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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Νοέµβριος - Movember: 
Μήνας πρόληψης
για τον καρκίνο του προστάτη
& των όρχεων

Με την επιστηµονική καθοδήγηση και φροντίδα του πολυιατρείου
Yπέρήχος προστάτη & psa σε προνοµιακές τιµές

Συνέχεια στο σήριαλ  
Γκόκα με ΚΔΕΠΑΠ

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας παρουσιάσαμε την απάντηση του προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθ. Μαρινόπουλου, για τη 
συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Αλέξης Γκόκας. Ο τελευταίος έστειλε στην εφημερίδα μας 

απάντηση στους ισχυρισμούς του κ. Μαρινόπουλου.

το θέμα 
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 357
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Παναθηναϊκός
Αυτό που με προβλημάτισε ιδιαίτερα την περασμένη 

Δευτέρα, που ήταν η ονομαστική μου εορτή, ήταν ότι 
κανείς δε μου ευχήθηκε: «άντε με το καλό και ο Πα-
ναθηναϊκός πρωταθλητής». Να το θεωρήσω τυχαίο ή 
είναι σημείο των καιρών τον Αλαφούζα μου μέσα.

■ Ολυμπιακός
Το άλλο το ωραίο είναι με τους ακατονόμαστους. 

Παρακολουθώ εδώ και 3 αγώνες τους γαύρους, που  
θεωρούσα ότι θα γκελάρουν, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Δυνα-
μό Ζάγκρεμπ. Τα αποτελέσματα των παραπάνω αγώ-
νων –για άγνωστο για μένα ως τώρα λόγο, μάλλον θα 
είναι σημεία των καιρών και ότι έρχεται ο Αντίχριστος- 
ήταν επιτυχή για τους ακατονόμαστους. Το κακό όμως 
δεν είναι εκεί. Είναι ότι οι γαύροι -που με έχουν πάρει 
χαμπάρι- με θεωρούν γουρλή για την ομάδα τους και 
με παίρνουν όλοι τηλέφωνο για να δουν τον αγώνα 
μαζί μου… Τον Αλαφούζα μου μέσα again. Αυτό ούτε 
στον εχθρό μου…

■ ΠΑΟΚ
Το κακό για μένα τρίτωσε την Κυριακή το βράδυ, 

όπου βρέθηκα μέσα σε (Μ)Παοκτζήδικα πυρά (καθώς 
ήμουν σίγουρος για τη νίκη στην Τούμπα). Το να μου 
στέλνουν μηνύματα (Μ)παόκια και να μου γράφουν 
«συγγνώμη ρε φίλε για ό,τι έγινε», δε θα αντέξω για 
το φετινό χειμώνα… Που να σου χαλάσει ρε Αλαφούζα 
το ipad και να γυρνάς με Lenovo, που έχουν και τα 
μέλη της κεντρικής επιτροπής της Λαϊκής Δημοκρατίας 
Κίνας!

■ Κλήσεις
Προς δήμο Πάρου ενταύθα: Σταματήστε επιτέλους 

τα πρόστιμα στους επαγγελματίες της παραλίας Πα-
ροικιάς, για ψύλλου πήδημα. Δεν παίρνουμε ένα μπλο-
κάκι στο χέρι και όποιον πάρει ο Χάρος.

■ (Τ)ΣΥΡΙΖΑ
Μου την είπε (Τ)Συριζαίος στον παραλιακό Παροικι-

άς, γιατί λέει ότι την έχω πέσει στην ΚΕΠ-ΟΣΑ και εκεί-
νοι δεν αντιδρούν. Ο.κ. θα σταματήσω. Θα δημοσιεύ-
σω όλες τις ανακοινώσεις του δημοτικού συνδυασμού 
για τα ΒΑΕ (Βαρέα Ανθυγιεινά Ένσημα) και την αύξηση 
των δημοτικών τελών… Κατά τα άλλα κατηγορούσαν 
το Ροδίτη επί εποχής ΝΔ για φιλοκυβερνητικές δηλώ-
σεις. Μόνο, που τουλάχιστον ο Ροδίτης, είχε κάνει και 
πέντε κινήσεις για να διεκδικήσει κάτι για το νησί. Οι 
τοπικοί (Τ)Συριζαίοι δε θέλουν να πουν το παραμικρό 

μην τυχόν και τσατιστεί κανείς μνημονιακός βουλευτής 
τους. Α ρε, αυτό το κόμμα, μέχρι το μουστάκι θα σας 
βάλει να ξυρίσετε…

■ Τερματοφύλακας
Το παράπονο του Κωβαίου είναι ότι δε τον θυμάται 

λέει κανείς για το πόσο σπουδαίος τερματοφύλακας 
ήταν στα νιάτα του! Επειδή πάντως, δε τον θυμάται 
κανείς (και έχει σκάσει γι’ αυτό), ελπίζουμε οι ποδο-
σφαιρικές του επιδόσεις να μην ήταν όπως αυτές του 
δημάρχου…

■ (Κ)ΕΠΟΣΑ
Στις 11/10/2015 στη γενική συνέλευση της (Κ)

ΕΠΟΣΑ μπήκε ή δεν μπήκε θέμα η παραίτηση Σαρρή; 
Μπήκε ή δεν μπήκε θέμα για το αν είναι ξεπερασμένη 
η αντίληψη για την εναλλαγή των δημοτικών συμβού-
λων. Συζητήθηκε ή δε συζητήθηκε «δημοκρατικά» η 
άποψη ότι όσοι πήραν λίγους ψήφους δεν είναι δυ-
νατόν να μπουν στη θέση του δημοτικού συμβούλου 

–με την εναλλαγή-, καθώς μάλλον δε τους ήθελαν οι 
ψηφοφόροι τους…

■ Στέλλας!
Με τη λογική, ότι όσοι δεν πήραν ψήφο στις δημο-

τικές εκλογές με την (Κ)ΕΠΟΣΑ δεν αξίζουν, ας θυμη-
θούμε ποιος ήταν ο τελευταίος του συνδυασμού σε 
ψήφους στις δημοτικές εκλογές. Σύμφωνα λοιπόν με 
τα αποτελέσματα ήταν ο κ. Σταύρος Στέλλας, με 15 
μόλις ψήφους. Ποιος είναι λοιπόν ο κ. Στέλλας, που 
σύμφωνα με τη λογική μελών της (Κ)ΕΠΟΣΑ δε τον 
ήθελαν οι ψηφοφόροι; Ο κ. Σταύρος Στέλλας –που 
δεν είναι άξιος για δημοτικός σύμβουλος Πάρου- είναι 
ο υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων στις τε-
λευταίες βουλευτικές εκλογές! Δηλαδή, κατά τους (Τ)
Συριζαίους δεν κάνει για δημοτικός σύμβουλος, αλλά 
κάνει για εκπρόσωπος του λαού στη Βουλή! Τα χάπια 
μου και γρήγορα για να συνέλθω σύντροφοι! Το τερ-
ματίσατε το κοντέρ… Ή πιο (Τ)ΣΥΡΙΖΑ παθαίνεις!!!

■ ΣΤΟ
Στις 23 Οκτωβρίου, συνεδρίασε στην αίθουσα συνε-

δριάσεων του δήμου Πάρου, το Συντονιστικό Τοπικό 
Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πάρου. 
Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα που συνεδρίαζε το όρ-
γανο, οι δρόμοι της Παροικιάς είχαν γίνει ποτάμια, ενώ 
στην υπόλοιπη χώρα είχαμε από τις πλημμύρες μέχρι 
και θύματα. Σημειώνω ότι η κακοκαιρία που ήρθε είχε 
γίνει γνωστή από τα αρμόδια όργανα και γι’ αυτό το 
σκοπό υπήρχε κινητοποίηση από τους φορείς πολιτι-
κής προστασίας σε κάθε περιοχή. Μόνο στην Πάρο 
όμως περιμέναμε να ξεσπάσει η μπόρα, για να συζη-
τήσουμε τι θα κάνουμε αν έχουμε πλημμυρικά φαινό-
μενα. Αθάνατο νησί με τα ωραία σου! 

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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Γ.Παλαμίδας: 
«NN Hellas στην Πάρο. 
Νέο όνομα. Ίδιο όραμα»

Κύριε Παλαμίδα πείτε μας σας παρακαλώ μετά από τέσσερα χρόνια 
παρουσίας σας στην Πάρο τι σημαίνει να κάνετε τώρα εγκαίνια; Τί έχει 
αλλάξει; 

Τα εγκαίνια γίνονται για να γιορτάσουμε δύο γεγονότα:  Πρώτον την παρουσία 
της εταιρείας μας στην Πάρο, η οποία πλησιάζει τα 17 χρόνια, και τότε όπως και 
σήμερα με το όνομα ΝΝ. Συμβαίνει δε τα σημερινά μας γραφεία να βρίσκονται 
ακριβώς δίπλα στα πρώτα γραφεία που άνοιξαν στο νησί τότε. Στην πορεία αυτών 
των ετών έχουμε προσφέρει ασφαλιστικές παροχές υγείας, σύνταξης, επένδυσης 
και ασφαλίσεις περιουσίας στους πελάτες μας στο νησί, προσδίδοντας ιδιαίτερη 
σημασία στην άριστη εξυπηρέτησή τους. 

Ο Δεύτερος λόγος είναι η μετονομασία μας σε NN Hellas και για να δηλώσου-
με ότι τίποτε δεν αλλάζει στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ING που έχει στην κατοχή 
του ο κάθε πελάτης μας. Κάθε άλλο, το rebranding μας εμπνέει και μας υποστηρίζει 
να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στον άνθρωπο που μας επιλέγει. Το ρητό μας «You 
matter» αποτελεί για εμάς έμπνευση και οδηγό στη σχέση μας με όλα τα ενδιαφε-
ρόμενα κοινά: πελάτες, εργαζόμενους, ασφαλιστικούς συμβούλους και συνεργάτες 
και εργαζόμαστε με στόχο να τους προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία με την 
εταιρία.

Εδώ, στην Πάρο, τα τέσσερα χρόνια που έχω αναλάβει, το συντονισμό των 
ασφαλιστικών μας συμβούλων, έχουμε προσφέρει παροχές ατομικής καθώς και 
ομαδικής ασφάλισης, με ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα. Έχουμε ασφαλίσει συλλό-
γους, ομίλους και μαθητές σχολείων προσφέροντας ειδικές καλύψεις, όπως εξω-
νοσοκομειακές παροχές και επείγουσα αερομεταφορά σε περιπτώσεις ανάγκης, 
όπως για παράδειγμα την Ασφάλιση όλων των κατοίκων της Αντιπάρου.

 
 

Σε μια περίοδο που οι υπηρεσίες δημόσιας παροχής υγείας παρουσιά-
ζουν πολλά προβλήματα πείτε μας τι μπορεί να περιμένει κάποιος από 
την ιδιωτική ασφάλεια; 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος είναι σημαντικές. Η 
συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών στον τομέα της υγείας και των συντάξεων 
αυξάνει την ανασφάλεια των πολιτών, οι οποίοι στρέφονται σε λύσεις συμπληρω-
ματικών καλύψεων. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να προσαρμό-
σουν τη στρατηγική τους, τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο.

Στην ΝΝ Hellas, αναγνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, δημι-
ουργήσαμε λύσεις, τόσο σε επίπεδο προϊόντος, όσο και σε επίπεδο εξυπηρέτησης 
των πελατών μας, που συμβαδίζουν απόλυτα με τις νέες τάσεις που διαμορφώθη-
καν τα τελευταία χρόνια. Σεβόμενοι την εμπιστοσύνη των πελατών μας, συνεχίσα-
με να δημιουργούμε και να προσφέρουμε ξεκάθαρα, σαφή και δίκαια ασφαλιστικά 
προϊόντα, τα οποία είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του 
πελάτη. Πρόκειται για σειρά προϊόντων, που δίνουν ολοκληρωμένη και αξιόπιστη 
λύση στις βασικές ασφαλιστικές ανάγκες του καθενός μας.

Ποιες υπηρεσίες και ποια προγράμματα διαχειρίζεται το γραφείο σας 
στη Πάρο;

Προσφέρουμε όλων των ειδών τις ασφαλιστικές υπηρεσίες,  όπως ασφαλίσεις 
περιουσίας, αυτοκινήτων και ομαδικών προγραμμάτων, όμως η κύρια έμφαση δί-
νεται στην Συνταξιοδότηση και στην Υγεία, καίρια θέματα στην καθημερινότητά 
όλων μας και ειδικά στ ο νησί μας, στα οποία η NN Hellas δίνει λύσεις, με  καινο-
τόμα προγράμματα: 

NN Orange Cross: Προγράμματα κάλυψης για  υπηρεσίες νοσηλείας σε όλα τα 
ιδιωτικά νοσοκομεία Ελλάδος και εξωτερικού, με δυνατότητα πολλαπλών  επιλο-
γών αναλόγως παροχών – κόστους.

NN Orange Easy:  Προγράμματα με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο, προσφέ-
ρουν κάλυψη για ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
φροντίδας σε συγκεκριμένα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας: Metropolitan, Βιοκλι-
νική και Όμιλο Ιατρικού Κέντρου.

NN Orange Genius:  Συνταξιοδοτικά – Επενδυτικά προγράμματα που αποδει-
κνύουν ότι ευφυΐα σημαίνει να επενδύεις με ασφάλεια.

Με τη λειτουργία του γραφείου σας με τα νέα δεδομένα σημαίνει ότι 
θα υπάρξουν και νέες θέσεις εργασίας για νέους και νέες της Πάρου;

Φυσικά και ναι. Σκοπός και στόχος μας είναι η ανάπτυξη του γραφείου της ΝΝ 
Hellas, στα πλαίσια πάντα της άριστης εξυπηρέτησης των πελατών μας αλλά και 
της ενημέρωσης όλων των κατοίκων της Πάρου και της Αντιπάρου για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες μας.

Παρόλο που στη σημερινή εποχή οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι σπάνιες, 
εμείς προσπαθούμε καθημερινά να εντάσσουμε στο δυναμικό μας  νέους ανθρώ-
πους που θα προωθήσουν τα προϊόντα μας,  με προϋπόθεση να πληρούν  τις πα-
ρακάτω προδιαγραφές:

Ηλικία 25-45 ετών, να είναι επικοινωνιακοί, φιλόδοξοι, ακέραιοι, με αμέριστη 
διάθεση εξυπηρέτησης και να έχουν όρεξη για σκληρή δουλειά. Υπηρετώντας αδι-
απραγμάτευτα τις αξίες τις εταιρείας μας:

We Care, We are Clear, We Commit / Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευ-
όμαστε.

Συνέντευξη | 3



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 20154 | Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

Υποστήριξη
σε ΑΜΕΑΙ

 Για τη στήριξη και την ενίσχυση του θεσμού της 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης  μαθητών 
με αναπηρία για το σχολικό έτος 2015-2016, ο Περι-
φερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος 
υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Εξειδι-
κευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για 
το σχολικό έτος 2015-2016» στον Άξονα Προτεραι-
ότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης- Ανάπτυ-
ξη ανθρώπινου δυναμικού», του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 
2014 - 2020.

Η Πράξη, η οποία υλοποιείται με τη χρηματοδοτική 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αφορά στη στε-
λέχωση των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο με το αναγκαίο 
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για την εξυπηρέτηση 
των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, 
καθώς και με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό για 
όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη είναι μία 
έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσω-
μάτωσης των ΑμεΑ κοινωνικά στη σχολική τάξη του 
γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοι-
νότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η 
Πράξη θα υλοποιηθεί από το Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας  και Θρησκευμάτων και αφορά την σχολική 
χρονιά 2015 – 2016. Στο πλαίσιο αυτό θα προσλη-
φθούν, 14 άτομα ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για 
την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυ-
τοεξυπηρετηθούν και 3 άτομα ως Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό για τους μαθητές που χρήζουν σχετικής 
υποστήριξης. Η πρόσληψη του προσωπικού θα πραγ-
ματοποιηθεί κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια-
φέροντος από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων.

Τέλος, φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
208.000 ευρώ.

Περιβάλλον
Ο δήμος Πάρου, σε συνδιοργανωτική συνεργασία  

του πανεπιστημίου Αθηνών, του πολιτιστικού συλλό-
γου «Αρχίλοχος» και του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών 
Μελετών, καθηγητή Ηλία Κρίσπη, πραγματοποιεί απο-
γευματινό συνέδριο στις 14 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 
4.30 – 9.00 μ.μ., με θέμα: «ημερίδα για το περιβάλλον 
και την αειφόρο ανάπτυξη στο Αιγαίο».

Στο συνέδριο αυτό, που αποτελεί το πρώτο της 
σειράς, θα εξετασθούν, από έγκριτους και γνωστούς 
εισηγητές, διαχρονικά και επίκαιρα θέματα που αφο-
ρούν στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στο 
Αιγαίο, με ιδιαίτερη αναφορά στην Πάρο, όπως ενδει-
κτικά το ζήτημα της αλιείας, της δημιουργίας γεωτό-
πων στην Πάρο, η δημιουργία και λειτουργία θαλασσί-
ων προστατευομένων περιοχών, το θέμα των εναλίων 
αρχαιοτήτων στη θάλασσα της Πάρου κ.ά. 

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους 
της Πάρου και ιδιαίτερα στους νέους και μαθητές του 
νησιού, για πρόσκτηση γνώσης και ευαισθητοποιημέ-
νης περιβαλλοντικής συνείδησης. Τα Πορίσματα του 
Συνεδρίου θα υποβληθούν στις καθ’ ύλην αρμόδιες 
τοπικές και πολιτικές αρχές.

Τέλος, η είσοδος και η συμμετοχή στις εργασίες του 
συνεδρίου είναι ελεύθερη, ενώ θα είναι δυνατή η χο-
ρήγηση βεβαιώσεων παρακολουθήσεως.

Υρία Λευκών
Ο ΜΕΕΑΣ 

«Υρία» Λευ-
κών Πάρου, 
θα πραγματο-
ποιήσει γενική 
συνέλευση στις 
15 Νοεμβρίου. 
Η σχετική ανα-
κοίνωση του 
συλλόγου έχει 
ως εξής:

«Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην ετήσια 
γενική συνέλευση του συλλόγου μας που θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 και 
ώρα 18:00 στο κοινοτικό μέγαρο Λευκών.

Στη φετινή γενική συνέλευση θα γίνουν και αρχαι-
ρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Είναι γνωστό ότι 
η ύπαρξη του συλλόγου στηρίζεται στη συμμετοχή 
όλων μας, έτσι ώστε να συνεχιστεί η κοινωνική και 
πολιτιστική προσφορά στο χωριό μας».

Ασφάλεια
Ημερίδα με θέματα την ασφαλή πλοήγηση στο δια-

δίκτυο και την ασφαλή οδήγηση πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 10/10/15 στην αίθουσα της «Αγροτολέσχης» 
στη Μάρπησσα. Ήταν η πρώτη συνάντηση ενημέρω-
σης που διοργανώθηκε από την ΚΔΕΠΑΠ σε συνεργα-
σία με το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου και τη συμπαρά-
σταση της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας και του 
τοπικού συλλόγου γυναικών. 

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο υπαστυνόμος του 
Α.Τ. Πάρου, κ. Πάνος Μεταξάς. Όσοι παραβρέθηκαν 
ενημερώθηκαν αναλυτικά τόσο για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο, όσο και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
σε αυτό. Οι θεματολογίες που αναπτύχθηκαν σε σχέση 
με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο ήταν:

- Η αποστολή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος.

- Ο σκοπός διοργάνωσης των ημερίδων.
- Η σχέση των ανηλίκων με το διαδίκτυο και το 

έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας
- Τα αδικήματα και ο τρόπος που αυτά διαπράττο-

νται μέσω διαδικτύου, καθώς και πρακτικές πρόληψης.
- Τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, οι κίνδυνοι που 

ελλοχεύουν από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύω-
σης και γενικά η πρόληψη και η αντιμετώπιση των κιν-
δύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.

- Στατιστικά στοιχεία, που αφορούν τη διείσδυση 
των Ελλήνων στο διαδίκτυο και υποθέσεις που καλεί-
ται να αντιμετωπίσει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος.

Επίσης έγινε ανάπτυξη του θέματος της ασφαλούς 
οδήγησης. Ο κ. Μεταξάς ενημέρωσε για τις αιτίες των 
τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων παρουσιάζο-
ντας ταυτόχρονα ενημερωτικό βίντεο ενώ αναφέρθη-
κε και στους κανόνες οδικής συμπεριφοράς.

Παιδιατρικός 
έλεγχος

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 26/10/15, ο παιδιατρι-
κός έλεγχος σε μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών 
σχολείων και γυμνασίων της Πάρου και Αντιπάρου 
για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή 
(Α.Δ.Υ.Μ). 

Ο έλεγχος διήρκησε μια εβδομάδα και πραγματο-
ποιήθηκε από κλιμάκιο ιατρών και νοσηλευτών της 
2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Νοτίου Αιγαίου. σε συνεργα-
σία με τον Δήμο Πάρου.

Για να μην ξεχνιόμαστε
Πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 71 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας 

από τους Γερμανούς κατακτητές. 
Ήταν 12 Οκτώβρη 1944 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.45 που η σβάστικα κατέβηκε 

οριστικά από την Ακρόπολη και ο λαός της Αθήνας ξεχύθηκε στους δρόμους ζη-
τωκραυγάζοντας για την απελευθέρωσή της. Οι γαλανόλευκες σημαίες, αυτές των 
συμμάχων χωρών και οι κόκκινες με το σφυροδρέπανο πλημμύρισαν την πλατεία 
Συντάγματος και όλους τους γύρω δρόμους. 

Τα πανό του ΕΑΜ και του ΚΚΕ μαζί με τα ένοπλα τμήματα του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ 
παρελαύνουν και το πλήθος ενθουσιασμένο ζητωκραύγαζε αφού αρκετές μέρες 
πριν τα τμήματα αυτά ελευθέρωσαν τις συνοικίες της Αθήνας. 

Σήμερα πολλοί προσπαθούν να «χωθούν» στο κάδρο αυτών που πανηγυρίζουν 
και κρύβονται πίσω από το απατηλό σύνθημα «όλοι μαζί μπορούμε...». Όμως τότε 
όλοι οι Έλληνες ήτανε «ένα». 

Ο Ελληνικός λαός που πολεμούσε τους Γερμανούς φασίστες στα βουνά και στις 
πόλεις δεν ήταν το ίδιο με τους δοσίλογους, τους ταγματασφαλίτες και τους γερμα-
νοντυμένους συνεργάτες των κατακτητών. Οι Έλληνες που πάλευαν και που πέθα-
ναν από την πείνα δεν μπορεί να είναι «ένα» με αυτούς που φυγάδευσαν στο Κάιρο 
και στο Λονδίνο το χρυσό και την ασφάλειά τους.

 Άλλο πράγμα είναι όταν κατεβάζουν τη σημαία από την Ακρόπολη ο Γλέζος και ο 
Σάντας και άλλο πράγμα να καταγγέλλεις αυτό σαν «έγκλημα παράφωνων».  

Άλλο είναι ο ελληνικός λαός να δίνει την ψυχή του, την καρδιά του και το αίμα του 
για τη λευτεριά και άλλο οι μαυραγορίτες να πλουτίζουν από τη δυστυχία του λαού 
και από τη συνεργασία τους με τους κατακτητές.  

Σήμερα που ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο πρέπει να προβληματιστούμε και 
να διδαχτούμε από την ιστορία. Η ιστορία είναι η αλήθεια και δεν χωρά διαστρεβλώ-
σεις, αν και κάποιοι το προσπαθούν. 

Όπως και σήμερα έτσι και τότε «μαζί» και «ενωμένος» στον αγώνα για την απε-
λευθέρωση και στη γιορτή για την απελευθέρωση ήταν πραγματικά ο ελληνικός 
λαός. Οι δοσίλογοι οι πατριδοκάπηλοι ήταν και θα είναι πάντα στην άλλη μεριά. 

 Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν και να διδασκόμαστε από την ιστορία μας.
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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

22840 53334, info@kohls-ic.com

Κτηµατοµεσιτικές Υπηρεσίες

Εκτίµηση εµπορικής αξίας του ακίνητου σας

Άµεση προώθηση του ακίνητου σας

Συµβουλευτικές υπηρεσίες καθ’ όλη την διαδικασία της αγοροπωλησίας

Το διεθνές δίκτυο µας επιτρέπει άµεση εύρεση υποψήφιων αγοραστών

Θα χαρούµε πολύ να σας γνωρίσουµε
και να σας εξυπηρετήσουµε στο υποκατάστηµα µας στην πλατεία της Νάουσας. 

Επαγγελµατισµός  - Αξιοπιστία - Εχεµύθεια

ERRIKOS KOHLS

Σύμπραξη Δήμων 
με στόχο την ανάπτυξη

Στις 14-15 Οκτωβρίου 2015, οι δήμαρχοι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κ. Εμ. Μαρ-
γαρίτης, Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, και Αντιπάρου, κ. Αν. Φαρούπος, συναντήθηκαν και 
συζήτησαν τις δυνατότητες και προοπτικές συνεργασίας των τριών δήμων στο επίπε-
δο της αναπτυξιακής στρατηγικής με στοχευμένα έργα και δράσεις, καθώς και τους 
τρόπους και τα μέσα υλοποίησής της.

Οι τρεις δήμαρχοι εξέτασαν καταρχήν τα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής 
πρότασης που εκπόνησε η Ομάδα Εργασίας, που συγκροτήθηκε με στελέχη των τρι-
ών δήμων τον Αύγουστο 2015, η οποία:

- κατέγραψε και ανέλυσε τα στοιχεία του τοπικού κεφαλαίου (φυσικό και ανθρω-
πογενές περιβάλλον, οικονομικό περιβάλλον / απασχόληση και ανταγωνιστικότητα, 
και κοινωνικό περιβάλλον), 

- διαπίστωσε ότι η περιοχή παρέμβασης (Νάξος, Πάρος, Αντίπαρος και Μικρές Κυ-
κλάδες) δημιουργεί την απαιτούμενη για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας «κρίσιμη 
μάζα», και διαθέτει επαρκή «συνεκτικότητα» από φυσική, κοινωνική και οικονομική 
άποψη για τη συγκρότηση σύμπραξης, η οποία εμπεδώνει το αίσθημα της τοπικής 
ταυτότητας, των κοινών αναγκών και προσδοκιών, και παρέχει τη δυνατότητα πραγ-
ματικής συμμετοχής των κοινοτήτων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, 
και

- συνέθεσε μία αρχική πρόταση (περίγραμμα αναπτυξιακής στρατηγικής με ενδει-
κτικά μέτρα και προσδοκώμενα  αποτελέσματα), την οποία κατέθεσε και παρουσίασε 
στους τρεις Δημάρχους σε συναντήσεις εργασίας στο Δημαρχείο Πάρου στις 6 και 7 
Οκτωβρίου 2015.

Η πρόταση της Ομάδα Εργασίας αφορά τη συγκρότηση διαδημοτικής τοπικής 
σύμπραξης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης και πολυτομεακής 
αναπτυξιακής στρατηγικής, με προσέγγιση τύπου LEADER, η οποία στην τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
«Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων». Για την προετοιμασία και 
κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης, καθώς και την εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης προβλέπεται η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της σύμπραξης με συν-
δεδεμένη και ολοκληρωμένη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθωτικών & Επενδυτικών 
Ταμείων (Ε.Δ.Ε.Τ.). Η μεθοδολογία ΤΑΠΤΟΚ υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις το-

πικές ανάγκες και τη δυναμική, με βασικές προϋποθέσεις:
- την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, και τη διεξαγωγή 

διαδικασιών διαβούλευσης με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των κοινοτήτων,
- τη δημιουργία τοπικής δομής, της Ομάδας Τοπικής Δράσης, η οποία θα προσδιο-

ρίσει και θα υλοποιήσει τη στρατηγική και τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων,
- τη χρήση καινοτόμων δράσεων,
- τη δικτύωση και συνεργασία των δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικο-οικονομικών 

φορέων στην περιοχή παρέμβασης.
Ο θεματικός στόχος, ο οποίος προκρίνεται στην παρούσα φάση ως βασική κατεύ-

θυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η Δια-
τήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και η Προώθηση της Αποδοτικής Χρήσης 
των Πόρων, και τα προτεινόμενα μέτρα χωρικής ανάπτυξης θα τεθούν υπόψη της 
τοπικής δομής σύμπραξης προς αξιολόγηση και κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης. Για 
την εφαρμογή της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, η Ομάδα Εργασίας προτείνει 
τη δημιουργία  μίας νέας διαδημοτικής νομικής οντότητας, με τη μορφή αστικής 
εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά το άρθρο 101 του Ν. 3852/2010. Το 
νέο νομικό πρόσωπο θα υποστηρίζει ευρύτερους αναπτυξιακούς τοπικούς στόχους 
με αξιοποίηση κοινοτικών ή εθνικών πόρων, όπως:

- την αντιμετώπιση των διαδημοτικών προβλημάτων της περιοχής στην κατεύθυν-
ση της βιώσιμης ανάπτυξης,

- την προώθηση και διεύρυνση της διαδημοτικής συνεργασίας,
- τη δημιουργία συνεκτικής τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής,
- την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης -σε τοπικό επίπεδο- και 

την καταπολέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης,
- την από κοινού συμμετοχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων και νησιών, κλπ.
Για όλους τους παραπάνω λόγους οι δήμαρχοι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πά-

ρου, και Αντιπάρου, ανακοίνωσαν την ανάληψη της κοινής πρωτοβουλίας που θα 
αφορά:

- τη συγκρότηση διαδημοτικής τοπικής σύμπραξης για το σχεδιασμό και την εφαρ-
μογή ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής, με άμεσο στόχο την κατάρτιση 
Σχεδίου Δράσης με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και τη 
χρηματοδότηση από  τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ε.Δ.Ε.Τ.), 
και

- τη σύσταση διαδημοτικού δικτύου (με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα), η οποία θα εκπροσωπεί τους τοπικούς εταίρους σε σχέση με την 
προαναφερθείσα σύμπραξη, αλλά θα διαθέτει και τη διαχειριστική ικανότητα ωρί-
μανσης και υλοποίησης και άλλων αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο πλαίσιο 
προγραμματικών συμβάσεων που κατά περίπτωση θα συνάπτονται.
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Συνέχεια στο σήριαλ 
Γκόκα με ΚΔΕΠΑΠ

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας παρουσιάσαμε την απάντηση του 
προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθ. Μαρινόπουλου, για τη συνέντευξη που μας είχε πα-
ραχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Αλέξης Γκόκας. Ο τελευταίος 
έστειλε στην εφημερίδα μας απάντηση στους ισχυρισμούς του κ. Μαρινόπουλου.

Η επιστολή Α. Γκόκα, έχει ως εξής:
«Αγαπητέ συντάκτη
Στην πρόσφατη συνέντευξή μου, στην οποία επιχείρησε να 

απαντήσει ο κύριος Θανάσης Μαρινόπουλος, ασχολήθηκα με 
το θέμα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Πολιτιστικής Ανάπτυ-
ξης όπως αυτό εξελίχθηκε από την δεκαετία του ’80. Προ-
φανώς ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ δεν διάβασε καλά ούτε τις 
ερωτήσεις αλλά ούτε και τις απαντήσεις. Μου χρεώνει ότι 
διατύπωσα για την δική μας Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανά-
πτυξης ως κατηγορίες κάποια «παθολογικά συμπτώματα» τα  
οποία όμως εγώ προσήψα στο τυπικό παράδειγμα έτσι όπως 
αυτό διαμορφώθηκε πανελλαδικά. Εναπόκειται στην κρίση 
του καθενός αν και σε ποιό βαθμό θα τα εντοπίσει στην δική 
μας περίπτωση. 

Όταν ρωτήθηκα ειδικά για την ΚΔΕΠΑ Πάρου εξέφρασα 
μόνο την αντίρρησή μου στο γεγονός ότι η Δημοτική Επιχεί-
ρηση επί σειρά ετών εμφανίζει οικονομικά πλεονάσματα από 
υπερκοστολόγηση υπηρεσιών  για τις οποίες επιχορηγείται 
από τον Δήμο. Γιατί βεβαίως τα πλεονάσματα δεν προέρχο-
νται ούτε από τις επιχορηγούμενες από ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα κοινωνικές δομές της, οι οποίες στο σύνολό τους είναι ελλειμματικές αλλά 
ούτε βέβαια και από το ωδείο της. Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνουν πλήρως και οι 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις πεπραγμένων της Επιχείρησης. Τα 
αποθεματοποιημένα αυτά πλεονάσματα ζητήσαμε, με βάση και τα όσα προβλέπει ο 
Δημοτικός Κώδικας να γίνουν ένα κοινωφελές έργο για τον Δήμο μας. 

Η δαιμονοποίηση αυτών μας των απόψεων και η έντονη αντίδραση του κυρίου 
Μαρινόπουλου δεν συνάδει με το ότι κατ’ ουσία φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας  
λέγοντας ότι τα κεφάλαια αυτά όντως υφίστανται  και μάλιστα προτείνει να αξιο-
ποιηθούν για την κατασκευή ανοιχτού θεάτρου ή κλειστού προκάτ. 

Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στο θέμα της εργασιακής ασφάλειας των ερ-
γαζομένων στις διοικητικές υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές της ΚΔΕΠΑΠ, των 
οποίων αυτόκλητος συνδικαλιστικός εκπρόσωπος εμφανίζεται ο κύριος Μαρινό-
πουλος. Στο βαθμό που η λειτουργία της επιχείρησης στηρίζεται στην επιχορήγηση 

από τον Δήμο, οι εργαζόμενοι βρίσκονται υπό την ομηρία της εκάστοτε δημοτικής 
πλειοψηφίας και υπό την αίρεση της δυνατότητας του Δήμου να δίνει την ετήσια 
επιχορήγηση. Γι’ αυτό  άλλωστε και ο αγαπητός πρόεδρος στην απάντησή του δεν 
παραλείπει να τους υπενθυμίσει τον κίνδυνο του κλεισίματος της και της «αυτόμα-
της απόλυσής» τους (το λέει σε μένα για να το εμπεδώσουν εκείνοι). 

Για το λόγο αυτό βλέπουμε την προοπτική ανάπτυξης αυτοχρηματοδοτούμενων 
δραστηριοτήτων αλλά και άλλων ενεργειών, που θα διασφάλιζαν το εργασιακό μέλ-
λον τους στην κατεύθυνση πάντα και της εξυπηρέτησης των πραγματικών αναγκών 
των δημοτών. 

ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αγαπητέ Θανάση,
Στην απάντησή σου μου χρεώνεις εμπάθεια, ανευθυνότητα, ηθική αυτουργία σε 

απόλυση εργαζομένων, απαξίωση προσπαθειών άλλων, ανηθικότητα, παραπληρο-
φόρηση, δαιμονοποίηση, και έλλειψη αυτογνωσίας. Στη συνέντευξή μου δεν ανα-
φέρθηκα ευθέως αλλά ούτε και υπονόησα κάτι για σένα αλλά και για κανέναν άλλο 
συμπολίτη μας. Στην πολιτική μου τοποθέτηση για ένα ζήτημα, για το οποίο αν μη τι 
άλλο, δικαιούμαι να έχω λόγο, απάντησες με προσωπική υβριστική επίθεση, γεγονός 
το οποίο θεωρώ κακόηθες και κατά συνέπεια ανάρμοστο σε πρόεδρο δημοτικού 
οργανισμού που ασχολείται με τον πολιτισμό. Για το λόγο αυτό αναγκάζομαι να σου 
απαντήσω σε προσωπικό επίπεδο. 

Εξοργίστηκες, γιατί όπως λες, θεωρείς ότι με όσα αναφέρονται στην συνέντευξή 
μου «απαξιώνεται η δουλειά και η προσπάθεια όλων των προηγούμενων διοικήσε-
ων και των εργαζομένων» της ΚΔΕΠΑΠ. Λίγες μέρες πριν, ζήτησες συγνώμη κατά 
τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου από την τέως πρόεδρο της Δημοτικής 
Επιχείρησης για τους χλευαστικούς χαρακτηρισμούς που απέδιδες μέχρι πρόσφατα 
στις δραστηριότητές της (πανηγυράκια). Τώρα που είδες το φως της αλήθειας και 
το σκοτάδι της προεκλογικής σου πολεμικής μήπως πρέπει να επανεξετάσεις τη 
σκοπιμότητα της συμμετοχής σου στα Δημοτικά; Θέλεις τελικά να αλλάξεις κάτι ή το 
μόνο που επιδίωξες ήταν μια θέση στη σκηνή.

Μπήκα πολύ πριν από σένα στην προσπάθεια για το πολιτιστικό κίνημα της Πάρου, 
από μαθητής στα πέτρινα χρόνια του Αρχίλοχου, τότε που η συντηρητική μερίδα 
συμπολιτών μας (μεταξύ των οποίων ίσως και εσύ) χλεύαζε τα «σουραυλάκια» του 
Σαρρή (τι πανηγυράκια, τι σουραυλάκια) και αργότερα επί σειρά θητειών ως μέλος 
του Διοικητικού του Συμβουλίου και πρόεδρος. Τότε που εσύ ιδιώτευες, ο πολιτι-
σμός δεν ήταν επιχορηγούμενος και τα στελέχη του δεν ήταν μέλη του κλαμπ των 
επισήμων.   

Από την υπόδειξή σου για αυτοκριτική στους τομείς ευθύνης μου οδηγούμαι στο 
συμπέρασμα ότι μπήκες στον κόπο να ψάξεις και να αξιολο-
γήσεις όλες τις πτυχές της δράσης μου και φαντάζομαι το 
μέτρο σύγκρισης θα ήταν ο εαυτός σου, οπότε δεν έχω και 
πολλές ελπίδες να τα πήγα καλά. Είμαστε μικρό μέρος και 
γνωριζόμαστε καλά όλοι σε σημείο που να μην χρειάζεται 
να λέμε και πολλά ο ένας για τον άλλο. Στα κοινά όμως δεν 
έχουν λόγο τα προσωπικά μας δεδομένα και ούτε από αυτά 
κρίνεται η δύναμη των θέσεών μας. 

Την επόμενη φορά που θα λάβεις επώνυμο ή ανώνυμο 
γράμμα με αντικείμενο την  αμφισβήτηση των προθέσεών 
σου μην ταραχτείς πολύ και μη το φέρεις ξανά στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο να μας το διαβάσεις, γιατί θα σου θυμίσω ότι 
είναι μια πρακτική που και εσύ ο ίδιος πλέον χρησιμοποιείς 
με σχετική άνεση. Έτσι φτάνεις να μου χρεώνεις εμπάθειά 
απέναντι στην ΚΔΕΠΑΠ και ηθική αυτουργία σε ενδεχόμενη 
απόλυση των εργαζομένων της. Ο μόνος  λόγος, που μπορώ 
να σκεφτώ, που θα δικαιολογούσε έστω μια μικρή από μέ-
ρους μου αντιπάθεια είναι ότι είναι άντρο παοκτζήδων. Ούτε 

απωθημένα μπορείς να μου χρεώσεις γιατί, όπως γνωρίζεις, θα μπορούσα, αν το 
είχα επιλέξει, να είμαι σήμερα διευθυντής της Επιχείρησης. 

Για τελευταίο άφησα την καταγγελία σου ότι παραπληροφορώ λέγοντας ότι το 
πολιτιστικό τέλος πάει στην ΚΔΕΠΑΠ. Δεν πρέπει να το έχω πει άμεσα για τον 
απλούστατο λόγο ότι θεωρώ ότι είναι σε όλους γνωστό. Προφανώς το υπονόησα. 
Όσο  για τη ρητή σου διαβεβαίωση ότι η ΚΔΕΠΑΠ δεν παίρνει το πολιτιστικό τέλος, 
η μόνη εξήγηση που θα μπορούσα να δώσω είναι ότι έχεις πρόθεση να ανοίξεις 
συζήτηση και να προκαλέσεις πρόβλημα με τις σχετικές με το πολιτιστικό τέλος 
δημοτικές αποφάσεις. 

Δεν είναι πολύ κακό να διαφωνούμε για τα θέματα του Δήμου, ο δημόσιος διάλο-
γος όμως θα πρέπει να γίνεται με όρους πολιτικούς και όχι προσωπικούς έτσι ώστε 
να υπηρετούμε και την διαλεκτική των απόψεων και την κοινωνική συνοχή. Η κοι-
νωνία περιμένει την συμβολή μας στην αλλαγή παρωχημένων πολιτικών πρακτικών 
που δεν βοηθούν στην βελτίωση της ζωής των πολιτών».



www.fonitisparou.gr

Συνάντηση 
Ενότητας

Η «Ενιαία Κίνηση 
Πολιτών Ενότητα 
για το Μέλλον», 
π ρ αγ μ α τ ο π ο ί η -
σε ενημερωτική 
συνάντηση στε-
λεχών της στην 
αίθουσα του δη-
μοτικού συμβου-
λίου Πάρου. Για 
τη συνάντηση δη-
μοσιοποιήθηκε το 
ακόλουθο δελτίο 
τύπου:

«Την Παρασκευή 
16 Οκτωβρίου 
2015 πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση μελών του συνδυασμού μας και 
εκλεγμένων συμβούλων της παράταξής μας, υπό την 
προεδρία του κ. Χρήστου Βλαχογιάννη. Η πετυχημένη 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του δη-
μοτικού συμβουλίου Πάρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε εισαγω-
γική ομιλία του κ. Βλαχογιάννη σχετικά με την πορεία 
της δημοτικής αρχής, καθώς και τοποθετήσεις των 
μελών μας περί του θέματος.

Κατά τη συνάντηση έγινε εξαγωγή συμπερασμά-
των για την ατυχή πορεία της δημοτικής αρχής και τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται στις συνεδριάσεις 
των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του νησιού 
μας. Όλες οι προτάσεις των μελών του συνδυασμού 
μας θα επεξεργαστούν από τα όργανα της παράταξης 
και θα γίνει προσπάθεια υλοποίησής τους προς το 
συμφέρον του νησιού μας».
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ηµερολόγια τοίχου,
επιτραπέζια ή ατζέντες
για

Π.Ε.Δ.
Στην Αθήνα στις 

15 Οκτωβρίου 
2015, ο δήμαρχος 
Πάρου, κ. Μ. Κωβαί-
ος, για τη συνεδρία-
ση της Περιφερεια-
κής Ένωσης Δήμων 
Νοτίου Αιγαίου, 
κατά την οποία συ-
ζητήθηκαν καίρια 
και μείζονα θέματα 
που απασχολούν σήμερα τους δήμους Νοτίου Αιγαίου, όπως το προσφυ-
γικό ζήτημα, η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, η έναρξη δια-
δικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014 – 2020, κ.α.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν επίσης οι Βουλευτές Δωδεκανήσου, κ. 
Ν. Σαντορινιός, κ. Μ. Κόνσολας και κ. Δ. Κρεμαστινός, ο Περιφερειάρχης 
Ν. Αιγαίου, κ. Γ. Χατζημάρκος και οι Αντιπεριφερειάρχες Νοτίου Αιγαίου, κ. 
Χ. Κόκκινος και κ. Φ. Ζαννετίδης. 

Όσον αφορά την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, συμφω-
νήθηκε η κοινή προσφυγή στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας και στα 
ευρωπαϊκά  δικαστήρια, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Δήμων 
και φορέων των πέντε νησιών, στα οποία καταργήθηκε το ειδικό φορο-
λογικό καθεστώς.

Πολιτική
Προστασία

Στις 23/10/2015 στην αίθουσα του δημο-
τικού συμβούλιου Πάρου, πραγματοποιήθηκε 
συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Ορ-
γάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
Πάρου, με θέμα: «Πρόληψη και ετοιμότητα 
για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρ-
χονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαι-
νομένων».

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι ενέργειες 
που έχουν γίνει από τα τέλη Αυγούστου μέχρι 
σήμερα, προληπτικά, για την αντιμετώπιση 
κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλω-
ση πλημμυρικών φαινομένων, όπως:

1. O καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων 
με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής 
τους ροής.

2. Λήψη των απαραίτητων μέτρων προστα-
σίας από τον κίνδυνο των πλημμυρών στις 
εγκαταστάσεις των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων ιδιαίτερα των αντλιοστασίων και 
των υδραγωγείων, κτιριακών εγκαταστάσε-
ων σχολικών συγκροτημάτων, περιοχές με 
μειωμένη ικανότητα συγκράτησης ομβρίων 
υδάτων, και περιοχές  πέριξ των ρεμάτων και 
χειμάρρων.

3. Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων, 
φερτών υλικών, φυλλωμάτων δένδρων, κ.λ.π., 
τα οποία βρίσκονται σε δρόμους και κοινό-
χρηστους χώρους εντός του αστικού χώρου 
και μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις σε 
παρακείμενα φρεάτια απορροής ομβρίων 
υδάτων καθώς και άλλες εκκρεμότητες  που 
θα αντιμετωπιστούν το προσεχές διάστημα. 

Σε σχετικό δελτίο τύπου μεταξύ άλλων 
γράφεται για τη συνάντηση: «[…] Έγινε ένας 
απολογισμός για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίσαμε το περασμένο χειμώνα κυρίως 
γραφειοκρατικά και αναζητήθηκαν οι λύσεις 
ώστε να μην επαναληφθούν την φετινή χρο-
νιά. Τέλος, αποφασίστηκε η άμεση ενημέρω-
ση των πολιτών από τοπικά μέσα ΜΜΕ για 
την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων κα-
θώς και την πραγματοποίηση ενημερωτικών 
συναντήσεων στα σχολεία με θέμα μέτρα 
για την πρόληψη φυσικών φαινομένων».

Ένας 
διαφορετικός 
πανηγυρικός 
για το ’40

Από τον αναγνώστη μας, κ. Δημήτρη Καλανδρά-
νη, λάβαμε επιστολή, η οποία σχετίζεται με την εθνική 
επέτειο για την εποποιία του Αλβανικού μετώπου και 
της αντίστασης. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Αγαπημένοι μου συμπατριώτες, 
Σας μιλώ εκ μέρους των πεσόντων στις μάχες κατά 

των Γερμανών και Ιταλών το 1940-1941. Ήμουν 26 
χρονών όταν με βρήκε το εχθρικό βόλι στις 7 Απριλίου 
του 1941 καθώς υπερασπιζόμουνα το οχυρό Ρούπελ. 
Την ώρα που ένιωσα την ψυχή μου να φεύγει, έφερα 
στο μυαλό μου τους δικούς μου. Έβλεπα τους γονείς 
μου και τη γυναίκα μου να υποφέρουν και τα δυο μου 
παιδιά να μεγαλώνουν ορφανά, αλλά δεν στενοχωρή-
θηκα γιατί ήξερα ότι θα βρουν το δρόμο τους όπως 
τόσα άλλα παιδιά που ορφάνεψαν από τον πόλεμο. 
Έφευγα από τη ζωή ικανοποιημένος γιατί πίστευα ότι 
είχα κάνει το καθήκον μου στην Πατρίδα για να είναι 
ελεύθερη από τους κατακτητές και το αίμα μου πί-
στευα ότι δεν πήγε χαμένο. Και όμως διαψεύστηκα 
οικτρά. Σήμερα βλέπω την πατρίδα μου σκλαβωμένη 
και τα αγαπημένα μου παιδιά, που είναι τώρα  74 και 
76 χρονών, να υποφέρουν και ματώνει η καρδιά μου. 

Τα εγγόνια μου είναι άνεργα και σχεδιάζουν να με-
ταναστέψουν. Θλίβομαι γιατί το αίμα μου το έχυσα για 
να εμποδίσω τους Γερμανούς να εισβάλουν στην Πα-
τρίδα μου και τώρα τους βλέπω να ξανάρχονται και 
να ταπεινώνουν τον Ελληνικό λαό. Και η αιτία ποια 

είναι; Οι ανεύθυνοι πολιτικοί μας, οι συνεργάτες τους 
και τα κυκλώματά τους, αλλά και όλοι αυτοί που «τα 
φάγανε μαζί» επί σαράντα χρόνια. Το ’40 πεθάναμε 
τιμημένοι και είμαστε τυχεροί που δεν ζούμε σήμερα 
για να αργοπεθαίνουμε ταπεινωμένοι από τα μνημόνια 
που αυτοί υπόγραψαν χωρίς αντίσταση, χωρίς αιδώ. 

Από εκεί ψηλά που βρίσκομαι, βλέπω τις βίλλες 
τους, τα πολυτελή αυτοκίνητά τους, τις κυρίες τους 
με τα ακριβά φορέματα, τα ταξίδια τους στο εξωτε-
ρικό, τις σπουδές των παιδιών τους σε ξένα ακριβά 
πανεπιστήμια  για να τα προετοιμάσουν να συνεχί-
σουν το έργο της «μάσας». Βλέπω και τους ηλικιω-
μένους γονείς τους, καλοστεκούμενους, καλοζωισμέ-
νους, που δεν στερούνται τίποτα. Και δίπλα βλέπω 
τους πολίτες της δεύτερης κατηγορίας, γιατί τώρα 
προγραμματισμένα θα υπάρχουν μόνο δυο κατηγο-
ρίες πολιτών: Οι πλούσιοι και οι φτωχοί, με το 1.5 
εκατομμύριο τους άνεργους, τους εργαζόμενους με 
μισθούς πείνας, τους εξαθλιωμένους ηλικιωμένους 
συνταξιούχους, που δεν έχουν σωστή περίθαλψη και 
στερούνται και τις πιο μικρές χαρές της ζωής. Όσο 
για τη μεσαία τάξη, που είναι ο κορμός της κάθε υγι-
ούς κοινωνίας, τη συνθλίβουν συστηματικά, και την 
αποδυναμώνουν και γι’ αυτό δεν υπάρχει αντίσταση 
στον τόπο. Υπάρχει μόνο φόβος και απογοήτευση.

Ακούστε πολιτικοί. Διαγράψατε την ελπίδα και την 
αξιοπρέπεια από τη ζωή των Ελλήνων και προδώσα-
τε τις θυσίες εκατοντάδων χιλιάδων συμπατριωτών 
μου. Ντροπή σας και μη τολμήσετε να αναφερθείτε 
ξανά στη θυσία των ηρώων του ’40, που τους θυμά-
στε μόνο στους πανηγυρικούς. Σήμερα η Ελλάδα θα 
ήταν δυο φορές υπερήφανη και θα γιόρταζε διπλά: 
Για το ΟΧΙ του 1940 με την εισβολή των Γερμανοϊτα-
λών, και για το ΟΧΙ του σήμερα που έπρεπε να προβά-
λουμε στα μνημόνια των Γερμανοτροϊκανών.

Και εσείς συμπατριώτες μου, ζωντανοί Έλληνες, μη 
σταματάτε να αγωνίζεστε κατά του κατακτητή, ντό-
πιου και ξένου. Θα έχετε πάντα την ευχή μας από κει 
ψηλά.

Ζήτω το 1940, ζήτω η ελευθερία.
Ένας πεσών στο Ρούπελ».
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Αύξηση δημοτικών τελών

Στην αύξηση των δημοτικών τελών φωτισμού-καθαριότητας προχώρησε η δημο-
τική πλειοψηφία σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

Οι κυριότερες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη έχουν ως εξής:
Κατοικίες:
Παροικιά, Νάουσα: Από 1,20 σε 1,25 ευρώ, αύξηση 4,17%.
Μάρπησσα, Αγκαιριά, Αρχίλοχος, Κώστος, Λεύκες: Από 1,14 σε 1,20 ευρώ,  

αύξηση 5,26%.
Καταστήματα:
Παροικιά, Νάουσα: Από 3,65 σε 3,76 ευρώ, αύξηση 3.01%.
Μάρπησσα: Από 2,58 σε 2,76 ευρώ, αύξηση 6,98%.
Αρχίλοχος. Κώστος Λεύκες: Από 1,18 σε 1,30 ευρώ, αύξηση 10,17%.
Αγκαιριά: Από 1,58 σε 1,80 ευρώ, αύξηση 13,92%.
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος κ. Κωβαίος, υποστή-

ριξε ότι ο λόγος αύξησης των δημοτικών τελών ήταν η αύξηση του ΦΠΑ που επηρέ-
ασε τα οικονομικά του δήμου μας και είπε: «[…] Δυστυχώς, η αύξηση αυτή αποτελεί 
μια πυρηνική βόμβα για τα οικονομικά του δήμου μας, οικονομικά ήδη επιβαρυμένα 
από τις μνημονιακές πολιτικές. Η αύξηση αυτή είναι παράλογη, απαράδεκτη και 
κατάφορη αδικία. Πρόκειται για κατάργηση της νησιωτικότητας που αποτελεί όχι 
μόνο κεκτημένο δικαίωμα αλλά και τρόπο επιβίωσης. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, 
θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο και θα υπερασπιστούμε μέχρις εσχάτων ότι 
δικαιωματικά μας ανήκει!

Είναι επίσης, απαράδεκτο το γεγονός ότι και αυτό το μέτρο εφαρμόζεται αμέσως 
χωρίς να μας δίνεται η δυνατότητα για ένα απαραίτητο χρόνο προσαρμογής. Όλες 
οι υπηρεσίες του Δήμου πλήττονται βαριά από την επιβολή ΦΠΑ 23%. Το Τεχνικό 
Πρόγραμμα, έργα του Δήμου, υπηρεσίες Οικοδομή, υλικά, αγρότες, έμποροι, κτλ. 
Τα κοστολόγια από τους προμηθευτές μας αναμένεται να αυξηθούν τουλάχιστον 
κατά την αύξηση του φπα, αφού είναι αδύνατον και αυτοί σε περίοδο κρίσης να 
απορροφήσουν τον ΦΠΑ».

Ο κ. Κωβαίος υποστήριξε για τις αυξήσεις ακόμα: Όχι οριζόντιες αυξήσεις αλλά 
αφομοίωση του μεγαλύτερου ποσοστού της αύξησης του ΦΠΑ. Μικρότερη δυνατή 

επιβάρυνση του δημότη. Εξορθολογισμός και νοικοκύρεμα ώστε ο Δήμος μας να 
είναι οικονομικά υγιής και βιώσιμος. Ο ρυπαίνων πληρώνει (Είναι ένα μέτρο δικαι-
οσύνης αφού ο καθένας θα πρέπει να πληρώνει με βάση αυτά που επιβαρύνει). 
Εξισορρόπηση κοινωνικών και αντιαναπτυξιακών αναγκών. Κοινωνική ευαισθησία 
και διατήρηση κοινωνικών προνομίων.

Σε ό,τι αφορά τις μειώσεις τελών που υπήρξαν σε επιχειρήσεις ο κ. Κωβαίος είπε: 
«[…] Προχωρήσαμε σε μειώσεις τελών για τους περισσότερους επαγγελματίες του 
νησιού που παρέχουν υπηρεσίες, με το σκεπτικό ότι επιβαρύνουν πολύ λιγότερο 
από τους άλλους επαγγελματίες και με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας. 
Με αυτήν τη λογική κάναμε ευρύτερες εξομαλύνσεις με αποτέλεσμα να έχουμε 
μια κατά το δυνατό πιο δίκαια κατανομή βαρών». Ακόμα συμπλήρωσε ότι θα είναι 
αυστηρότερος ο κανονισμός καθαριότητας και ότι καταβάλλεται σημαντική προ-
σπάθεια μείωσης των εξόδων μέσω σταδιακής αντικατάστασης των λαμπτήρων με 
λαμπτήρες τύπου led (εξοικονόμηση ενέργειας και φιλικοί προς το περιβάλλον) και 
αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων από ιδιοκτησίες.

Οι αντιδράσεις

Ενότητα για το Μέλλον
«Σοβαρά και υπεύθυνα και χωρίς ίχνος λαϊκισμού τοποθετούμαστε σχετικά με το 

θέμα της αύξησης των τελών, τονίζοντας ευθύς εξ αρχής την αντίθεσή μας, 
διότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος, αυτή την στιγμή, το δημοτικό συμ-
βούλιο να επιβάλει αύξηση στα δημοτικά τέλη.

Θα προσπαθήσουμε τεκμηριωμένα να αποδείξουμε γιατί, αφού τονίσουμε ότι 
πιστεύουμε πως πρέπει να τηρηθεί με αυστηρότητα η θεμελιώδης αρχή της αντα-
ποδοτικότητας. Εξάλλου, εμείς είμαστε αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια από το 2003 
μέχρι την περασμένη χρονιά 2014, καταφέραμε από το 170% έλλειμμα που παρα-
λάβαμε, με τεράστια προσπάθεια και με χρηστή και υπεύθυνη διαχείριση, να παρα-
δώσουμε ισοσκελισμένα έσοδα – έξοδα από τα ανταποδοτικά τέλη, γεγονός που το 
παρουσίασε αναλυτικά και ο ίδιος ο Δήμαρχος, κατά την τοποθέτησή του στο δη-
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μοτικό συμβούλιο. Έτσι, φτάσαμε στο 2015 που σχεδόν τα 
έσοδα και τα έξοδα ήταν ισοσκελισμένα και τα προϋπολο-
γιζόμενα έσοδα για το 2016, από την οικονομική υπηρεσία 
(εκτίμηση που δεν αμφισβητούμε) παρουσιάζουν έλλειμμα 
της τάξης των 155.000 ευρώ δηλαδή ένα έλλειμμα 5.88%.

Κατά τον δήμαρχο, που εισηγήθηκε το θέμα, υπήρχαν δύο 
δρόμοι που πρέπει να ακολουθήσουμε ή να αυξήσουμε τα 
έσοδα ή να μειώσουμε τα έξοδα. Έτσι, με περισσή προχειρό-
τητα, με προετοιμασία στο πόδι και με πρόσχημα την αύξηση 
του ΦΠΑ, πρότεινε «ελαφρά τη καρδία», αυξήσεις από 3,1 
έως 60% ακολουθώντας την πάγια τακτική των κυβερνήσε-
ων των τελευταίων ετών, την εύκολη λύση της αύξησης της 
φορολόγησης των πολιτών, πρόταση η οποία είναι εύκολη 
γι’ αυτούς που δεν ψάχνουν, δεν προβληματίζονται και ακο-
λουθούν την εύκολη οδό, η οποία όμως σε καμία περίπτωση 
δεν είναι μονόδρομος. Για εμάς η πρόταση αυτή είναι απα-
ράδεκτη, ιδιαίτερα αυτή την χρονική στιγμή που οι συμπολί-
τες μας, όπως και οι πολίτες όλης της χώρας βιώνουν ένα 
δυσμενές κλίμα φοροκαταιγίδας και φοροεπιδρομής. Κατά 
την γνώμη μας θα έπρεπε αμέσως μετά την ορθή εκτίμηση 
και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας ο Δήμαρχος και οι 
συνεργάτες του, να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες καθαρι-
ότητας και ηλεκτροφωτισμού με στόχο να βρεθούν τρόποι 
περιορισμού των δαπανών και των εξόδων. Εάν το έκαναν, 
θα διαπίστωναν ότι υπήρχαν λύσεις που θα μπορούσαν 
με άνεση να καλύψουν το έλλειμμα. Και αυτές είναι οι 
παρακάτω:

1. Συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης των τετραγωνικών μέτρων των ακινή-
των, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και όπως επιβάλλεται να γίνεται διαρκώς και 
για λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης (δεν είναι 
σωστό οι νομοταγείς πολίτες να πληρώνουν και οι ασυνεπής να είναι στο απυρό-
βλητο. 

2. Να ενταθεί η προσπάθεια για εξοικονόμηση πόρων από τον άμεσο και δρα-
στικό περιορισμό των ελαστικών δαπανών, των ανταποδοτικών υπηρεσιών φωτι-
σμού – καθαριότητας (π.χ. ολονύκτιος φωτισμός γηπέδων, συντόμευση διαδρομών 
απορριμματοφόρων, αποκομιδή κλαδιών).

3. Να εντατικοποιηθεί η έρευνα για την βεβαίωση των ανείσπρακτων οφειλών 
που επιστρέφει η ΔΕΗ.

4. Να εντατικοποιηθεί ο τομέας της ανακύκλωσης, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση 
των εσόδων.

Το σπουδαιότερο απ’ όλα που ανατρέπει στην κυριολεξία το έλλειμμα και το 
μετατρέπει σε πλεόνασμα, είναι τα έσοδα του Δήμου που προέρχονται από την 
ετήσια προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο και που ανέρχεται στο ποσό 
των 200.000 ευρώ, και έχει ως αντικείμενο την αποκομιδή των απορριμμάτων, τον 
ευπρεπισμό και την καθαριότητα των λιμενικών ζωνών καθώς και τον ηλεκτρο-
φωτισμό τους, χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στη στήλη των 
εσόδων ενώ έχει συμπεριληφθεί στην στήλη των εξόδων το ποσό που απαιτείται 
για καύσιμα, εργατικά, φθορές των μηχανημάτων.

Όπως όλοι διαπιστώσαμε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο Δήμαρ-
χος και οι συνεργάτες του δεν μπόρεσαν να δώσουν απαντήσεις σε σοβαρά και 
καίρια ερωτήματα της αντιπολίτευσης, η απάντηση των οποίων θα ανέτρεπε όλο 
το σκεπτικό του Δημάρχου και της πλειοψηφίας. Το γεγονός αυτό αποτελεί την 
αδιάψευστη επιβεβαίωση της ελλιπούς προετοιμασίας, της αστήρικτης τεκμηρίω-
σης, της επικίνδυνης προχειρότητας που διακατέχει τον Δήμαρχο και την σημερινή 
δημοτική πλειοψηφία. Εμείς, για μια ακόμη φορά τους καλούμε, να αποκτήσουν 
επαφή με την πραγματικότητα, να αντιληφθούν το μέγεθος των ευθυνών τους και 
να καταβάλουν την προσπάθεια που επιβάλουν οι περιστάσεις, έτσι ώστε, αυτή τη 
δύσκολη περίοδο που βιώνουν οι συμπολίτες μας και με το κλίμα ανασφάλειας 
που επικρατεί, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ως δημοτικό συμβούλιο, να μπορέσουμε να το ελα-
φρύνουμε. Ο Δήμος και το δημοτικό συμβούλιο στο σύνολό του, ΟΦΕΙΛΕΙ να 
είναι δίπλα στον πολίτη αρωγός, αλληλέγγυος, βοηθός και συμπαραστάτης για να 
ξεπεράσουμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα τις δυσκολίες του σήμερα και να ανοίξουμε 
μια χαραμάδα ελπίδας για το αύριο».

Λαϊκή Συσπείρωση
«Αυξήσεις δημοτικών τελών από 3,1% μέχρι και 60,4% αποφάσισε η δημοτική 

πλειοψηφία στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με πρόσχημα 
τα ελλείμματα που θα υπάρξουν (;), λόγω κατάργησης των μειωμένων συντελε-
στών ΦΠΑ στο νησί μας.

Επιχείρημα που όμως ήταν διάτρητο, αφού άλλη είναι η εικόνα από τα οικονο-
μικά στοιχεία που προσκόμισαν στο δημοτικό συμβούλιο. Να σημειώσουμε ακόμα 
ότι με ευθύνη της προηγούμενης και της τωρινής δημοτικής αρχής δεν έγιναν 
προγραμματικές  συμβάσεις με το Λιμενικό Ταμείο για τα έτη 2014-15 συνολικού 
ύψους 400.000 ευρώ για καθαριότητα σε χώρους αρμοδιότητάς του, όταν ο Δή-
μος παρείχε υπηρεσίες για το λόγο αυτό και τα αντίστοιχα έξοδα έχουν βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του. 

Συγκεκριμένα με την απόφαση τους:
- Αύξησαν τα τέλη στις κατοικίες από 4,2% μέχρι 5.3%
- Αύξησαν τα τέλη στα καταστήματα από 3,1% μέχρι 14%
- Μετέβαλαν τα τέλη στα γραφεία από -48,5% μέχρι +60%
- Μείωσαν τα τέλη ακάλυπτων χώρων ξενοδοχείων κατά 62,8%!!!, πράγμα που 

ευνοεί κατά κύριο λόγο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
Δεν αξιοποιούν πόρους που έχουν στη διάθεση τους, δεν 

γνωρίζουν ποιες είναι οι ανελαστικές δαπάνες στο τομέα 
καθαριότητας και ποιες μπορούν να περιοριστούν, έχουν 
στο απυρόβλητο αυτούς που παράγουν τον μεγαλύτερο 
όγκο απορριμμάτων, φορτώνουν με νέα βάρη τα μικρομάγα-
ζα και την κατοικία αδιακρίτως, και τέλος έχουν το θράσος 
να ομολογούν στο δημοτικό συμβούλιο ότι το «κάγκελο» θα 
το πληρώσουν οι αδύναμοι!!! Ο «ανεξάρτητος» Δήμαρχος 
και η παράταξή του αναδεικνύονται σε άριστους μαθητές 
της κυβερνητικής επικοινωνιακής πολιτικής, σημερινής και 
παλαιότερης, με τις αλχημείες για «μεσοσταθμικές» αυξή-
σεις της τάξης του 4% και τα επιχειρήματα ότι πρόκειται 
για αυξήσεις που είναι «πενταροδεκάρες». Η κοροϊδία και η 
υποκρισία σε πρώτο πλάνο, αφού στα λόγια καταδικάζουν 
την κυβερνητική πολιτική για την κατάργηση των μειωμέ-
νων συντελεστών του ΦΠΑ και την ίδια ώρα γίνονται πιστοί 
διαχειριστές αυτής της πολιτικής που συνθλίβει το λαϊκό 
εισόδημα. Για μια ακόμα φορά η δημοτική αρχή θεωρεί ρε-
αλισμό τη πολιτική της αύξησης των τελών ή της επιβολής 
νέων και ουτοπία την εναντίωση στη πολιτική που εξαθλιώ-
νει τη λαϊκή οικογένεια.

Για μια ακόμα φορά η δημοτική αρχή δείχνει ότι είναι «έξω 
από τα νερά» της η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση σε αυ-
τούς που δεν μπορούν ή που δύσκολα πλέον να τα φέρουν 

βόλτα».

Ένωση Ξενοδόχων
«Η Ένωση ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου ανακοινώνει ότι διαφωνεί με την αύ-

ξηση των Δημοτικών τελών, διότι δεν προβλέπει αντίστοιχη βελτίωση των παρε-
χομένων υπηρεσιών με βάση την εμπειρία της προηγούμενης περιόδου. Ο Δήμος 
θα έπρεπε να μειώσει πρώτα τις δαπάνες λειτουργίας του, να αναδιαρθρώσει τις 
υπηρεσίες του και μετά να αυξήσει τα δημοτικά τέλη, που σε τελική ανάλυση επι-
βαρύνουν και το τουριστικό προϊόν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο πολλαπλασίασε πρόσφατα το κόστος ενοικιάσεως των 
παραλιών σε επίπεδα πού δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους ξενοδόχους, 
διότι απλά αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να εισπραχθούν, χωρίς ο Δήμος να προ-
βαίνει τακτικά στην αποκομιδή των σκουπιδιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο! 
Οποιαδήποτε αύξηση μικρή ή μεγάλη των Δημοτικών τελών δικαιολογείται ΜΟΝΟ 
όταν συνοδεύεται από αυξημένες υποχρεώσεις του Δήμου προς τους δημότες του. 
Έτσι λοιπόν ευελπιστούμε ότι ο Δήμος θα ανταποκριθεί με μεγαλύτερο ζήλο σε 
θέματα καθαριότητας που αφορούν όλες τις περιοχές της Πάρου αλλά και των 
ακτών της, οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο. Επί-
σης, ελπίζουμε ένα μέρος των χρημάτων αυτών να κατευθυνθεί στο να τελειώσουν 
σύντομα και οι εργασίες ανάδειξης των μονοπατιών του νησιού μας (περιπατητικός 
τουρισμός), όπως κάνουν και άλλα κυκλαδονήσια τελευταία σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος, με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να επισημάνουμε την μεγάλη προοπτική 
που θα έχει για το μέλλον  της Πάρου η ΣΥΝΤΟΜΗ αποπεράτωση των εργασιών 
κατασκευής του νέου αεροδρομίου και προς τούτο καλούμε ακόμη μια φορά τον 
Δήμο να συνεχίσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πίστη για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού. Εμείς όπως και πριν, έτσι και τώρα με τις πράξεις και τις ενέρ-
γειες μας θα συνεχίσουμε να συμπαριστάμεθα στην οποιαδήποτε Δημοτική αρχή 
για να έχει αίσιο τέλος αυτή η τόσο σημαντική προσπάθεια».

Εμποροεπαγγελματικός σύλλογος
«Φιάσκο τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου το κάλεσμα του δημάρχου για συζήτηση με 

θέμα το ΦΠΑ, αφού ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό. Κάλεσμα το οποίο έκρυβε 
μία ενημέρωση για τους λόγους όπου ο δήμαρχος θα ζητούσε  την αύξηση των 
δημοτικών τελών, θέμα που μπήκε προς συζήτηση χθες Τετάρτη στο δημοτικό συμ-
βούλιο.

Ντροπή για όλους μας η προχειρότητα, η έλλειψη μελέτης και η επιχειρηματο-
λογία , δυστυχώς για μια ακόμη φορά. Ούτε οι υπηρεσίες που κατά τον δήμαρχο 
«εισηγήθηκαν» την πρόταση δεν παραβρέθηκαν για να την υποστηρίξουν. Έχετε 
καταρρακώσει τα πάντα, γελοιοποιούμενοι κάθε φορά που θέλετε να πάρετε μια 
σημαντική απόφαση.

Κανένας δεν πείστηκε για την αναγκαιότητα της αύξησης έως και 60% των δη-
μοτικών τελών μίας που η κοινωνία,  οι πολίτες και επιχειρήσεις στην Πάρο ζούμε 
δύσκολες στιγμές. Μόνο για την επιβίωση του Δήμου ενδιαφέρεστε; Εσείς κύριοι 
«δημοτικοί» σύμβουλοι τι στηρίζετε; Εμείς σαν Σύλλογος σας καταλογίζουμε τις 
ευθύνες που σας αναλογούν σε εσάς που το ψηφίσατε και σας θεωρούμε πολιτικά 
επικίνδυνους αλλά κυρίως ανεπαρκείς για να λειτουργήσετε το Δήμο όπως πρέπει. 
Ένα επικίνδυνο συμβούλιο, που λειτουργεί εκτός κανόνων, με τον πλέον ακατάλ-
ληλο πρόεδρο, που με τους χειρισμούς του ευτελίζει κάθε έννοια δημοκρατίας και 
σεβασμού των δημοτών. Ένα συμβούλιο το οποίο για να επιτύχει τους σκοπούς 
τους σε βάρος του διαλόγου, χθες αφαίρεσε  το λόγο του Προέδρου του Εμπορο-
επαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου και του Προέδρου των εργαζομένων  
του Δήμου. Σας καταγγέλλουμε ότι η επιστολή του Εμποροεπαγγελματικού  Συλ-
λόγου Πάρου Αντιπάρου με τις θέσεις του, δεν διαβάστηκε και οι διαδικασίες δεν 
τηρήθηκαν, γιατί δεν υπήρχε αντίλογος και επιχειρήματα.

Ευτελισμός, ντροπή, αίσχος… Κύριοι είστε επικίνδυνοι για τον τόπο».
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τα ίδια  
Παντελάκη 
μου…

Είναι σαφές στους πάντες ότι οι συνεδριάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου πάσχουν στα 
θέματα διαδικασιών. Δεν κομίζουμε γλαύκας εις 
Αθήνας αν σημειώσουμε για ακόμα μία φορά τα 
προβλήματα που υπάρχουν από το προεδρείο του 
δημοτικού συμβουλίου.

Δε γνωρίζω αν ο κ. Σαραντινός είναι «κακός» 
στα καθήκοντά του από δική του ευθύνη ή αν όλα 
όσα δημιουργούνται είναι ευθύνη και άλλων. Είναι 
πάντως χαρακτηριστικό πως υπάρχει πρόβλημα 
και με το ωράριο διεξαγωγής των συνεδριάσεων. 
Για πρώτη βλέπουμε να υπάρχουν συνεδριάσεις 
τις ίδιες ώρες και ημέρες που συνεδριάζουν δη-
μοτικά και κοινοτικά συμβούλια.

Στην τελευταία συνεδρίαση είχαμε και το γεγο-
νός της αφαίρεσης λόγου από πολίτες και συν-
δικαλιστές κατά τη διάρκεια της συζήτησης για 
την αύξηση των δημοτικών τελών. Τυπικά δίκιο 
στο θέμα είχε ο κ. Σαραντινός, καθώς εκείνη τη 
στιγμή ήταν σε δευτερολογία ο δήμαρχος, κ. Κω-
βαίος, και άρα, εφόσον, κατά τον κώδικα ομιλεί 
τελευταίος, πρέπει αμέσως μετά να ακολουθήσει 
η ψηφοφορία. Πριν όμως έλθει εκείνη η στιγμή 
πρέπει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου να 
ερωτήσει αν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις. Κάτι 
το οποίο δεν έκανε σε εκείνη την περίπτωση. 

Επίσης, θα πρέπει να επισημάνω ότι ο κ. Σαρα-
ντινός δεν τηρεί τον κανονισμό για τη διάρκεια 
ομιλιών. Έτσι, άλλοτε αφήνει δημοτικούς συμ-
βούλους να ομιλούν επί πολλά λεπτά, άλλοτε 
τους αφήνει να κάνουν δευτερολογίες και τριτο-
λογίες και άλλοτε πάλι χάνεται η μπάλα μεταξύ 
ερωτήσεων, τοποθετήσεων και ψηφοφορίας. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τους πολίτες που πολλοί 
πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν το λόγο ανά 
πάσα στιγμή και όση ώρα θέλουν. Όλα αυτά τα 
απίθανα συμβαίνουν διότι ο κ. πρόεδρος δεν μπο-
ρεί να εφαρμόσει τον κανονισμό, κάτι που θα του 
έλυνε τα χέρια. Είναι συγκεκριμένοι οι χρόνοι που 
μπορούν να ομιλούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και 
οι πολίτες. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα για 
το ποιοι έχουν δικαίωμα δευτερολογίας και ποιοι 
όχι. Είναι συγκεκριμένη η Ελληνική γλώσσα για το 
τι σημαίνει «ερώτηση» και «τοποθέτηση». Το χάος 
που επικρατεί στις συνεδριάσεις των δημοτικών 
συμβουλίων είναι ευθύνη του προεδρείου. Ομοί-
ως δεν μπορεί να έρχονται θέματα για συζήτηση 
και να μην υπάρχει εισήγηση. Αλλιώς πως, ποιος 
άλλος είναι ο ρόλος ενός προέδρου;

Αφήνω στην άκρη ότι τις περισσότερες φορές οι 
συνεδριάσεις μεταβάλλονται σε διαγωνισμό γνώ-
σεων του κώδικα μεταξύ του νυν προέδρου και 
του «εν δυνάμει υποψήφιου προέδρου». Το θέαμα 
των συνεχών αντεγκλήσεων μεταξύ των κ.κ. Σα-
ραντινού και Μαλινδρέτου δεν τιμά το δημοτικό 
συμβούλιο του νησιού μας. Ο μόνος τρόπος να 
λειτουργήσει σωστά το δημοτικό συμβούλιο είναι 
η τήρηση του κανονισμού από τον κ. Σαραντινό, 
αλλιώς τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Πανετλή 
μου…

Φίλοι  
Παραδοσιακού 
Οικισμού  
Παροικιάς

Μετά τις εκλογές του συλλόγου «Φίλοι παραδοσια-
κού οικισμού παλαιάς αγοράς Παροικιάς Πάρου», την 
11η Οκτωβρίου 2015, συγκλήθηκε συμβούλιο για να 
καθοριστούν οι αρμοδιότητες του νέου ΔΣ οι οποίες 
είναι:

Πρόεδρος: Αλεξανδροπούλου Αρχοντούλα
Αντιπρόεδρος: Ρούσσος Γεώργιος

Γραμματέας: Γράβα-
ρης Κων/νος

Ταμίας: Καραγκούνη 
Ερμιόνη

Δημόσιες σχέσεις: 
Πατέλη Δήμητρα

Μέλη: Μπαρμπαρής 
Εμμανουήλ, Τσαντιράκης 
Σταύρος.

Εξελεγκτική επι-
τροπή: Καπούτσος Γε-
ώργιος, Σπανός Σταμά-
της, Μαύρης Νικόλαος.

Αν. Μέλη: Καρίμανης 
Εμμανουήλ, Πατέ Καρα-
γιαννιώτη Γεωργία.

Τέλος, ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες στους κ.κ. Κων/νο Αργουζή, 
Γκίκα Στέλιο και Λεοντή Μικέ, για την προσφορά τους 
προς αυτούς.

Αντίδραση 
εργαζομένων

Ο σύλλογος εργαζομένων στους ΟΤΑ Πάρου-Αντι-
πάρου, αντέδρασε για όλα όσα έγιναν στη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 21/10, αφού 
τους αφαιρέθηκε ο λόγος, ενώ ακούστηκαν και σχόλια 
για υπαλλήλους που έλειπαν από τη συνεδρίαση.

Ο σύλλογος εργαζομένων στους ΟΤΑ Πάρου-Αντι-
πάρου, στην ανακοίνωσή του τονίζει: «[…] Δεν θα 
σταθούμε στην απαγόρευση τοποθέτησης του Αντι-
προέδρου που ζήτησε τον λόγο, όταν τοπική δημο-
σιογράφος (τελευταία, είχαν προηγηθεί κι άλλες) ζή-
τησε εξηγήσεις τόσο για την απουσία των αρμόδιων 
υπηρεσιών από τη συζήτηση, όσο και γιατί δεν υπήρ-
χε μελέτη για μείωση των εξόδων στις υπηρεσίες που 
αφορούν τις εργασίες που συνθέτουν τα ανταποδο-
τικά τέλη. 

Οι ευθύνες που έπεσαν, για άλλη μια φορά, στους 
εργαζόμενους αδιόρατα από διάφορες πλευρές, οι 
οποίες, εκ των υστέρων, νίπτουν τας χείρας τους, έχει 
αρχίσει να γίνεται καθεστώς στο Δημοτικό Συμβού-
λιο. Ενημερώνουμε, λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη υπάλ-
ληλος που συνέταξε την εισήγηση είχε ανειλημμένη 
υπηρεσιακή υποχρέωση στην Αθήνα και για αυτό 
το λόγο δεν μπορούσε να παρευρεθεί στο Συμβού-
λιο. Επίσης οι άλλοι σχετικοί συνάδελφοι δεν είχαν 
χειριστεί το θέμα και δεν ήταν κατάλληλα προετοιμα-
σμένοι για να παρευρίσκονται. Το προσωπικό, όπως 
έχουμε ξαναπεί, είναι ελάχιστο και δεν είναι εύκολες 
οι αντικαταστάσεις. Πέρα απ’ όλα αυτά όμως, πρέπει 
να λάβουμε υπόψη ότι, αν η παρουσία του συγκεκρι-
μένου συναδέλφου κρινόταν από το ΔΣ αναγκαία, θα 
έπρεπε το θέμα να αναβληθεί (…) 

Απαντώντας στο δεύτερο ερώτημα που έχει να 
κάνει με την εκπόνηση μελετών από τις υπηρεσίες 
και επειδή ειπώθηκαν και μερικά ελάχιστα σημαντικά 
πράγματα στο ΔΣ, όπως π.χ. να λειτουργήσει πιλοτικά 
ένα πρόγραμμα αποκομιδής σε ένα μικρό τόπο όπου 
θα γίνεται διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, 
έχουμε να καταθέσουμε και να θυμίσουμε τούτο. 

Η Υπηρεσία δεν είναι μια απρόσωπη παραγωγική 
μηχανή που δουλεύει μόνη της. Αποτελείται από αν-
θρώπους που καταθέτουν καθημερινά τις προσπά-
θειές τους για καλύτερα αποτελέσματα προς τους 
πολίτες, καθώς επίσης και τις αγωνίες τους για μια 
χαμένη ζωή. Στα μέσα του καλοκαιριού που μας πέ-
ρασε, το ΔΣ πήρε απόφαση για πρόσληψη 56 νέων 
μόνιμων υπαλλήλων. Μπορεί κάποιος να μας πει, και 
από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση, τι 
γίνεται με την υλοποίηση αυτής της απόφασης; (…)».

Β.Α.Ε.
Για το θέμα των βαρέων ανθυγιεινών ενσήμων ο 

σύλλογος εργαζομένων του δήμου μας είχε κάνει μη-
χανοκίνητη πορεία στις 13/10/2015 και στη συνέχεια 

(16/10/2015) υπήρξε νέα κόντρα με τη διοίκηση του 
δήμου Πάρου.

Σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι μεταξύ άλλων 
σημείωναν: «[…] Την Τρίτη 13/10/2015, στο πλαίσιο 
διαμαρτυρίας της ΠΟΕ ΟΤΑ για μηχανοκίνητη πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο εργασίας και 
ύστερα από πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου μας, πραγ-
ματοποιήθηκε πορεία στη Νάουσα και στην Παροικιά 
από τους εργαζόμενους στο Δήμο προς ενημέρωση 
των πολιτών της Πάρου για την βάναυση επίθεση 
που ετοιμάζει η κυβέρνηση ενάντια στους εργαζόμε-
νους στην καθαριότητα, βάζοντας στο στόχαστρο την 
κατάργηση των ΒΑΕ από τον κλάδο, όπως «προαναγ-
γέλθηκε» στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.  

Στη προσπάθειά μας αυτή είχαμε συμπαραστάτες 
την Λαϊκή Ενότητα, η οποία με έγγραφό της υποστή-
ριξε τις κινητοποιήσεις, καθώς επίσης και τη Λαϊκή 
συσπείρωση η οποία, πρώτη και άμεση, εκτός από 
ανακοίνωση συμπαράστασης συμμετείχε με τον κ. 
Κώστα Ροκονίδα και στη συνάντηση που πραγματο-
ποιήσαμε ως ΔΣ με τους εργαζόμενους στην απο-
θήκη του Δήμου. Τέλος, οι συνάδελφοί μας από τη 
ΔΕΥΑΠ, πέρα από την ανακοίνωση συμπαράστασης, 
συμμετείχαν ενεργά με την παρουσία τους στην πο-
ρεία της Παροικιάς. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι, μέχρι τη στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές, δεν είχαμε καμία απολύτως 
απάντηση από τις δύο άλλες παρατάξεις που συμπλη-
ρώνουν το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρου στις οποί-
ες είχε σταλεί το έγγραφό μας με mail προς ενημέ-
ρωσή τους. Από τις άλλες τοπικές πολιτικές δυνάμεις 
που συνθέτουν το περιβόητο δημοκρατικό τόξο της 
βουλής ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Την πιο εκκωφα-
ντική σιωπή εισπράξαμε από τους αριστερούς του 
σύριζα. Δυστυχώς, στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και 
ο Δήμαρχός μας, ο οποίος, ενώ την προηγούμενη 
μέρα τιμούσε και ευχαριστούσε τους εργάτες καθα-
ριότητας για την τεράστια προσπάθεια που έκαναν το 
καλοκαίρι για να είναι καθαρό το νησί, μόλις έλαβε 
το έγγραφο ενημέρωσης από το ΔΣ μας για συμπα-
ράσταση, αμέσως επισήμανε ότι είναι παράνομο 
να κινηθούν τα οχήματα εκτός αποθήκης χωρίς 
εντεταλμένη διαταγή πορείας από το αρμόδιο 
όργανο, σπέρνοντας το φόβο της πειθαρχικής 
ποινής στους εργαζόμενους. 

Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος χρησιμοποίησε τη 
νομιμότητα, για να διαιρέσει τους εργαζόμενους. 
Μάλλον έχει ξεχάσει ότι, μερικούς μήνες πριν, το Δη-
μοτικό Συμβούλιο της Πάρου αποφάσιζε, κόντρα στο 
νόμο, να μην προχωρήσει στην παράδοση των απο-
θεματικών του. Του το θυμίζουμε εμείς, λοιπόν, και 
του λέμε να σταματήσει να είναι τόσο πολύ πολιτικά 
επιλεκτικός. 

Προφανώς, για το Δήμαρχο της Πάρου τα απο-
θεματικά του Δήμου έχουν μεγαλύτερη αξία από τις 
ζωές των εργαζομένων στην καθαριότητα, οι οποίοι 
καθημερινά, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αφή-
νουν κομμάτια από τη ζωή τους πάνω στο σκαλί του 
απορριμματοφόρου, αφού στη μία περίπτωση άξιζε 
να παρανομήσει, ενώ στην άλλη όχι».
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Ένας χρόνος νέας δημοτικής αρχής
Πέρασε ήδη ένας χρόνος 

διοίκησης της όχι πλέον 
«νέας» δημοτικής αρχής και 
αποδεικνύεται ότι η υλο-
ποίηση των προεκλογικών 
δηλώσεων της παράταξης 
«Πάρος τώρα στην Πράξη» 
είναι ανέφικτη, μη ρεαλιστι-
κή, μακριά από την καθη-
μερινότητα του δημότη της 
Πάρου και κυρίως μακριά 
από τις προσδοκίες  του.

Πιστεύω, μεταφέροντας 
και την γνώμη πολλών συ-
μπολιτών μας, ότι η Δημοτι-
κή Αρχή κινείται διαχειριστι-
κά και διεκπεραιωτικά, χωρίς πρωτοβουλίες που να αποδίδουν, 
χωρίς οράματα για την αναβάθμιση-ανάδειξη της Πάρου και 
χωρίς να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τοπικά της πλεονεκτήμα-
τα (τουρισμός, παραδοσιακά προϊόντα, πολιτισμός κ.ά.). Ενώ 
παράλληλα αξιοποιεί με ιδιαίτερη ικανότητα το επικοινωνιακό 
κομμάτι, αλλά αυτό κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί και δεν απα-
σχολεί τους πολίτες.

Όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών και ιδιαίτερα αυτήν 
του Δημοτικού Συμβουλίου παρατηρούνται δυσλειτουργίες με 
την κατάσταση να φθάνει πολλές φορές στα όρια του παραλο-
γισμού, χωρίς εποικοδομητικό διάλογο, με έλλειψη σοβαρότη-
τας και μεγάλη προχειρότητα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά 
την όλη εικόνα του Δήμου και κυρίως τη σωστή λήψη αποφά-
σεων και τον χρόνο υλοποίησης τους. Στο σημείο αυτό επιθυμώ 
να καταγραφεί η θετική συνεισφορά του πρώην Δημάρχου κ. 
Βλαχογιάννη που με τις γνώσεις, την εμπειρία και τη διάθεση 
συνεργασίας που τον διακρίνουν, βγάζει  πολλές φορές την Δη-
μοτική Αρχή από τα αδιέξοδα.

Κατανοούμε τους πολιτικούς εκπροσώπους του νησιού και 
την ανάγκη προσαρμογής στην παρούσα οικονομική και όχι 
μόνο κρίση, τις όλο και περισσότερες γραφειοκρατικές απαι-
τήσεις του κεντρικού κράτους που αυξάνουν σημαντικά το 
φόρτο εργασίας και το χρόνο διεκπεραίωσης των εργασιών 
των πολύ καλών  δημοτικών υπαλλήλων, με συνέπεια να μην 
αποδίδουν το ιδανικό αποτέλεσμα. Όμως, ακόμα και αυτά μια 
καλά οργανωμένη ομάδα θα έπρεπε να τα γνωρίζει και να μη 
γεμίζει με φρούδες ελπίδες το λαό της Πάρου, ενώ θα έπρεπε 
να προωθούνται  διαδικασίες και ενέργειες που δεν απαιτούν 
χρήματα για να υλοποιηθούν. Η Πάρος είναι ένα νησί στο οποίο 
οι προηγούμενες τοπικές αρχές είχαν φροντίσει να υπάρχουν 
βασικές υποδομές. Σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων, καλό 
οδικό δίκτυο, γήπεδα, ΧΥΤΑ, Παιδικοί Σταθμοί, κοινωνική φρο-
ντίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Σχολή Μουσικής και άλλα πολλά 
ενώ παράλληλα προώθησαν μελέτες αξιόλογων έργων μικρών 
ή μεγάλων που τώρα είναι σε εξέλιξη ή έχουν περατωθεί, τώρα 
έχει ανάγκη από την ποιότητα, τον πολιτιστικό πολιτισμό των 
ανθρώπων, της εξουσίας και την συμμετοχή των πολιτών της 
για να οδηγήσουμε το νησί μας ένα βήμα μπροστά…

Βεβαίως για να επιτευχθεί αυτό οι συνεργασίες είναι απαραί-
τητες όταν αυτές είναι αμφίδρομες και όχι μόνο δια λόγου. Ειδι-
κότερα θέλω να αναφερθώ στη συμμετοχή μου στην επιτροπή 
για την τοποθέτηση των γλυπτών του συμποσίου γλυπτικής, 
κατ’ απαίτηση του αρχηγού της παράταξής μας. Πρότεινα να 
ζητήσουμε τη γνώμη των καλλιτεχνών, όπως πράξαμε και στην 
περίπτωση του Ανδρέα Λώλη για το δικό του έργο. Επίσης δι-
αφωνούσα με την τοποθέτηση των τριών από τα πέντε γλυπτά 
στη είσοδο του Δημαρχείου, διότι εκεί το περιβάλλον είναι πλή-
ρες, με τους πολύ όμορφους ανεμόμυλους -που ανακαινίστηκαν 
την προηγούμενη τετραετία- αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνη-
τα, κ.ά.. Θεωρώ ότι αδικούνται τα έργα και το αποτέλεσμα είναι 
απογοητευτικό. Συμπερασματικά για να μπορεί να καλλιεργηθεί 
μία κουλτούρα συνεργασίας, θα πρέπει όλοι μας να απαλλαγού-
με από κάθε είδος αδιαλλαξίας και απόλυτης συμπεριφοράς.

Εύχομαι η αναστάτωση και η αβεβαιότητα αυτή να αποτελέ-
σουν μία παρένθεση του παρελθόντος ώστε  να μπει ο Δήμος 
σε μια σωστή και δημιουργική πορεία με το βλέμμα στο μέλλον, 
γιατί για μένα προέχει το καλό του τόπου μου και αυτός είναι ο 
λόγος που ασχολούμαι με τα κοινά. 

Άννα Κάγκανη-Κορτιάνου
Δημοτική Σύμβουλος

Συμπληρώθη-
κε ήδη ένας χρό-
νος από τότε που 
ο Παριανός λαός 
μας εμπιστεύτηκε 
με την ψήφο τους.

Τα προβλήματα 
της καθημερινό-
τητας  δυστυχώς 
είναι πολλά, ειδικά 
τον τελευταίο και-
ρό με την οικονο-
μική κρίση η οποία 
μαστίζει όλη τη χώρα και κατ’ επέκταση το νησί μας. 

Τα προβλήματα αυτά διπλασιάζονται τους καλοκαιρι-
νούς μήνες και δύσκολα αντιμετωπίζονται αφού το νησί 
μας υστερεί σε πολλά θέματα και δεν έχει τις προϋποθέ-
σεις για να δεχθεί τέτοιο αριθμό επισκεπτών. Ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα είναι η Υγεία. Ένα Κέντρο Υγεί-
ας που υπολειτουργεί, είναι γνωστό σ’ όλους μας πως 
δεν έχουν καλυφθεί οι διάφορες ειδικότητες,  ελλείψεις 
στις βασικές προμήθειες για να αντιμετωπιστούν οι πρώ-
τες βοήθειες, ένα αεροπλάνο-ασθενοφόρο καθηλωμένο 
στο έδαφος. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν άμεσες λύσεις, 
όχι μόνο για την τουριστική περίοδο αλλά και για τους 
χειμερινούς μήνες όπου δυσκολεύονται τα πράγματα και 
πολλές φορές είμαστε στο έλεος του Θεού.

Όσον αφορά τα μεγάλα έργα, είναι αλήθεια πως αν 
δεν πραγματοποιηθούν, στο νησί μας δε θα βελτιωθεί ο 
τουρισμός αλλά ούτε θα μπορέσουμε να επιμηκύνουμε 
την τουριστική περίοδο που όλοι θα θέλαμε, γιατί κακά 
τα ψέματα δεν είναι το νησί έτοιμο για να δεχθεί τόσο 
εισερχόμενο τουρισμό. Το αεροδρόμιο, ένα θέμα μεγάλης 
σημασίας! Ο Δήμος μαζί με συλλόγους και φορείς δου-
λεύουν σκληρά για να μπορέσει επιτέλους το νησί μας 
να αποκτήσει ένα αξιοπρεπέστατο αεροδρόμιο  και να 
μπορέσει και η Πάρος να φέρει μεγάλα αεροπλάνα, όπως 
γίνεται εδώ και χρόνια στα κοντινά νησιά μας.

Για τα λιμενικά έργα, μπορώ προσωπικά να αναφερθώ 
σε αυτά, το Εμπορικό Λιμάνι (έχουν σταλεί οι μελέτες προς 
έγκριση), το Κεντρικό Λιμάνι της Πάρου, όπου έχουμε εστι-
άσει τις προτεραιότητες μας και ήδη έχουν γίνει κάποιες 
ενέργειες όπως ο προγραμματισμός για την κάλυψη της 
κεντρικής προβλήτας με βιομηχανικό δάπεδο καθώς και 
τοποθέτηση προστατευτικών (προσκρουστήρες) σ’ όλο 
το μήκος της προβλήτας του λιμένα. Προγραμματισμός 
υπάρχει επίσης και για ναύδετα, για την αγκυροβόληση 
των κρουαζιερόπλοιων.

Οι σύγχρονες αίθουσες αναμονής, εδώ έχουν ήδη 
σταλεί οι μελέτες και περιμένουμε την έγκριση από την 
ΕΣΑΛ, δυστυχώς οι τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μέσα 
σένα χρόνο δεν βοηθούν στις υπογραφές των εγκρίσεων, 
όλες οι έτοιμες μελέτες περιμένουν τη σύσταση της ΕΣΑΛ 
και το πράσινο φως από την Κεντρική Διοίκηση. Εκεί που 
θέλω να καταλήξω είναι ότι στα μικρά έργα καθώς και 
στις βελτιώσεις της καθημερινότητας, το Λιμενικό Ταμείο 
τα αντιμετωπίζει άμεσα, αλλά εκεί που θέλουμε  εγκρίσεις 
από την Κεντρική Διοίκηση, έχουμε μεγάλες καθυστερή-
σεις.

Κλείνω λέγοντας πως δεν θέλω να κρίνω κάποιον για 
το τι έχει ή δεν έχει κάνει, σημασία έχει  τι θα κάνουμε 
εμείς για το νησί μας αυτά τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 
Οι απαιτήσεις είναι πολλές, τα προβλήματα είναι πολλά 
αλλά πρέπει να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι ψηλά! 
Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για το καλό του τόπου μας, μην 
κρυβόμαστε πίσω από προσωπικές φιλοδοξίες και πολι-
τικά συμφέροντα, αυτά είναι που έχουν φέρει το νησί μας 
πίσω.

Το νησί ανήκει σ’ όλους μας, ας βοηθήσουμε  όλοι, ο κα-
θένας με τον τρόπο του, όλοι μπορούμε να προσφέρουμε. 

 
 Σταύρος Καραχάλιος

Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

Την 1η Σε-
π τ ε μ β ρ ί ο υ 
2015 η παρά-
ταξη «Πάρος, 
τώρα στην 
πράξη», η πα-
ράταξή μας, 
έκλεισε ένα 
χρόνο ούσα 
δημοτική πλει-
οψηφία. Οι 
καιροί που 
εκλεχτήκαμε 
για να διοική-

σουμε είναι πολύ δύσκολοι και απρόβλεπτοι.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφί-

ας, οι περισσότεροι, είμαστε Παριανοί που 
ασχολούμαστε ενεργά πρώτη φορά με τα 
κοινά. Ο καθένας μας έχει εκλεγεί για να 
προσφέρει όσα μπορεί από το δικό του με-
τερίζι, με κοινό σκοπό τη δημιουργία ενός 
καλύτερου αύριο του παριανού λαού.

Η αλήθεια είναι ότι οι δικοί μας προϋπο-
λογισμοί θα αρχίσουν να υλοποιούνται από 
τώρα και στο εξής, αφού μέχρι τώρα ολο-
κληρώναμε προϋπολογισμούς της προηγού-
μενης Δημοτικής Αρχής.

Παρόλα αυτά, οργανώσαμε τη λειτουργία 
της μαρίνας της Παροικιάς και προσπαθού-
με να λύσουμε και το ζήτημα με τη μαρίνα 
της Νάουσας. Ο Δήμος μας ήταν παρών σε 
όλες τις τουριστικές εκθέσεις του εξωτερι-
κού, ώστε να διαφημίσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερο τις ομορφιές του νησιού μας. 
Το καλοκαίρι, παρά τη μείωση χρηματοδό-
τησης για προσωπικό στον τομέα της καθα-
ριότητας, κάναμε ό,τι ήταν δυνατό μαζί με 
τους υπαλλήλους σε αυτό τον τομέα, για να 
παρουσιάζει το νησί μια αξιοπρεπή εικόνα. 
Η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ κατάφερε να αντα-
πεξέλθει στο δύσκολο και απαιτητικό κα-
λοκαίρι, με το μόνιμο πρόβλημα που έχουν 
τα Κυκλαδονήσια, αυτό της έλλειψης του 
νερού. Οι εκδηλώσεις της ΚΔΕΠΑΠ πραγμα-
τικά, κέρδισαν τις εντυπώσεις φέτος, όσον 
αφορά στην ποιότητά τους κυρίως.

Σίγουρα μας ξέφυγαν κι ορισμένα πράγμα-
τα, αυτό τον πρώτο χρόνο και δεν μπορέσα-
με να διαχειριστούμε έγκαιρα πάντα ορισμέ-
νες καταστάσεις, όπως η σωστή λειτουργία 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάθαμε όμως 
από τα λάθη μας κι επειδή το άλλοθι της 
απειρίας μας τελείωσε, έχουμε μόνο έργα να 
δείξουμε από εδώ κι εμπρός, όπως ενδει-
κτικά αναφέρουμε την προσπάθεια λειτουρ-
γίας του νέου αεροδρομίου μας, που είναι 
και υπόθεση όλων μας και την αναμόρφωση 
του λιμανιού της Παροικιάς και των χώρων 
αναμονής. Βέβαια, δε σταματήσαμε ούτε θα 
σταματήσουμε να διεκδικούμε τη στελέχω-
ση του Κέντρου Υγείας, αφού ο τομέας της 
Υγείας είναι από τους κυριότερους για εμάς.

Έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας και 
πολλά ανοιχτά μέτωπα με ελάχιστα χρήμα-
τα. Ψηφιστήκαμε όμως, για να δώσουμε τις 
μάχες μας για το νησί και τους κατοίκους 
του κι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Το 
αποτέλεσμα θα το κρίνει πάλι ο παριανός 
λαός σε τέσσερα χρόνια..   

  
Πέτρος Γ. Ρούσσος

Δημοτικός Σύμβουλος 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

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) 

ΑΘΗΝΑ – ΙΛΙΣΙΑ κοντά στο 
Μετρό Μεγάρου Μουσικής και τα 
λεωφορεία, πωλείται δυάρι 45 
τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο, 1ου 
ορόφου, µε ησυχία, 2 Υ/∆, µεγάλο 
χωλ, πόρτα ασφαλείας, κουφώµα-
τα αλουµινίου. Τιµή: 44.000 ευρώ. 
Τηλ. 210 721 3500, 6944 856 105

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΣΤΡΟ, ενοικιά-
ζεται studio επιπλωµένο 30 τ.µ., 
κατά προτίµηση σε εκπαιδευτι-
κούς. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 
675 669 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι για όλο το χρόνο, επιπλω-
µένο, µε θέρµανση και internet. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6932 331 812

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΤΖΑΝΕ, ενοικιάζε-
ται διαµέρισµα 3άρι, 80 τµ., 2 Υ/∆, 
σαλόνι – κουζίνα, µπάνιο, τζάκι 
και υποδοµή για καλοριφέρ. Τηλ.: 
6977 624 072, 22840 42937  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιά-
ζεται δυάρι 47 τ.µ., µε αυτόνοµη 
θέρµανση και θέα. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6973 047 770

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιά-
ζεται δίχωρη γκαρσονιέρα, 2 χλµ. 
από το λιµάνι της Παροικίας. Τηλ: 
22840 23052, 6944 558 581

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ, 
ενοικιάζεται καινούρια δίχωρη 
γκαρσονιέρα 40 τ.µ., επιπλωµένη 
ή µη. Τηλ. 6974 601 331 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ, 
ενοικιάζεται καινούρια ηµιυπόγεια 
αποθήκη 100 τ.µ. Τιµή 200€. Τηλ. 
6974 601 331

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 
45 τ.µ., δίχωρο, για όλο το χρόνο, 
250 ευρώ µηνιαίως. Τηλ. 22840 
52743

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, 
ενοικιάζεται γραφείο 45 τ.µ., πάνω 
από το MARKET IN. Τηλ. 22840 
52743

ΝΑΟΥΣΑ (ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΑ), ενοι-
κιάζεται επαγγελµατικός χώρος 
100 τ.µ., συν 200 τ.µ. υπόγειο µε 
ράµπα φόρτωσης και χώρο για 
πάρκινγκ, για όλες τις χρήσεις. 
Τηλ. 22840 52743

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

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΓΕΙΑ 45 – 70 τ.µ. 
σε ήσυχη περιοχή της Παροικίας 
ή κοντά ζητείται προς ενοικίαση 
για όλο το χρόνο, από Έλληνα συ-
νταξιούχο, µόνιµο κάτοικο Πάρου, 
µε 1 – 2 Υ/∆, µη επιπλωµένη, µε 
αυτόνοµη θέρµανση και ηλιακό. 
Τηλ. 6936 456 086, κος Νίκος.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ζητείται µε τα 
ανάλογα προσόντα από κατα-
σκευαστική εταιρεία στην Πάρο 
για µόνιµη εργασία, µε ασφάλιση. 
Περιοχή έργου Αµπελάς Νάουσας. 
Τηλ. 6944 818 550, 22843 00550

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6974 578 823

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ µε µεταπτυχιακό 
στη µοριακή βιολογία – γενετική, 
παραδίδει µαθήµατα χηµείας – βι-
ολογίας – βιοχηµείας σε µαθητές 
Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ. 6970 
888 248

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ πτυχι-
ούχος µε δίπλωµα οδήγησης, 
αναλαµβάνει την φύλαξη και τη 
µελέτη µικρών παιδιών. Τηλ. 6979 
413 853

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΣΟΥΒΛΑ-
ΤΖΙ∆ΙΚΟΥ εξοπλισµός πωλείται. 
Πάγκοι, ψυγεία, καταψύξεις, 
γκριλιέρα, γύροι, φριτέζα, φού-
σκες, λάντζες, τραπεζοκαθίσµατα, 
οµπρέλες µεγάλες. Τηλ. 22840 
52743

ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ-ΚΑΪΚΙ ΑΛΙΕΥΤΙ-
ΚΟ επαγγελµατικό 8,5 µέτρων, 
πωλείται. ∆ιαθέτει υδραυλικό 
τιµόνι και λαγουδέρα, VHF και 
βυθόµετρο. Τηλ.6945 276 055

ΤΡΕΪΛΕΡ µεταφοράς αντικειµέ-
νου (καρότσα) ζητείται, σε καλή 
κατάσταση και τιµή λογική. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6972 372 514, κος 
Στέφανος.

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΑΡΟΣ σε κεντρικό 
σηµείο της αγοράς, πωλείται 
επιχείρηση 10ετούς λειτουργίας. 
Πληροφορίες στο κατάστηµα 
“Melissa” στα τηλέφωνα: 22840 
24840, 6937 422 612

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
8.00-19.00 & 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 
9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
29, 30, 31/10 & 6, 7/11

Ορθοπαιδικός | 29, 30, 31/10 & 6, 7/11

Παιδίατρος | 29, 30/10 & 5, 6/11

Καρδιολόγος 13/11 & 27/11, 
∆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

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

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

Πλυντήριο | Λιπαντήριο
Παροχή υγραερίου κίνησης

& διανοµή κατ’ οίκον

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 

2015 και ώρα 9:00 π.μ., στον Ιερό 
Ναό Αγίας Βαρβάρας Λευκών 
Πάρου, το σαρανταήμερο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού, Γεωργίου Ν. 
Καστανιά.

Η οικογένεια του εκλιπόντος

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο Ράπτης Λάζαρος του Ηλία και της Λουκίας, που 

γεννήθηκε στο Αγρίνιο και κατοικεί στην Πάρο και 
η Γιουρτζάκη Ειρήνη-Σοφία του Μιχαήλ και της 
Αικατερίνης, που γεννήθηκε στη Σύρο και κατοικεί 
στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 8/11/2015 στο Ιερό 
Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Πάρο. 

Κοινωνικά



www.fonitisparou.gr Ανακοινώσεις | 13

Πένθος

Για τη συμπαράσταση σας 
στο βαθύτατο πένθος μας από 
την αναπάντεχη απώλεια του 
λατρεμένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού Γεωργίου Β. 
Φραγκούλη.

Ευχαριστούμε θερμά
Η Οικογένεια

Στον Αγαπημένο μας Γιώργο

Γιώργο μας πότε έφυγες     
δεν πήραμε χαμπάρι
πρωί πρωί περίμενε 
ο χάρος να σε πάρει

Άφησες τη Ζαμπέτα μας
παιδιά σου και εγγόνια
και πήγες πάνω στα ψηλά
για μια ζωή αιώνια

Μας έφυγες τόσο ξαφνικά
και πήγες στα ουράνια
και εμάς μας άφησες εδώ
να ζούμε στην ορφάνια

Μα τώρα αν είσαι μακριά
και δεν είσαι κοντά μας
εμείς όλοι θα σ’ έχομε
βαθιά μες στην καρδιά μας

Συχνά πάντα καθόμασταν
μπροστά μες τη βεράντα
πίναμε το ουζάκι μας
και λέγαμε τα πάντα

Τώρα μας άφησες εδώ
τον πόνο μας θα λέμε
όλοι θα σε σκεφτόμαστε
και όλοι μας θα κλαίμε

Γιώργο, μια χάρη σου ζητώ
εκεί ψηλά που θα ‘σαι
μη μας ξεχνάς και μας εδώ
θέλω να μας θυμάσαι

Εσένανε σκεφτόμαστε
και πάντα είσαι κοντά μας
στον ύπνο και στον ξύπνιο μας
και μες στα όνειρα μας

Ο κουνιάδος και αδελφός 
σου

Κώστας Κοντός

Προς κάθε αρμόδιο  
Δικαστήριο & Αρχή
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(στην από 12-10-2015 Εξώδικη Δήλωση-
Διαμαρτυρία)

Του Δημητρίου Πατέλη του Αθανασίου, κάτοι-
κου Παροικίας Πάρου

(δρόμος προς Αγ.Αναργύρους)
ΠΡΟΣ
Τον Σπυρίδωνα Πατέλη του Αθανασίου, κάτοικο 

ομοίως.

Απαντώντας στην από 12-10-2015 Εξώδικη 
Δήλωση-Διαμαρτυρία σου, έχω να σου πω τα πα-
ρακάτω:

Περιμένοντας τελικές ιατρικές απαντήσεις για 
κρίσιμο πρόβλημα υγείας του παιδιού μας, διάλε-
ξες τη στιγμή να μας πονέσεις περισσότερο.

Ξέχασες όλα όσα έχουμε κάνει για σένα και τη 
γυναίκα σου, αγνόησες το πρόβλημα που προκα-
λείς με τα σκυλιά σου μέρα-νύχτα σε όλη την πε-
ριοχή και απέκρυψες ότι μας προκαλείς συνέχεια 

ψάχνοντας να βρεις ή να δημιουργήσεις αιτίες 
τσακωμού.

Μας έχεις φέρει σε κατάσταση απελπισίας κι 
όμως κατήγγειλες τώρα ότι σου επιτέθηκα και σε 
χτύπησα, δείχνοντας τα σημάδια από τα χτυπήμα-
τα της πτώσης σου το καλοκαίρι με το τρακτέρ. 
Πέρα από μία απώθηση με τα χέρια, ούτε σε χτύ-
πησα ούτε σήκωσα «φονικό όπλο» εναντίον σου.

Αντίθετα από σένα δεν κρατώ κακία, ούτε δεί-
χνω σε κάθε ευκαιρία μίσος εναντίον σου, ούτε 
απαντώ στις συνεχείς προκλήσεις σου όπως λ.χ. 
στις πιο πρόσφατες, που μας έκλεισες το δρόμο, 
ή κατέθεσες εναντίον του παιδιού μας σε χθεσινό 
δικαστήριο, ή είπες δημόσια βαρείς χαρακτηρι-
σμούς σε βάρος μου.

Χωρίς καμιά ντροπή, όπως πολλοί ευεργετημέ-
νοι, δείχνεις έτσι ευγνωμοσύνη στον αδελφό σου.

Σε απάντηση λοιπόν του Εξωδίκου σου (μιας 
ακόμη πρόκλησης), απαντώ με την παράκληση 
να σεβαστείς τη γειτονιά μας και την αδελφική 
σχέση μας και να πάψεις να μας ενοχλείς, να μας 
στενοχωρείς και να μας προκαλείς. Αν αυτό είναι 
τόσο δύσκολο για σένα, ας το μάθει τουλάχιστον 
ο κόσμος, γι΄αυτό ακριβώς απαντώ.

Πάρος, 14η Οκτωβρίου 2015
ο αδελφός σου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

     ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.: 77517 
         Ημ/νία : 09/10/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει δημόσιο επαναλη-
πτικό μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του ΚΠΑ 2 Πάρου.

Το κτίριο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:  
Το κτίριο να έχει επιφάνεια 130 τ.μ. ± 15 τ.μ. για χώρο κύριας χρήσης και 50 τ.μ. ± 5 

τ.μ. για αποθηκευτικό χώρο. 
Να βρίσκεται κατά προτίμηση σε ισόγειο χώρο, κεντρικό και 
Να έχει εύκολη πρόσβαση για το κοινό και τα ΑΜΕΑ. 
Οι χώροι κύριας χρήσης στους οποίους προσμετρώνται και οι χώροι υγιεινής μπορεί 

να ευρίσκονται σε ισόγειο ή όροφο ή και ένα τμήμα τους σε πατάρι με καθαρό ύψος 
2,40 μέτρων. Θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων όλη η επιφάνεια των κυρίων 
χώρων ή ένα μέρος αυτής ευρίσκεται στη στάθμη του ισογείου καθώς επίσης και τα 
ακίνητα τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, έχουν καλή ποιότητα κατα-
σκευής, διαθέτουν ανεξάρτητη θέρμανση, κλιματισμό, θερμομόνωση, ανελκυστήρα και 
άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

Όλοι οι προσφερόμενοι χώροι του ισογείου να έχουν πολεοδομική άδεια για χρήση 
καταστήματος και οι χώροι των ορόφων να έχουν πολεοδομική άδεια τουλάχιστον 
για χρήση γραφείου. Δεν αποκλείονται και οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί νομί-
μως να χορηγηθούν οι ανωτέρω άδειες με αλλαγή της χρήσης. Θα πρέπει επίσης τα 
προσφερόμενα ακίνητα να έχουν άνετη πρόσβαση για το κοινό, να διαθέτουν ράμπες 
και κατάλληλους ανελκυστήρες για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με 
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και να διαθέτουν χώρους υγιεινής για τα άτομα αυτά. Εάν δεν 
υπάρχουν ανελκυστήρες ή ράμπες ή W.C. (για ΑΜΕΑ), να υπάρχει τουλάχιστον νόμιμη 
δυνατότητα κατασκευή των.  Επίσης θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων η στατική 
μελέτη έγινε σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονι-
σμού (Ε.Α.Κ.) του 2000 και όπως αυτός έχει συμπληρωθεί. Σε περίπτωση προσφοράς 
κτιρίου που δεν διαθέτει οικοδομική άδεια θα πρέπει ο μειοδότης να προσκομίσει βε-
βαίωση αρμόδιας αρχής ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση 
δυο Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια του κτιρίου και τα κινητά φορτία για 
τα οποία έχει υπολογιστεί αυτό. 

Στις μικτές επιφάνειες των χώρων κύριας χρήσης ή των αποθηκευτικών προσμετρώ-
νται μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι ή το ήμισυ των τοίχων που συνορεύουν με άλλες ιδιοκτη-
σίες και σε καμία περίπτωση δεν προσμετρώνται οι κοινόχρηστοι χώροι, τα κλιμακοστά-
σια που εξυπηρετούν και άλλες ιδιοκτησίες, οι επιφάνειες των ανελκυστήρων ή άλλες 
επιφάνειες των οποίων η χρήση δεν ανήκει αποκλειστικά στο προσφερόμενο ακίνητο. 

Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι για εννέα (9) χρόνια. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 10-11-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 

μ.μ, στα γραφεία της Διοίκησης (Εθνικής Αντίστασης 8 – Τράχωνες).  
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Προμηθειών – Τμήμα Στέγα-

σης τηλ.: 210-9989594 - 9989274, fax: 210-9989589.
Σχετικά έντυπα για την συμπλήρωση προσφορών χορηγούνται από το ΚΠΑ 2 Πάρου.
Τηλ. 22840 23071 καθώς και από το Τμήμα Στέγασης της Διοίκησης του Οργανι-

σμού Εθν. Αντίστασης 8 – Τράχωνες  Γραφ. 231 εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 
π.μ. μέχρι 13.30 μ.μ.  

Οι προσφορές (οικονομική σε σφραγισμένη φάκελο και τεχνική σε σφραγισμένο φά-
κελο επίσης) μπορεί να κατατεθούν α) στη Διοίκηση του Οργανισμού στη Δ/νση Προμη-
θειών Τμήμα Στέγασης μέχρι την ημερομηνία και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός 
και β) στην Επιτροπή Στέγασης την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Πληροφορίες επίσης παρέχονται και από το Τμήμα Στέγασης της Διοίκησης του Ορ-
γανισμού Γραφείο 231 τηλ. 210-9989594 - 9989274, fax: 9989589. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή. 

ΑΘΗΝΑ 05-10-2015
Από τη Διοίκηση του Οργανισμού 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΥΛ. ΚΛΑΔΗΣ 

Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, Παροικιά Πάρος, Τηλ.: 22840 27255

Σας  προσκαλούμε στα εγκαίνια του νέου γραφείου της ΝΝ Hellas στην Πάρο,
το Σάββατο 31/10/15 και ώρα 18.00.
 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Με εκτίμηση,
Γρηγόρης Παλαμίδας, Agency Manager

Η ΙΝG γίνεται τώρα ΝΝ.
Νέο όνομα. Ίδιο όραμα. 

You matter
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Συντονισμένες  
αντιδράσεις  
για το ΦΠΑ

Την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αι-
γαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, μετά από ενημέ-
ρωση που είχε νωρίτερα από τα δύο δικηγορικά γραφεία που ανέλαβαν την υπόθε-
ση, των γνωστών δικηγόρων κ.κ. Λυκουρέζου και Λαζαράτου. 

Όπως σημείωσε ο κ. Χατζημάρκος, η προσφυγή κατατέθηκε αρχικά στο 7μελούς 
σύνθεσης Β’ Τμήμα του ΣτΕ και εκείνο με την σειρά 
του, λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του θέ-
ματος, το παρέπεμψε απευθείας στην Ολομέλεια, 
όπου θα εκδικαστεί στις 4 Μαρτίου 2016. 
Εκτιμάται ότι η απόφαση θα ληφθεί μετά από δι-
άστημα 45 περίπου ημερών, γεγονός που συνιστά 
ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς θα ξεκαθαρίσει 
πολύ γρήγορα και χωρίς χρονοτριβή ένα ζήτημα 
κρίσιμης σημασίας για την επιβίωση των νησιών. 

Με την προσφυγή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου, των πολιτικών και παραγωγικών φορέων των 
πέντε νησιών, Πάρου, Νάξου, Μυκόνου, Σαντορίνης 
και Ρόδου, συμπορεύεται τόσο η ΠΕΔ, στην χθεσινή 
συνεδρίαση της οποίας συμμετείχε ο Περιφερει-
άρχης, όπου έγινε εκτενής συζήτηση του θέματος, 
όσο και η ΔΕΡΜΑΕ, σύμφωνα με την ομόφωνη 
απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Όπως υπογράμμισε 
ο κ. Χατζημάρκος, η προσφυγή θα είναι κοινή από 
όλους με ενιαία νομική εκπροσώπηση, σε μια δίκη, 
με ένα δικόγραφο. 

«Η απόφαση είναι να κινηθούμε συντονισμένα  
όλοι μαζί, συνιστά μια σημαντική συμφωνία  Σε 
αυτήν την υπόθεση θα είμαστε όλοι μαζί ενωμέ-
νοι, πολιτικοί και παραγωγικοί φορείς των πέντε 
νησιών από τα οποία ξεκίνησε το «ξήλωμα» του 
τελευταίου μέτρου νησιωτικότητας και το ανελέη-
το κυνηγητό των νησιών μας» δήλωσε ο Περιφε-
ρειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόσθεσε: «Ενωμένοι όλοι μαζί, στέλνουμε το μήνυμα 
στην πολιτική ηγεσία της χώρας  ότι αυτή είναι μια υπόθεση ιδιαίτερα σημαντική 
για το Αιγαίο και δεν υπάρχει κανένας νησιώτης που θα κάνει πίσω».

Στην Πάρο
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, κατόπιν προσκλήσεως του 

δημάρχου Πάρου, κ. Μάρκου Κωβαίου, ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Ενημέρωση και 
προγραμματισμός ενεργειών σχετικά με την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου» στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβου-
λίου στο δημαρχείο Πάρου.

Στη συζήτηση παρευρέθησαν ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, ο περιφερειακός 
σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου, κ. Π. Τζανακόπουλος και εκπρόσωποι του εμποροεπαγ-
γελματικού συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, του συλλόγου επαγγελματιών αλιέων, 
του συλλόγου λογιστών και του συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου-Αντιπάρου. 
Ο κ. δήμαρχος ενημέρωσε τους παρόντες για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί 
ο δήμος Πάρου τον τελευταίο έναν χρόνο σχετικά με την κατάργηση του ειδικού 
καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, για τις επιπτώσεις στη λειτουργία του 
δήμου και κυρίως όσον αφορά την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος, καθώς 
και για την απόφαση για προσφυγή στην δικαιοσύνη μαζί με την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου και τους δήμους και φορείς των υπόλοιπων νησιών του Νοτίου Αιγαίου στα 
οποία καταργήθηκε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ από 1-10-2015. 

Στη συνέχεια ακούστηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις των παρευρισκομένων και 
συμφώνησαν ομόφωνα: α) Με την προσφυγή στη δικαιοσύνη β) Οι σύλλογοι και 
φορείς του νησιού να υποβάλλουν το συντομότερο δυνατό τις προτάσεις τους γ) 
Να σταλεί μια επιστολή από το δήμο Πάρου προς τους βουλευτές Κυκλάδων και 
δ) Να συγκληθεί σύντομα λαϊκή συνέλευση για το θέμα. Τέλος, ο δήμαρχος Πάρου 
δήλωσε: «Μας χτυπούν εκεί όπου θα έπρεπε να μας τονώνουν. Εμείς όμως δεν θα 
πέσουμε αμαχητί. Σε αυτή τη δύσκολη μάχη πρέπει ο ένας να κρατάει το χέρι του 
άλλου, παραμερίζοντας τις όποιες πολιτικές και κομματικές διαφορές για το κοινό 
καλό και το δημόσιο συμφέρον. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί οι χαμηλοί συντελε-
στές στα νησιά μας δεν είναι προνόμιο είναι ανάγκη».

Το επιμελητήριο
Το επιμελητήριο Κυκλάδων με ανακοίνωσή του δημοσιοποίησε τις κινήσεις που 

κάνει για το παραπάνω θέμα. Όπως σημειώνει 
μεταξύ άλλων: «[…] Από τη στιγμή που ανακοινώ-
θηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση η κατάργη-
ση του καθεστώτος μειωμένου Φ.Π.Α. για τα έξι 
πρώτα νησιά (Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορί-
νη, Ρόδος, Σκιάθος), το Επιμελητήριο Κυκλάδων 
– χωρίς περιττή προβολή και δημοσιοποίηση των 
κινήσεών του - έχει ξεκινήσει μια σειρά σημαντι-
κών ενεργειών και συναντήσεων προκειμένου να 
ανασχεθεί η κατάργηση του μειωμένου συντελε-
στή στα νησιά.

Στον πρώτο κύκλο ενεργειών που έχει υλο-
ποιήσει το Επιμελητήριο Κυκλάδων, εντάσσο-
νται επαφές με εξειδικευμένους στο θέμα νο-
μικούς, καθώς και συναντήσεις στις Βρυξέλλες 
με υψηλόβαθμα στελέχη των αρμόδιων για θέ-
ματα Φ.Π.Α. θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ένα από τα αποτελέσματα αυτών των 
συναντήσεων και σε αντίθεση με τη φημολογία 
της τελευταίας περιόδου, ήταν η διαπίστωση ότι 
η Ευρωπαϊκή οδηγία για μειωμένο Φ.Π.Α. σε νη-
σιωτικές περιοχές είναι σε ισχύ. Συνεπώς, η Ελ-
ληνική Κυβέρνηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
επαναφέρει το καθεστώς των μειωμένων συντε-
λεστών στα νησιά, εφόσον έλθει σε συμφωνία με 
τους δανειστές.

Παράλληλα με την προσφυγή στο ΣτΕ που έχει 
πραγματοποιηθεί υπό το συντονισμό της Περιφέ-

ρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλων φορέων, το Επιμελητήριο Κυκλάδων θα συνεχίσει 
από την πλευρά του να αναδεικνύει το ζήτημα και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προγραμ-
ματίζοντας τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα. Στην κατεύθυνση αυτή, το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά θα προωθηθεί στα 
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Δίκτυο των Νησιωτικών Επιμε-
λητηρίων της Ευρώπης (Insuleur), κατά την επόμενη συνεδρίαση του, που θα

πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ενέργειες αυ-
τές υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με την ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας) και με την Oμοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων 
Αττικής, Ομόρων Νομών και Νήσων Αιγαίου, από την οποία εκπροσωπούνται οι 
Εμπορικοί Σύλλογοι των νησιών (…) 

Σε διάστημα περίπου ενός μηνός από την παρούσα, το Επιμελητήριο Κυκλάδων 
θα οργανώσει σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και την 
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων, συνάντηση στις εγκαταστάσεις του και στα 8 
νησιά (Σύρο, Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Τήνο, Σαντορίνη), μέσω τηλε-
διάσκεψης, καλώντας όλους τους Φορείς των Κυκλάδων, με σκοπό αφενός την 
παροχή συνολικής ενημέρωσης επί του θέματος, αφετέρου τη χάραξη της στρα-
τηγικής μας για να απαιτήσουμε καθολικά και συντονισμένα από την Κυβέρνηση, 
την απόσυρση του μέτρου, βάσει των στοιχείων που θα προκύψουν από το πρώτο 
τρίμηνο εφαρμογής του στα έξη πρώτα νησιά, ως πραγματικά δεδομένα που θα 
επιβεβαιώσουν τις μελέτες του Υπουργείου Οικονομικών».

Επιστολή  
για Παρασπόρο

Ο κ. Ματθαίος Γρ. Σκούρας, δημοσιοποίησε επιστολή που έστειλε προς το 
δήμαρχο Πάρου, κ. Μ. Κωβαίο, σχετικά με θέματα στην περιοχή του Παρασπόρου. 
Η επιστολή έχει ως εξής:

«Σας γράφω, εκ μέρους ομάδας πολιτών που διαμένουν στην περιοχή του Παρα-
σπόρου, για να σας ζητήσω να ενεργήσετε για την καθαριότητα - αναβάθμιση της 
πολύ ωραίας παραλίας του Παρασπόρου, όπου η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. 
Εδώ και πολύ καιρό κλαδεύτηκαν τα δένδρα αλλά τα κλαδιά δεν απομακρύνθηκαν 

και τώρα έχουν αναμειχθεί με τα σκουπίδια και δημιουργούν πολύ άσχημη εικόνα.
Ενέργειες που απαιτούνται: κλάδεμα των δένδρων χαμηλά, απομάκρυνση 

των κλαδιών και σκουπιδιών, ισοπέδωση του χώρου, και τοποθέτηση μικρών κά-
δων απορριμμάτων όπως έχετε τοποθετήσει ; μπροστά από τα παραλιακά μόνο 
καταστήματα. Τέλος, θα πρέπει να ζητήσετε από το ξενοδοχείο (σ.σ.: αναφέρεται 
όνομα), να ισοπεδώνει το δρόμο καθημερινά γιατί τα νερά της πισίνας του τον 
έχουν κάνει απροσπέλαστο.  

Είμαι στη διάθεσή σας για επιτόπου ενημέρωσή σας αλλά και για προσφορά 
εθελοντικής εργασίας από όλους μας. Τα παραπάνω τα είχα υποβάλει και σε Αντι-
δήμαρχό σας, τον Αύγουστο αλλά δεν έγινε μέχρι σήμερα κάποια ενέργεια. Ελπί-
ζουμε τώρα που πέρασε το καλοκαίρι, τουλάχιστον, να απομακρυνθούν τα κλαδιά 
τα οποία υπάρχει κίνδυνος να πέσουν στη θάλασσα και να αλλοιώσουν την κατά-
σταση του βυθού».
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Μπάσκετ
Η ομάδα κορασίδων του Μαρπησσαϊκού, νίκησε για 

το πρωτάθλημα ΕΣΚ Κυκλάδων με σκορ 38-34 τα 
Φανάρια Νάξου.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 10-08, 14-05, 00-
11 και 14-10. Προ του διαιτητή, κ. Χρ. Πετρόπουλου, 
οι ομάδες αγωνίστηκαν με τις ακόλουθες συνθέσεις:

Μαρπησσαϊκός: (πρ. Μουρογιάννης), Τσιγώνια Δ. 
8, Τσιγώνια Χ., Στέλλα Μ., Τζιώτη Κ., Πλάκα Γ., Δαμου-
λάκη Α. 13, Παπαδοπούλου Χ. 11, Τσάμπουρα Κ. 6, 
Κρητικού Μ., Πετροπούλου Α., Τσάμπουρα Ι., Τζανα-
κοπούλου Ζ.

Φανάρια: (πρ. Μανιακουδάκης), Χουζούρη Σ., 
Μαργαρίτη Μ., Τελοπούλου Μ. 6, Τριανταφύλλου Σ. 
13, Γρατσία Α. 4, Τριανταφύλλου Α. 4, Μανιού Α., Μα-
νιού Σ. 2, Αμοργινού Μ., Μαργαρίτη Κ. 5, Μπαρδάνη 
Μ., Γρατσία Σ.

ΑΟΠ-Σαντορίνη 52-51
Η ομάδα εφήβων του ΑΟΠ κέρδισε για το αντίστοι-

χο πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων με 52-51 την 
ομάδα της ΑΕ Σαντορίνης, στο ανοιχτό γήπεδο του 
ΕΠΑΛ στην Παροικιά.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 10-7, 17-8, 12-16 
και 13-20. Προ του διαιτητή κ. Μ. Κιουλάφα, οι ομά-
δες αγωνίστηκαν με τις ακόλουθες συνθέσεις:

ΑΟΠ: Πατέλης Ν. 11(2), Ζουμής Η. 14(2), Κούτρας 
Κ., Κονδύλης Θ., Σταθερός Ν. 4, Τσίπης Σ. Παπαχατζής 
Δ. 8(1), Σκιαδάς Ν. 12, Σιφναίος Κ., Μιχαλάκης Χ.

Α.Ε. Σαντορίνης: Θεοδωρόπουλος Θ., Λιαπόπου-
λος Λ. 4, Ρούσσος Α., Νομικός Π. 12, Μπαλιάκας Α. 3, 
Μπουραντάς Ν. 13, Δαμίγος Α. 6, Σιέχου Α. 10.

Νίκη  
Μαρπησσαϊκού

Με το Αγγλικό σκορ 3-4, ο Μαρπησσαϊκός κέρδισε 
μέσα στη Νάξο τον τοπικό ΠΑΣ για το πρωτάθλημα 
της Β’ κατηγορίας ΕΠΣ Κυκλάδων.

Τα γκολ για το Μαρπησσαϊκό πέτυχαν οι: Παν. Βι-
τζηλαίος, Αλεξ. Ρούσσος, Μαν. Ρούσσος και Παν. Βι-
τζηλαίος.

ΑΟΠ

Βαριά ήττα με 5-1 υπέστηκε ο ΑΟΠ στη Σαντορίνη 
από τον τοπικό Πανθηραϊκό. Το γκολ για την Παριανή 
ομάδα πέτυχε ο Αρκουλής με πέναλτι, στο 74ο λεπτό.

Αποτελέσματα ΕΠΣΚ

Α’ ΕΠΣΚ
1ος όμιλος
ΑΟ Σύρου – Ανδριακός 2-0
Παμμηλιακός – Πάγος 1-2
Μύκονος – Άνω Μερά  1-0

2ος όμιλος
Πανσιφναϊκός – Θύελλα  0-2
Φιλώτι – Πανναξιακός  1-0
Πανθηραϊκός – ΑΟΠ  5-1

Β’ ΕΠΣΚ
Λάβα – Αστέρας Τραγαίας  2-0
ΠΑΣ Νάξου – Μαρπησσαϊκός  3-4
Αίας Σύρου – Σέριφος  2-0

Βαθμολογίες

Α’ ΕΠΣΚ 

1ος Όμιλος
1. Σύρος 6
2. Μύκονος 4
3. Πάγος 3
4. Άνω Μερά 3
5. Ανδριακός 1

6. Παμμηλιακός 0

2ος όμιλος
1. Θύελλα 4
2. Πανθηραϊκός 4
3. Φιλώτι 4
4. Πανναξιακός 3
5. ΑΟΠ 1
6. Πανσιφναϊκός 0

Β’ ΕΠΣΚ
1. Λάβα 6
2. Μαρπησσαϊκός 6
3. Αίας Σύρου 3
4. Καρτεράδος 0
5. ΠΑΣ Νάξου 0
6. Τραγαία 0
7. Σέριφος 0

Μικτές

Στην Ανάβυσσο Αττικής διεξάγεται από τις 24 Οκτω-
βρίου η πρώτη φάση προεπιλογής Εθνικών ομάδων 
μεταξύ των ποδοσφαιρικών Ενώσεων της χώρας, στις 
κατηγορίες Κ17 και Κ15.

Η ΕΠΣ Κυκλάδων αντιμετωπίζει τις αντίστοιχες ομά-
δες των Ενώσεων Χίου, Σάμου, Λέσβου και Δωδεκα-
νήσου. Ο ενωσιακός προπονητής, κ. Γιώργος Μοστρά-
τος, από την Πάρο κάλεσε τους εξής ποδοσφαιριστές 
του ΑΟΠ:

Κ-15: Τσαντάνης Γιώργος
Κ-17: Σαρρής Κωνσταντίνος, Σαρρής Κοσμάς, Σκια-

δάς Σπύρος, Τσούκε Άγγελος.
Η ομάδα της ΕΠΣΚ ξεκίνησε τους αγώνες με νίκες 

την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, εναντίον της ΕΠΣ Σάμου. 
Στους παίδες νίκησαν με 3-1, ενώ στους εφήβους με 
5-0.

ΝΟΠ
Ο Ναυτικός Όμιλος 

Σύρου, με την αρωγή 
της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου και υπό την 
αιγίδα της Ιστιοπλο-
ϊκής Ομοσπονδίας, 
κόντρα στις δύσκολες 
ημέρες που διανύου-
με, διοργάνωσε ένα 
άρτιο αγώνα ιστιο-
πλοΐας για σκάφη 
τύπου Optimist και 
Laser.

Ο ΝΟΠ συμμετεί-
χε στους αγώνες, 
αλλά την πρώτη ημέ-
ρα, λόγω χαμηλής 
έντασης των ανέμων 
πραγματοποιήθηκε 
μόλις μία ιστιοδρο-
μία για την κατηγο-
ρία σκαφών optimist. 
Τη δεύτερη ημέρα, οι 
αθλητές είχαν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα δυνατούς 
ανέμους οι οποίοι όμως δεν τους εμπόδισαν να τερ-

ματίσουν τρεις ιστι-
οδρομίες. Οι αγώνες 
ολοκληρώθηκαν με 
τέσσερις συνολικά  
ιστιοδρομίες για την 
κατηγορία σκαφών 
optimist.

Σύσσωμη η αγω-
νιστική ομάδα των 
Optimist του ΝΟΠ 
ήταν εκεί και πρω-
τοστάτησε, αφού σε 
όλες τις κατηγορίες 
πήρε κύπελλα σαν επι-
βράβευση των μικρών 
αθλητών, του προπο-
νητή, αλλά και της συ-
νολικής δουλειάς που 
γίνεται στον Ναυτικό 
Όμιλο της Πάρου. Την 
αποστολή συνόδευσε 
ο προπονητής, κ. Πα-
ναγιώτης Ταγαρόπου-
λος, υπεύθυνος των 
αγωνιστικών ομάδων 
του Ομίλου.

Το Δ.Σ. και τα μέλη του ΝΟΠ ευχαριστούν ολόψυχα 
το Ναυτικό Όμιλο της Σύρου και τους χορηγούς που 
στήριξαν την όλη προσπάθεια.

Στίβος
Ο ΑΟΠ συμμετείχε στους αγώνες «Δήλεια», που 

πραγματοποιήθηκαν στη Μύκονο και συγκέντρωσαν 
περισσότερους από 350 αθλητές από 14 σωματεία 
της χώρας, ενώ πήραν μέρος και παιδιά από τη Φολέ-
γανδρο και τη Σύρο χωρίς να ανήκουν σε σωματείο. 

Οι αθλητές του ΑΟΠ κατέλαβαν τις εξής θέσεις:
Μήκος Παμπαίδων Α’
4. Βαγιόπουλος Χρήστος 4.3
5. Βιώνης Κων/νος 4.19
6. Καντιώτης Ιάκωβος 3.10
50 μ. Μίνι
4. Διακογιάννης Γιάννης 7.96
50 μ. Μίνι
5. Σαΐπη Αϊσέ 8,18’
150 μ. κορασίδων
9. Λουκή Μαρία 25.53
Ύψος παίδων Β’
2. Νασκιντασβίλι Θέμης 1.25
60 μ. παγκορασίδων Β’
11. Νίκα Ευαγγελία 9.59
60 μ. παμπαίδων Β’
13. Ακάλεστος Κων/νος 11.05
100 μ. εμπόδια παίδων
2. Δρακάκης Γιώργος 17.03
600 μ. Μίνι
1. Σαρρής Γιώργος 2.05.03
Μήκος Παγκορασίδων
6. Τσαντουλή Ζαχαρούλα 3.52
7. Βλλάκα Ουρανία 3.44
Μήκος Μίνι
4. Βλλάκα Εμμα/λα 3.12
Μήκος Μίνι
7. Τσαντουλής Στέλιος 3.02
Μήκος παίδων Β’
7. Ρούσσος Βασίλης 3.49
Σφαίρα παίδων Α’
2. Βιώνης Στέλιος 9.59
Ύψος παγκορασίδων Β’
4. Δρακάκη Αντωνία 1.15
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