στην Ελλάδα είναι 1300 έως 1700 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο. Καθα-
ρή ενέργεια σε άφθονες ποσότητες! Με μια ηλιοθερμική εγκατάσταση είναι δυνατή 
η θέρμανση του νερού χρήσης σε όλη τη διάρκεια του χρόνου πάνω από τους 60°C 
– σχεδόν δωρεάν. Έτσι, οι ηλιακές εγκαταστάσεις καλύπτουν περίπου το 70% των 
συνολικών απαιτήσεων σε θερμότητα. Κατά συνέπεια, η συμβατική θέρμανση απαι-
τείται μόνο στο υπόλοιπο 30% αντί για το 100%. Έτσι εξοικονομείται CO2, ενέργεια 
και μειώνονται τα έξοδα!

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ: Επενδύστε στην Ηλιοθερμία 
για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΛΟΥ-
ΚΑΣ, ανταλλάσσεται γκαρσονιέρα 
22 τ.µ ,υπερυψωµένη ισόγεια, 
ανακαίνιση ‹13, µε ακίνητο κατοι-
κήσιµο στην Πάρο ανεξαρτήτου 
έτους κατασκευής. Τηλ:6938 971 
809 – 210 80 52 842

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

ΠΑΤΡΑ, ανταλλάσσεται µε 
κατοικία στην Πάρο ή πωλείται 
γκαρσονιέρα, 28 τ.µ., 1ου ορόφου, 
κατασκευής 2005, µε κεντρική 
θέρµανση και πόρτα ασφαλείας. 
Πλησίον Τ.Ε.Ι. Ιδανική για φοιτη-
τές. Τηλ. 6940 811 438

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τµ το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 
δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. ∆ίνονται και 
για ενοικίαση. Τηλ.: 6940 622 456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ από τη θάλασσα. Μεσολάβη-
ση για λήψη τραπεζικού δανείου. 
∆ίνονται και για ενοικίαση. Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥ-
ΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό δρόµο, 
ενοικιάζεται χώρος για κατάστηµα 

ή γραφείο, 100 τ.µ. ισόγειο και 
100 τ.µ. υπόγειο. Ενοικιάζονται 
µαζί ή και ξεχωριστά. Με πάρ-
κινγκ. Τηλ: 6977 618 527

ΑΘΗΝΑ, ΑΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ., 2ος 
όροφος, 1 υ/δ, σαλόνι, ανεξάρτητη 
κουζίνα και µπάνιο, µπαλκόνι µε 
θέα πράσινο. Πόρτα ασφαλείας, 
καινούρια κουφώµατα- ντου-
λάπες- παρκέ, τέντα. Σε ήσυχη 
γειτονιά, κοντά σε στάση µετρό 
και λεωφορείου. ΤΙΜΗ:280€. Τηλ. 
6974 365 805

ΚΑΜΠΟΣ, πάνω στον κεντρικό 
δρόµο, κοντά στο Μίνι Μάρκετ 
«Κάµπος», ενοικιάζονται 2 δια-
µερίσµατα επιφάνειας 25 τ.µ. και 
30 τ.µ. αντίστοιχα, επιπλωµένα, 
µε ηλεκτρικές συσκευές, για όλο 
το χρόνο ή για σεζόν. Τηλ. 22840 
92293, 6973 221 907

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ, ενοικιάζε-
ται χώρος 63 τ.µ. κατάλληλος για 
γραφείο ή επιχείρηση, για όλο το 
χρόνο. Τιµή ενοικίου, 300 ευρώ. 
Τηλ. 6982 061 284, 6979 727 616

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατοικία πρώτου 
ορόφου, 75 τ.µ. µε δύο υπνοδω-
µάτια, σαλόνι - κουζίνα ενιαία, 
δύο µπαλκόνια µε θεά θάλασσα,  
πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, για 
όλο το χρόνο, µερικώς επιπλω-
µένη. Τιµή: 250 ευρώ. Τηλ. 6940 
971 192.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 1χλµ. έξω από την 
πόλη, µετά το ΕΠΑΛ, ενοικιάζεται 
µικρό δυάρι επιπλωµένο. Τηλ. 
6972 077 052

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑ∆ΙΑ ενοι-
κιάζεται, δυάρι επιπλωµένο, 
εξοπλισµένο µε όλα τα ηλεκτρικά, 
για όλο το χρόνο. Τιµή : 240,00 €. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6989 871 269 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
40 τ.µ, επιπλωµένη,  1 υπνοδω-
µάτιο, σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο, 
τζάκι, αυτόνοµη κεντρική θέρµαν-
ση, 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 6932 901 931

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο 
καταστήµατα, 40 τ.µ. έκαστο ή 80 
τ.µ. ενοποιηµένο, 20 µέτρα από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 22840 91429, 6945 
855 167

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
-ΖΗΤΗΣΗ

ΟΙΚΙΑ (50-70 τ.µ.) ζητείται  προς 
ενοικίαση για όλο το χρόνο στην 
Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 697 
4853 915.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
(ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ή VILLA έως 30 
δωµατίων), ζητείται για ενοικίαση 
µακράς περιόδου. Παρακαλώ 
στείλτε µου την πρόταση σας στο 
paros@grecokosmos.pl

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 
 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ζητείται. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΤΕΙ/ 
ΑΕΙ, γνώση Η/Υ και αγγλικών. Βιο-
γραφικά στο kmparos@epapsy.gr, 
fax: 22840 24911. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩ-
ΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητείται µε 
πολύ καλή γνώση ηλεκτρι-
κών υπολογιστών. Αποστολή 
βιογραφικών στο  nikos@
typoparos.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από 
δηµιουργικό γραφείο στην 
Πάρο. Απαραίτητα προσόντα 
γνώση Illustrator, InDesign, 
Photoshop και αγγλικών. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
aggeliagrafi stas2015@gmail.
com

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται από φαρµακείο 

στην Πάρο. Απαραίτητα προσόντα: 
γνώση Η/Υ και αγγλικών. Συναφές 
πτυχίο και δεύτερη γλώσσα θα 
εκτιµηθούν. Βιογραφικά στο: 
para4@pathfi nder.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια, κάτοχος 
επάρκειας της ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει µαθήµατα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατοµικά & 
οµαδικά. Προετοιµασία για όλα τα 
διπλώµατα - CELI 1- 5, Diploma, 
Κρατικό πιστοποιητικό και για 
σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 6974 
365 805

∆ΑΣΚΑΛΑ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, 
παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές 
όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6942 846 058

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ-
ΟΥ «ΜΕ ΤΗ ΣΕΣΟΥΛΑ» στην 
Παροικία, πωλείται µε όλα τα 
υπάρχοντα. Τηλ.: 6972 886 685, 
κος Γιώργος.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ γυναικείων ενδυµάτων 
πωλείται στην Αγορά Παροικίας 
Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
23604/22571, 6937 643 153 

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€
Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7.00-21.00 & ΣΑΒΒΑΤΟ  8.00-13.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά
Παθολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Μικροβιολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Ακτινολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
16-17/10

Νευρολόγος | 6-7/11

Ορθοπαιδικός | 16-17/10

Γαστρεντερολόγος | 16-17/10

Παιδίατρος | 1-4/10, 8-11/10, 15-18/10, 
22-25/10, 29/10-1/11

Καρδιολόγος 15 & 30/10, 
∆οκιµασία κόπωσης - holter αρτηριακής 
πίεσης και ρυθµού σε 24ωρη καταγραφή

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

Η εταιρεία ANDREAS STIHL AE, ο μεγαλύτερος 
κατασκευαστής αλυσοπριόνων στον κόσμο και ένας από 
τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μηχανημάτων για τη 
δασοκομία και την περιποίηση πρασίνου και κήπων, ζητεί 
συνεργάτη στην περιοχή της Παροικιάς Πάρου. Τα 
ενδιαφερόμενα καταστήματα θα πρέπει να διαθέτουν, ικανό 
χώρο έκθεσης, εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 
210/8002500 και στο 693/7056313

ΠΕΝΘΟΣ
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους µας 
συµπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος µας, για 
την απώλεια του λατρευτού µας Παναγιώτη 
∆ελαγραµµάτη Αλιπράντη.
Η σύζυγος Γαρυφαλιά
Η κόρη Λίλλυ
& Οι λοιποί συγγενείς

Το τεσσαρακονθήµερο µνηµόσυνο θα πραγ-
µατοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου, στο Ιερό 
Προσκύνηµα Παναγίας Εκατονταπυλιανής.
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Αλέξης Γκόκας:
Η ΚΔΕΠΑΠ 
επιχορηγείται με ποσό 
περισσότερο και από 
το Τεχνικό Πρόγραμμα

Ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Αλέξης Γκόκας, και πρώτος σε ψήφους 
στο συνδυασμό του, παραχώρησε στη «Φωνή της Πάρου» συνέντευξη, σχετικά με 
τις τελευταίες τοποθετήσεις του στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου γύρω από την αύξηση του πολιτιστικού τέλους και τη λειτουργία της ΚΔΕΠΑΠ.

Η συνέντευξη του κ. Γκόκα έχει ως εξής:

Η ανάγκη δημιουργίας της ΚΔΕΠΑΠ
Η συζήτηση στο Δ.Σ. πριν από δύο μήνες για την ψήφιση του ισολο-

γισμού της ΚΔΕΠΑΠ και την έγκριση της ετήσιας επιχορήγησης της από 
το δήμο ήταν αφορμή για μια συνολικότερη τοποθέτησή σας σχετικά με 
τον ρόλο της. Πηγαίνοντας όμως πίσω στον χρόνο, πώς και πότε προέ-
κυψε η αναγκαιότητα της δημιουργίας της; 

Α.Γ.: «Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 άρχισε να ανθεί ο θεσμός των δημοτι-
κών επιχειρήσεων με διάφορες μορφές, αμιγείς, ανώνυμες εταιρείες κλπ.

Θεωρητικά ήταν ένα σημαντικό και ευέλικτο εργαλείο στη διάθεση των τοπικών 
αρχόντων για να αναπτύξουν επιχειρηματικές δράσεις σε τομείς πολιτισμού, αθλη-
τισμού, πρόνοιας, ενημέρωσης κλπ που δεν ήταν εφικτές μέσα στο πλαίσιο του λο-
γιστικού και διαχειριστικού πλαισίου των δήμων και των κοινοτήτων, όπως για πα-
ράδειγμα η λειτουργία ενός δημοτικού χώρου συναυλιών, ενός εντευκτηρίου, ενός 

παιδικού σταθμού ή ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Η νομοθετική ευελιξία στη δράση  
(προσλήψεις, δαπάνες…) συνοδευόταν από την απαγόρευση χρηματοδότησης από 
τον δήμο έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση κακής διαχείρισης εσόδων που θα 
προέρχονταν από φορολόγηση πολιτών καθώς επίσης και αθέμιτος ανταγωνισμός 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις».

Ποιά λογική όμως επικράτησε  στην λειτουργία των δημοτικών επι-
χειρήσεων;

Α.Γ.: «Στην πορεία οι καλές προθέσεις του νομοθέτη φαλκιδεύτηκαν και με διά-
φορες μεθόδους στα όρια ή και κατά παράβαση της νομιμότητας, οι μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες μετέτρεψαν τις κατ’ όνομα πλέον αυτές δημοτικές επιχειρήσεις σε επι-
χορηγούμενους, με δημοτικά τέλη, γραφειοκρατικούς οργανισμούς και σε γραφεία  
δημοσίων σχέσεων της εκάστοτε ηγεσίας του δήμου. Στην ουσία δημιουργήθηκαν 
«παραμάγαζα» που διαχειρίζονταν δημόσιο χρήμα με όρους ιδιωτικής επιχείρησης».

Το σήμερα
Το καθεστώς αυτό ισχύει μέχρι σήμερα;
Α.Γ.: «Τη γενικευμένη αυτή και αλλοτριωμένη πραγματικότητα υπό την πίεση της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων ήρθε ένας άλλος νομοθέτης, με όχι τόσο αγνές προθέσεις 
αυτή τη φορά, να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων, λύνοντας τα χέρια των τοπικών 
αρχόντων και αφήνοντας χωρίς προστασία τους πολίτες και τις ιδιωτικές επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς. Με το νέο δημοτικό κώ-
δικα λοιπόν το 2006 προστέθηκε η λέξη «Κοινωφελής» μπροστά από την επωνυ-
μία των δημοτικών επιχειρήσεων για να δικαιολογηθεί η δυνατότητα επιχορήγησής 
τους από τους οικείους δήμους.

Έτσι και η δική μας ΔΕΠΑΠ έγινε ΚΔΕΠΑΠ συνεχίζοντας τις ίδιες δραστηριότητες 
χωρίς όμως ο δήμος Πάρου να έχει ανάγκη πλέον την καταχρηστική εφαρμογή των 
προγραμματικών συμβάσεων για την αφανή επιχορήγησή της που σκανδαλωδώς τα 
προηγούμενα χρόνια επέτρεπαν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα».

Ποια η σχέση δήμου και ΚΔΕΠΑΠ σήμερα;
Α.Γ.: «Όπως ξεκάθαρα φαίνεται μέσα από τους ισολογισμούς της και τους απο-

λογιστικούς της πίνακες των τελευταίων ετών η δημοτική επιχείρηση επιχορηγείται 
από το δήμο Πάρου με 450 χιλιάδες ευρώ ετησίως, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ 
ακόμη και αυτό το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, για δαπάνες της στους τομείς πο-
λιτισμού και πρόνοιας πολύ μικρότερης αξίας. Με τα επιπλέον, όχι μόνο καλύπτει το 
οικονομικό έλλειμμα, στην ανύπαρκτη κατά τα λοιπά επιχειρηματική λειτουργία της, 
αλλά παρουσιάζει και οικονομικό πλεόνασμα ετησίως της τάξεως των 80 χιλιάδων 
ευρώ. Το σωρευτικό αποτέλεσμα των πλεονασμάτων αυτών είναι πάνω από 500 
χιλιάδες ευρώ που με την μορφή αποθεματικών εμφανίζονται στον ισολογισμό της 
και υπάρχουν βέβαια και στα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών της.

Σε ερώτησή μας κατά τη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, ο πρόεδρος της ΚΔΕ-
ΠΑΠ και ο δήμαρχος αυτοσχεδίασαν ανεπιτυχώς σχετικά με το γιατί παρακρατού-
νται αυτά τα πλεονάσματα και δεν επιστρέφονται στο δήμο, όπως εύλογα προβλέπει 
το άρθρο 260 του Κώδικα των δήμων και γιατί αποκρύπτεται από τους δημοτικούς 
συμβούλους η δυνατότητα παρέμβασης του δημοτικού συμβουλίου στη διανομή 
κερδών της επιχείρησης, η οποία ποτέ δεν έχει συζητηθεί μέχρι σήμερα σαν ιδιαί-
τερο ζήτημα».

Οι επιλογές της
Ποια θα μπορούσε να είναι η εξήγηση γι’ αυτές τις ομολογουμένως 

περίεργες επιλογές κατά την άποψή σας; 
Α.Γ.: «Η προφανής αλήθεια είναι ότι η ΚΔΕΠΑΠ  κρατάει καβάντζα για την εξα-

σφάλιση του απώτερου μέλλοντός της. Αυτό όμως προκύπτει από το υστέρημα 
μιας δοκιμαζόμενης οικονομικά κοινωνίας, τη στιγμή που οι πολίτες και ο Δήμος δεν 
είναι σε θέση να καλύψουν ανελαστικές τρέχουσες ανάγκες. Ταυτόχρονα διατηρεί 
επιδοτούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες κάνοντας αθέμιτο ανταγωνισμό σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις.  Και σα να μην φτάνουν αυτά, ένα μήνα μετά  την εν λόγω 
Δημοτική Συνεδρίαση η Δημοτική πλειοψηφία ψήφισε για αύξηση του τέλους πο-
λιτισμού.

Υπό ποιές προϋποθέσεις θα είχε νόημα και κοινωνικό όφελος η συ-
νέχιση της λειτουργίας της ΚΔΕΠΑΠ και τι ειδικότερα πρέπει να γίνει 
σήμερα και σε σχέση με το πολιτιστικό τέλος;

Α.Γ.: «Η κύρια αιτιολογική βάση για την ύπαρξη της είναι η λειτουργία αυτοχρη-
ματοδοτούμενων δραστηριοτήτων στον τομέα του πολιτισμού, του αθλητισμού και 
των κοινωνικών δομών πρόνοιας. Όσον αφορά το πολιτιστικό τέλος θα έπρεπε να 
χρηματοδοτεί επενδύσεις στον πολιτιστικό τομέα και όχι να αναλώνεται στο σύνολό 
του σε λειτουργικές δαπάνες αμφιβόλου αποδοτικότητας.

Λογική, ηθική αλλά και νομική αναγκαιότητα επιβάλουν την ανατροπή της απόφα-
σης για αύξηση του πολιτιστικού τέλους και την με έμμεσο ή άμεσο τρόπο επιστρο-
φή, στο δήμο, των αποταμιευμένων από την ΚΔΕΠΑΠ επιχορηγήσεων προκειμένου 
να εκτελεστούν επείγοντα και σημαντικά έργα πολιτισμού που έχει ανάγκη η κοινω-
νία του νησιού μας».
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Αγροκήπιο: Μια φορά 
και έναν καιρό…

Οι σύλλογοι: Παρίων η Εκατονταπυλιανή, παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς και η 
ΟΠΑΣ (Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων), κατέθεσαν πρόταση για την αξιοποίηση 
του αγροκηπίου Παροικιάς. Την πρόταση στηρίζουν και ο σεβασμιότατος μητροπο-
λίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας Παροικιάς, ο 
σύλλογος εργαζομένων Ο.Τ.Α Πάρου – Αντιπάρου και ο σύλλογος εργαζομένων 
Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου,

Τα συμβούλια των δημοτικών διαμερισμάτων και οι σύλλογοί τους έχουν αγκα-
λιάσει την πρόταση για το αγροκήπιο και προβληματίζονται για το πως θα αναδεί-
ξουν τον πλούτο της γης τους και τον  ιδιαίτερο λαϊκό τους πολιτισμό, κάνοντας τα 
παιδιά και τους νέους κοινωνούς της ελπίδας για το μέλλον, δια μέσου βιωματικών 
δραστηριοτήτων. 

Η συγκεκριμένη πρό-
ταση θα τεθεί στο δη-
μοτικό συμβούλιο προς 
ψήφιση. Οι φορείς που 
καταθέτουν την πρόταση 
επιθυμούν να τεθεί υπό 
την αιγίδα του δήμου 
και στην διαχείρισή του 
να συνυπάρξουν, δήμος, 
πολιτιστικοί σύλλογοι και 
φορείς κοινής ωφέλειας.

Περίληψη πρότα-
σης

Το αγροκήπιο απλώνε-
ται στη νότια πλευρά της 
Παροικιάς και αποτελεί-
ται από γη 20 στρεμμά-
των. Αποτέλεσε πρότυπο 
αγροκήπιο και, μέχρι τα 
τέλη της 8ης δεκαετί-
ας του προηγούμενου 
αιώνα, ήταν ο βασικός 
πυλώνας προμήθειας 
φυτών και ζώων της 
Παριανής αγροτικής οι-
κογένειας, η οποία εκείνα τα χρόνια ήταν σχεδόν αυτάρκης. 

Η γεωγραφική θέση του νησιού, που βρίσκεται στο κέντρο των Κυκλάδων, έδωσε 
ώθηση στην ανάπτυξη του τουρισμού, ο οποίος άνθισε σε βάρος του πρωτογενούς 
τομέα, ανακατανέμοντας τις επαγγελματικές επιλογές των κατοίκων. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να υποτιμηθεί και ο τομέας της γεωργίας. Το αγροκήπιο έχασε την πα-
λιά του αίγλη, καθώς οι άνθρωποι έστρεψαν περισσότερο το ενδιαφέρον τους σε 
τομείς που είχαν να κάνουν με την προσφορά υπηρεσιών στους πολλούς επισκέπτες 
του νησιού, εγκαταλείποντας την αυτάρκεια της γης. Η πρόταση που κατατέθηκε 
έχει ως στόχο την αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής σε συνδυασμό με την 
βιωματική εκπαίδευση, η οποία θα μπορούσε, πέρα απ’ όλα τα άλλα, να προσφέρει 
κι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν.

Οι φορείς που έκαναν την πρόταση για το αγροκήπιο προτείνουν να γίνει χώρος: 
- Ανάδειξης και προστασίας της πανίδας και χλωρίδας του τόπου μας. 
- Ευαισθητοποίησης και προστασίας σε θέματα του Παριανού περιβάλλοντος.
- Επαφής με την παραδοσιακή και βιολογική γεωργία και  ορισμένα παραδοσιακά 

επαγγέλματα..
- Εκθετηρίου αγροτικών προϊόντων και τράπεζα «γηγενών» σπόρων και πληροφο-

ριών Πάρου και Κυκλάδων γενικότερα.
- Ανάδειξης του ιδιαίτερου λαϊκού μας πολιτισμού. 
- Εκδηλώσεων και διαδραστικών δράσεων οι οποίες θα υποστηρίζουν τη βιωμα-

τική μάθηση των παραπάνω. 
Οι καλλιέργειες θα πρέπει να γίνονται με τον παλιό τρόπο και με γηγενείς σπό-

ρους (όπου είναι εφικτό) για γνώση του παρελθόντος, σε συνδυασμό με τις σύγχρο-
νες κατακτήσεις της βιολογικής γεωργίας για το σήμερα.

Επίσης, στον ίδιο χώρο μπορούν, πέρα από ένα ή δύο σχολεία (παιδικός σταθμός 
ή νηπιαγωγείο, ή και τα δύο), να φιλοξενηθούν και να αναπτυχθούν δραστηριότητες 
όπως:

- Εκμάθηση διαφόρων δραστηριοτήτων όπως: αργαλειός, κεραμική, κόσμημα κλπ.
- Εκμάθηση παρασκευασμάτων
- Προώθηση ντόπιας μεταποιητικής παραγωγής που να αναδεικνύει την ιδιαιτε-

ρότητα του νησιού μας, σε συνεργασία με τους ντόπιους βιοτέχνες και εμπόρους.
- Μόνιμο εκθετήριο των παραπάνω.
- «Σχολεία» εκμάθησης παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων, δημοτικών και λαϊ-

κών χορών – τραγούδι.
Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε την διασύνδεση παλιάς και νέας γενιάς, αλλά 

και τη μεταφορά της τόσο πολύτιμης εμπειρίας από τους παλαιότερους στους νεό-
τερους και επίσης, μέσα από τη δημιουργία, την αυτοχρηματοδότηση του αγροκηπί-
ου. Ακόμα, προς την ίδια κατεύθυνση μπορούν να δημιουργηθούν:

- Χώρος διαδραστικός, προπαντός για παιδιά αλλά και για μεγάλους.
- Ταχύρυθμα μαθήματα για τους επισκέπτες του νησιού έναντι μικρής αμοιβής.
- Μαθήματα μακράς διάρκειας.
- Χώρος εκδηλώσεων, συζητήσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων από Έλλη-

νες και ξένους.
- Βιβλιοθήκη, όπου θα αξιοποιείται και αναπαράγεται η ιστορία και ο πολιτισμός 

του αγροκηπίου, του νησιού, των Κυκλάδων της χώρας, μέσα από τη συγκέντρωση, 
ταξινόμηση και ψηφιοποίηση αρχείων, βιβλίων, κειμένων, φωτογραφιών, συνεντεύ-
ξεων, video.

- Εντευκτήριο.
- Παραδοσιακό καφενείο που θα σερβίρει και ντόπιες βιολογικές γεύσεις.
- Λαογραφικό μουσείο με σύγχρονες προδιαγραφές, που θα στεγάζει όχι μόνο 

ευρήματα από την Παροικιά αλλά και επιλεκτικά από όλο το νησί και τις Κυκλάδες.
- Παιδική χαρά.
- Ένας μικρός χώρος 

για ορυκτολογικό μου-
σείο. 

- Ένα μικρό θεατράκι.
- Ένας μικρός χώρος 

για αθλοπαιδιές και, 
περιμετρικά του αγρο-
κηπίου, χωμάτινος διά-
δρομος για βάδην ή τρο-
χάδην.

Στην πρόταση των φο-
ρέων σημειώνεται ακό-
μα: «Ο στόχος αυτών 
των δραστηριοτήτων 
αλλά και άλλων με πα-
ρόμοιο πνεύμα είναι η 
επαναφορά της ιστορι-
κής μνήμης, η δημιουρ-
γία «οράματος» για το 
νησί, και η ενεργοποίη-
ση των νέων μας, όπου 
μέσα από τη συμμετοχή 
τους στα κοινά θα γίνουν 
οι κοινωνοί της νέας ελ-
πίδας. Οι λειτουργίες 
αυτού του χώρου, όπως 

θα αναπτύσσονται, δεν έχουν στατικότητα, αλλά ενεργούν διαχρονικά και δημιουρ-
γικά, παράγοντας πολιτισμό και  όραμα, για το σήμερα και το αύριο. Εάν το νησί μας 
υιοθετήσει μια τέτοια πορεία ανάπτυξης, θα αποτελέσει υγιές πρότυπο για τα άλλα 
νησιά, σταματώντας το να είναι ο τουρισμός η μοναδική ασχολία των κατοίκων.

Μήπως το νησί μας σήμερα δεν έχει ανάγκη από τέτοια πρότυπα; Μήπως η Ελ-
λάδα μας σήμερα δεν πρέπει να αναζητήσει την αυτάρκειά της και να γίνει παράλ-
ληλα δημιουργός πολιτισμού, επανακτώντας το σεβασμό των άλλων λαών;

Για όλα αυτά η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη και απαραίτητη. Σας περιμέ-
νουμε όλους στις 17/10/2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 6 μ.μ., στην αίθουσα του 
«Αρχίλοχου», στην Παροικιά, όπου θα γίνει από έμπειρο επιστημονικό σύμβουλο η 
παρουσίαση της πρότασης για το αγροκήπιο».  

Επί της ουσίας
Η πρόταση που γίνεται από τους συλλόγους είναι ουσιαστικά μία συνέχεια από το 

«όραμα» που υπήρχε με την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου Παροικιάς, που 
θα άλλαζε, αν υλοποιούνταν, την όψη της. Το σχέδιο εκείνο έμεινε στα χαρτιά, αν και 
όλα έδειχναν στια αρχές του 2014, ότι θα γίνονταν.

Η πρόταση των συλλόγων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και φυσικά δε θα 
μπορούσε κανείς να σκεφθεί κάτι άλλο, εκτός αυτού που περιγράφεται. Το θέμα 
όμως είναι άλλο: Ποιος μπορεί να είναι φορέας υλοποίησης του έργου; Υπάρχουν τα 
χρήματα για να γίνει πράξη το όραμα όλων των κατοίκων της Παροικιάς; Με πάση 
ειλικρίνεια πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί σήμερα να χρηματοδοτηθεί από το 
δήμο μας, πολύ περισσότερο με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση που υπάρχει 
στη χώρα. Η πρόταση «σκοντάφτει» στο βασικότερο. Δηλαδή, από πού θα βρεθούν 
τα χρήματα για την υλοποίηση του σκοπού. Και χρήματα για το συγκεκριμένο έργο 
μπορούν να βρεθούν μόνο μέσα από ένα τρόπο δηλαδή, τη χρηματοδότηση είτε από 
εθνικούς πόρους, είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. 

Η πρώτη περίπτωση αυτή την εποχή δείχνει αδύνατη. Όταν π.χ. δεν υπάρχουν 
χρήματα για την υγεία ή την παιδεία, πώς είναι δυνατόν να βρεθούν χρήματα για 
ανάπλαση πάρκων; Η δεύτερη περίπτωση σκοντάφτει στο ότι η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου βρίσκεται στον λεγόμενο «Στόχο ΙΙ», που σημαίνει σημαντικά μειωμένες χρη-
ματοδοτήσεις από τους κοινοτικούς πόρους.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και όλοι 
ελπίζουμε να βρεθεί και η χρυσή τομή για την υλοποίησή της. 



www.fonitisparou.gr Αθλητικά | 15

«Σαμίνια» 2015…
Ο επαγγελματίας δύτης κ. Κώστας Θωκταρίδης, καταδύθηκε για 112η φορά 

στο σημείο που έχει βυθιστεί το πλοίο «Σαμίνα», από το 2000.
Το ναυάγιο εντοπίζεται πλέον στα 1000 μέτρα δυτικά του νησιού, 1200 μ. από 

τις Πόρτες, με τη δεξιά πλευρά του πλοίου να ακουμπά στο βυθό. Το ελάχιστο 
βάθος του, στην αριστερή πλευρά της γέφυρας (βαρδιόλα), φτάνει τα 17 μέτρα. 

Το «Σαμίνα» είναι ατόφιο από την πρύμνη έως την πλώρη του, ενώ εξωτερικά 
έχει καλυφθεί από θαλάσσιους μικροοργανισμούς. Θέμα θαλάσσιας ρύπανσης 
δεν τίθεται, αφού από την πρώτη στιγμή η περιοχή καθαρίστηκε.

ΠΗΓΗ ρεπορτάζ: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ΦΩΤΟ: Αρχείο Κώστα Θωκταρίδη
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