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» σελ. 14

» σελ. 8-10

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 | e-mail: iatronisos@gmail.com

διαγνωστικό εργαστήριο | medical center

µικροβιολογικό εργαστήριο

συµβεβληµένο µε ΕΟΠΥΥ

Ο κ. Κωνσταντοπουλος Σταύρος, ακτινοδιαγνώστης
θα κάνει ιατρείο (υπερηχογρ. σώµατος, triplex αγγείων)
5/12, 11-12/12 & 18-19/12

συστεγαζόµενα ιατρεία
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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 362
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Τι πίνουν;
Δεν μπορώ να πω… Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα ζήτημα, 

που είναι αδιαπραγμάτευτο. Και εξηγούμαι, για να μην 
παρεξηγηθώ και χάσω και αυτούς που μου λένε «κα-
λημέρα». Στην απεργία της 3ης Δεκεμβρίου, το τμήμα 
εργατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε και πάλι τους 
εργαζόμενους να συμμετέχουν, καθώς όπως υπο-
γραμμίζουν στην ανακοίνωση: «[…] Οι λαϊκοί αγώνες, 
τα κοινωνικά κινήματα και οι εργατικές διεκδικήσεις 
αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για μια πραγματική δη-
μοκρατία, για την ανατροπή της βαριάς κληρονομίας 
που έχει αφήσει η υλοποίηση των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών των τελευταίων χρόνων». Μα τι πίνουν βρε 
παιδιά και δε μας δίνουν και εμάς.

■ Παραίτηση
Ο κ. Νίκος Σαρρής, στην τελευταία συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου δήλωσε επίσημα την παραίτη-
σή του. Κατά τα άλλα η στήλη μας είναι η «κακή» που 
γράφει ψέματα και «διαστρεβλώνει» τους αγώνες της 
(Κ)ΕΠΟΣΑ…

■ (Κ)ΕΠΟΣΑ
Τα δύσκολα για την ΚΕΠ-ΟΣΑ τώρα άρχισαν, αφού 

οι ανακατατάξεις φέρουν αυτονόμηση πολλών από 
την επίσημη γραμμή του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Τα επακό-
λουθα για την ΚΕΠ-ΟΣΑ θα γίνουν ορατά με το νέο 
χρόνο. (Άλλη μία «κακία» της στήλης μας, που αφού 
σκυλοβριστεί από τους γνωστούς Ηρακλειδείς του 
φωτοστέφανου της κυβέρνησης εν Παρία Γη, στη συ-
νέχεια -όπως πάντα- θα δικαιωθεί…).

■ Ιατρείο 1
Αν πετύχει το πείραμα του κοινωνικού ιατρείου στην 

Πάρο, κάποιοι της προηγούμενης δημοτικής πλειοψη-
φίας θα μείνουν εκτεθειμένοι… 

■ Ιατρείο 2
Από την άλλη, η κίνηση της νυν δημοτικής πλειοψη-

φίας είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όμως μας μένουν 
ερωτήματα για την ανακοίνωση και τα σχετικά δικαιο-
λογητικά που ζητούνται με βάση τα εισοδηματικά κρι-
τήρια. Ερώτημα: Ζευγάρι με 313 ευρώ εισόδημα το 
άτομο ανά μήνα, θεωρείται πλούσιο (;) και δε θα μπο-
ρεί να έχει πρόσβαση στο κοινωνικό ιατρείο! Μοναχι-
κό άτομο με εισόδημα 501 ευρώ το μήνα θεωρείται 
πλούσιος (;) και ούτε αυτός μπορεί να έχει πρόσβαση 
στο κοινωνικό ιατρείο. Λέμε, μήπως, τα κριτήρια έντα-
ξης πρέπει να κοιταχθούν εκ νέου και να βελτιωθούν 
ως προς τα μηνιαία εισοδήματα.

■ Ιατρείο 3
Η ειδικότητα πάντως, που δε διαβάζω να έχει το υπό 

ίδρυση κοινωνικό ιατρείο, είναι αυτή του ψυχίατρου. 
Γιατί; Ξέρετε πόσους συντρόφους βάζελους γνωρίζω 
εγώ που έχουν άμεση ενίσχυση της ψυχολογίας τους, 
τον Αλαφούζα μου μέσα!

■ Ακατονόμαστοι
Ο νέος διαιτητικός κανονισμός, που μάθαμε όλοι 

μετά τον αγώνα Ολυμπιακού - Αστέρα Τρίπολης. Αν 
πηδήξει για κεφαλιά ποδοσφαιριστής αντίπαλης ομά-
δας του Ολυμπιακού, τη στιγμή που πηδάει και ποδο-
σφαιριστής του προηγούμενου σωματείου, τότε σφυ-
ρίζεται αμέσως πέναλτι! 

■ Αγγελία
Παρακαλούνται πολύ όλοι όσοι έχουν σπίτι τους πα-

λιά ξύλινα αριθμητήρια από την Α’ τάξη δημοτικού, να 
τα προσφέρουν στη ΝΔ για να διενεργήσει τις εσω-
κομματικές της εκλογές με ασφάλεια. Κάθε δύο ξύλι-
να αριθμητήρια ανταλλάσσονται  με έναν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας.

■ ΝΔ
Πάντως, για να τα λέμε όλα, κάποτε… τη δεκαετία του 

’60… μπορούσε η δεξιά να καταφέρει να ψηφίζουν σε 
εθνικές εκλογές νεκροί και δένδρα… και σήμερα, στην 
εποχή της τεχνολογίας, δεν μπορεί να στήσει εσωκομ-
ματικές εκλογές… Μην απορούν λοιπόν κάποιοι πως 
μπορεί και τους κερδίζει κάποιος Τσίπ(ου)ρας!

■ ΝΔ 2
Σε εκείνες τις «ηρωικές» εκλογές στις 29 Οκτωβρίου 

1961, που έμειναν στην ιστορία ως «εκλογές βίας και 
νοθείας», η κυβέρνηση Καραμανλή, τα σώματα ασφα-
λείας και ο στρατός, κατηγορήθηκαν ότι προέβησαν 
σε εκτεταμένη τρομοκρατία εναντίον των κομμάτων 
του κέντρου και της αριστεράς (η οποία μετείχε με την 
ονομασία «ΠΑΜΕ»). Το πιο ωραίο των εκλογών ήταν 
πως είχαν βρεθεί εγγεγραμμένοι 218 χωροφύλακες 
που δήλωναν διεύθυνση κατοικίας την ίδια διώροφη 
μονοκατοικία! Ακόμα, για την ιστορία, οι Κυκλάδες 
τότε ήταν εξαεδρική περιφέρεια και η ΕΡΕ είχε εκλέ-
ξει 4 βουλευτές (Αριστ. Πρωτοπαπαδάκης, υπ. Άμυνας 
στις κυβερνήσεις Καραμανλή, Ιωάννης Γουλανδρής, 
Μάρκος Νομικός, Ευστράτιος Αλιμπράντης), και δύο 
βουλευτές η Ένωση Κέντρου (Νικόλαος Αλαβάνος, 
Αντώνης Μπαρότσης).

■ Περιφέρεια
Καλά αυτά που γίνονται στο ξεκαθάρισμα παλιών 

και νέων λογαριασμών Χατζημάρκου – Κόκκινου, δεν 
έχουν προηγούμενο. Μέχρι πόσα ποτά ήπιε τσάμπα ο 
Κόκκινος περιλαμβάνουν. 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

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

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

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

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

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

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

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Το αυτοκινητό σου
γίνεται δική µας

υπόθεση

Το αυτοκινητό σου
γίνεται δική µας

υπόθεση

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟXΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΤΗΛ.: 2284042798 - 42430
κιν.: 6944525554, 6936686867

FAX: 2284042430
email.: g.xristoforos@yahoo.gr

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΝΟΜΟΥ

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Ε∆ΟΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΠΑΡΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΡ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΠΑΡ
Χριστόφορος Γιώργος 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Η προστασία 

του περιβάλλοντος

είναι υπόθεση 
όλων µας

Εκδηλώσεις
Ξεκίνησαν στο νησί μας οι εορταστικές εκδηλώσεις 

για τα Χριστούγεννα με τη συνεργασία του Δήμου Πά-
ρου, της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Την αρχή έκανε η Δημοτική Κοινότητα της Αγκαιριάς 
με μία λαμπρή εκδήλωση στην Αλυκή την Κυριακή 29 
Νοεμβρίου 2015 στο χώρο του Αγ. Νικολάου, στην παι-
δική χαρά, με τη συμμετοχή μεικτής χορωδίας υπό τη 
διεύθυνση του κ. Μανώλη Ραγκούση και της χορωδίας 
του δημοτικού σχολείου Αγκαιριάς, υπό την διεύθυνση 
της κ. Βιολέτας Στενού, που τραγούδησαν χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια και κάλαντα. Στο χώρο της εκδήλω-
σης είχε τοποθετηθεί χιονομηχανή που έκανε την ατμό-
σφαιρα  παραμυθένια.

Ο Π.Σ. Αγκαιριάς πρόσφερε ζεστή σοκολάτα, λουκουμάδες και γλυκά και ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Πάρου σούμα και εδέσματα. Στα σπιτάκια του Άη Βασίλη  μικροί και 
μεγάλοι έπαιρναν το δώρο τους  με πολλές ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο 
έτος. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία πλήθους κόσμου που τίμησε την εκδήλωση και 
απόλαυσε αυτή την όμορφη και ζεστή εκδήλωση. 

- Στη συνέχεια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα τη σκυτάλη 
παίρνει η Δημοτική Κοινότητα Λευκών το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 18:00 στην 
πλατεία Ηρώων.

- Στις 5 Δεκεμβρίου επίσης, στις 18:00 η Δημοτική Κοινότητα Νάουσας πραγματο-
ποιεί τη δική της εκδήλωση στην κεντρική πλατεία φωτίζοντας το Χριστουγεννιάτικο 
χωριό.

- Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις 18:30 στα Μάρμαρα όπισθεν του Κοινοτικού 
Καταστήματος γίνεται η εκδήλωση της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου.

- Το τριήμερο  11, 12  & 13 Δεκεμβρίου στην Παροικία η Δημοτική Κοινότητα 
Πάρου και η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με τη συμμετοχή των συλλόγων Παραδοσιακού Οικισμού 
Παροικίας, των Γυναικών Πάρου «ΑΡΗΙΣ» και της ΕΥΖΩΙΑΣ Wellness Activities διορ-
γανώνουν ένα   πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους με στόχο 
να ζωντανέψουν τον παραδοσιακό οικισμό της Παροικίας και να προσφέρουν χαρά 
και αισιοδοξία σε όλους τους δημότες μας.

- Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο στολισμός της Παροικίας 
από μαθητές των σχολείων και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα παρουσιαστεί 
εορταστική παράσταση καραγκιόζη από τον θίασο Αθανασίου με δωρεάν είσοδο για 

όλους,  στην Πολυγωνική αίθουσα του Λυκείου.
- Την επομένη Σάββατο 12 Δεκεμβρίου χορωδίες ενη-

λίκων και εφήβων του νησιού μας θα τραγουδήσουν 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ύμνους και κάλαντα ενώ 
η χιονομηχανή θα μετατρέψει τον Παραδοσιακό οικισμό 
σε χιονισμένο τοπίο. Στον χώρο τέχνης Παλαιά Αγορά 
Παροικίας το εικαστικό εργαστήρι του Δήμου Πάρου θα 
παρουσιάσει καλλιτεχνικά δρώμενα και την καθιερωμέ-
νη  ετήσια έκθεση με έργα των μαθητών του. Η ΕΥΖΩΙΑ 
Wellness Activities θα πραγματοποιήσει τη χριστουγεν-
νιάτικη δράση «Άστρο Φωτεινό» με συμμετοχή μικρών 
και μεγάλων, φίλων της περιπέτειας και του παιχνιδιού. 
Κατά μήκος της παλαιάς αγοράς μαθητές των σχολείων 
θα εκθέτουν αντικείμενα και δημιουργίες τους. 

- Οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Παροικία θα κο-
ρυφωθούν την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στην πλατεία Εκατονταπυλιανής όπου στις 
18:30 η πιανίστα και μουσικός Κων/να Ανδρεάκου θα ερμηνεύσει στο πιάνο δια-
σκευές χριστουγεννιάτικων μελωδιών ,ενώ στη συνέχεια η χορωδία ενηλίκων του 
Δημοτικού Ωδείου Πάρου θα ψάλει παραδοσιακά κάλαντα. Θα ακολουθήσει «Μία 
μικρή Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» από το μπαλέτο της σχολής Έφης Λουδάρου και η 
χορωδία εφήβων του Δημοτικού Ωδείου υπό την διεύθυνση της μουσικού κ. Ρένας 
Τσακίρη θα παρουσιάσει μία επιλογή με γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στις 
19:30 θα γίνει το άναμμα του δένδρου από τον Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο Κωβαίο. 
Η βραδιά θα κλείσει με το μοίρασμα των δώρων για όλους τους μικρούς μας φίλους 
συνοδεία πλούσιου μουσικού Προγράμματος.

- Το επόμενο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου  η Τοπική Κοινότητα Κώστου πραγματο-
ποιεί τη δική της εορταστική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του χωριού και τις 
δύο τελευταίες Κυριακές του έτους στις 20 κ 27 Δεκεμβρίου όπισθεν του κοινοτι-
κού καταστήματος θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής 
Κοινότητας Μάρπησσας. 

Ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ κ. Θανάσης Μαρινόπουλος, σε ανακοίνωση της ΚΔΕ-
ΠΑΠ με τις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις σημειώνει: «Ευχόμαστε σε όλες και 
όλους χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία και σας περιμένουμε στις φετινές εκδη-
λώσεις  του Δήμου μας για να ζωντανέψουμε όλοι μαζί το πνεύμα της αισιοδοξίας, 
της ελπίδας, της αγάπης και της χαράς, ξεφεύγοντας για λίγο από τα προβλήματα 
της καθημερινότητάς μας. Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους συλλόγους του νησιού 
για την ουσιαστική συμμετοχή για τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων εκδη-
λώσεων».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
Αριθμός Μελέτης:      6/2015
Ενδεικτ. προϋπολογισμός: 59.850,00 €
Μύκονος, 02/12/2015
Αρ.πρωτ. : 4018 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΦΑΛΑ-
ΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.»

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΟΣΜΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.», για την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του 
Δήμου Μυκόνου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου, προκηρύσσει πρόχει-
ρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 

προμήθεια και εγκατάσταση μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης θαλασσινού νερού.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται σε 59.850,00 € συν 13.765,50 € για 

Φ.Π.Α. 23%. Συνολικά δηλαδή 73.615,50 € και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της  προϋπολογι-

σθείσας αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.), συνολικού ποσού 1.197,00€
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις 

προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
Η παραπάνω προμήθεια, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της Διακήρυξης 

της μελέτης 6/2015.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκό-

νου, την 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:30π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ως ώρα 
λήξεως υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11:00π.μ.

Λεπτομέρειες της μελέτης 6/2015 και των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από τα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου, Πλατεία Αγίας Μονής - Μύκονος και στα τηλέφωνα 22890 23494 και 22890 
24910, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ 

Διακίνηση προϊόντων 
μικρών και 
μη πιστοποιημένων 
παραγωγών

Η «Κουζίνα του Αιγαίου» (Aegean Cuisine), 
κοινή πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων Κυκλά-
δων και Δωδεκανήσου, αποτελεί ένα σύστημα 
μελών-επιχειρήσεων των νησιών του Νοτίου 
Αιγαίου οι οποίες προσφέρουν στους επισκέ-
πτες, Αιγαιοπελαγίτικο συναίσθημα και γαστρο-
νομική εμπειρία.

Η πρωτοβουλία αυτή, γεννήθηκε πριν από 
δέκα περίπου χρόνια, με σκοπό την αξιοποίηση 
της ιδιαίτερα πλούσιας αιγαιοπελαγίτικης οινο-
γαστρονομίας, προς όφελος της ανάδειξης και 
προβολής των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, 
αλλά και της δημιουργίας και προώθησης του 
θεματικού τουρισμού των νησιών μας.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει υλοποιήσει 
όλα αυτά τα χρόνια μια σειρά στοχευμένων 
ενεργειών, για την προώθηση της τοπικής οι-
νο-γαστρονομίας και των τοπικά παραγόμενων 
προϊόντων, μέσω εκθέσεων, events, ημερίδων, 
διαφημιστικών καταχωρήσεων σε μεγάλης κυκλοφορίας έντυπα αλλά και σε τηλε-
οπτικά κανάλια, ενώ έχει δημιουργήσει συνεργασίες με επαγγελματίες του είδους, 
σεφ, κριτικούς γεύσης και οίνους με σκοπό την καταξίωση αυτού του μοναδικού στη 
χώρα δικτύου.

Πρόσφατα, προχώρησαν στη δημιουργία Ειδικού Προτύπου για την Aegean 
Cuisine, βάσει του οποίου αξιολογήθηκαν περίπου 200 Κυκλαδικές επιχειρήσεις, 
προκειμένου να αποκτήσει το δίκτυο ακόμα μεγαλύτερη προβολή και καταξίωση, 
μέσω της πιστοποίησης των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτό. Διαρκής ανησυχία 
και προτεραιότητα, ήταν η σύνδεση του δικτύου Aegean Cuisine, με τους παραγω-
γούς και τα προϊόντα των Κυκλάδων. Η νόμιμη διακίνηση των προϊόντων μικρών 
και μη πιστοποιημένων παραγωγών, αποτελούσε ένα ζήτημα, το οποίο έπρεπε να 
αντιμετωπίσουν. Έτσι, πάγια θέση και διεκδίκηση προς όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, αποτελούσε η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, κατά τρόπο που θα λύ-
νονταν κάποια βασικά θέματα των μικρών παραγωγών και των προϊόντων οικοτε-
χνικής παραγωγής.

Πράγματι, έγινε ένα πρώτο, αλλά πολύ σημαντικό βήμα για την στήριξη των μι-
κρών παραγωγών και των προϊόντων, που πιστεύουμε ότι θα δώσει μια σημαντική 
ώθηση στους σκοπούς και προτεραιότητες της πρωτοβουλίας Aegean Cuisine, με 
την υπουργική απόφαση βάσει της οποίας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα 
μικρής κλίμακας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, 
από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Πολύ σύντομα, το Επιμελητήριο Κυκλάδων θα διοργανώσει μια εκδήλωση με ζω-
ντανή σύνδεση και των οκτώ νησιών όπου έχει διατηρεί γραφεία – αίθουσες εκ-
δηλώσεων, στην οποία θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των νέων δεδομένων, από 
εξειδικευμένους ομιλητές, προκειμένου να ενημερωθούν τόσο οι παραγωγοί όσο 
και το δίκτυο διακίνησης ειδών διατροφής, και οι επιχειρήσεις εστίασης. Η υπουρ-
γική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2468 Β) την 
Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2015, και καθορίζει τους όρους και απαιτήσεις παραγωγής 
και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής. Τα είδη των τροφίμων οικοτε-
χνικής παρασκευής, για τα οποία ισχύει η υπουργική απόφαση, είναι τα ακόλουθα:

Α) Προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσματα (π.χ. παξιμάδια κ.τ.λ) και 
ζυμαρικά με κύριο συστατικό το αλεύρι δημητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ).

Β) Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κου-
ταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς, πετι-
μέζι, μουσταλευριά.

Γ) Προϊόντα με παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, 
αιθέρια έλαια, χυμούς φρούτων κ.α. τρόφιμα σε συσκευασία έως δύο λίτρων.

Δ) Προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, 
ιδίως επιτραπέζιες ελιές και προϊόντα ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες.

Ε) Προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως φρού-
τα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.

ΣΤ) Προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκο 
κ.α. τρόφιμα.

Ζ) Γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως τυρί, βούτυρο, γιαούρτι, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθ. 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β’/2014).

Τα προϊόντα αυτά, μπορούν να διατίθενται σε προ συσκευασμένη ή μη μορφή. Οι 
ποσότητες των τελικών προϊόντων υπολογίζονται με βάση την παραγωγή του πρω-
τογενούς προϊόντος, που αποτελεί το κύριο πρωταρχικό συστατικό του προϊόντος, 
από τις καλλιέργειες του παραγωγού. Δικαίωμα παρασκευής οικοτεχνικών προϊό-
ντων έχει ο παραγωγός των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων που αποτελούν το 
πρωταρχικό συστατικό του τελικού προϊόντος. Είναι δυνατή η συνεργασία δύο ή 
περισσοτέρων παραγωγών για την οικοτεχνική παραγωγή.

Η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων της οικοτεχνίας μπορεί να γίνεται σε το-
πικές αγορές, εμποροπανηγύρεις, δημοτικές εκδηλώσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις 
λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην 
αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρει-
ας) για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και 
την εγγραφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), είναι τα εξής:

α) βεβαίωση από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης για το ίδιο έτος με το έτος 
υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδια-
φερόμενος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης,

β) αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου έτους με το έτος υπο-
βολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ,

γ) απόδειξη πληρωμής e−παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ,
δ) Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής.
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Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Πάρου ξεκινάει µαθήµατα το Σάββατο 21 Νοεµβρίου.
Η εγγραφή είναι 20,00€ ενώ τα µαθήµατα είναι δωρεάν όλο το χρόνο.
Για πληροφορίες και εγγραφές µαθητών επικοινωνήστε µε το ∆ηµοτικό ωδείο στο τηλέφωνο 22840 22038
καθώς και µε τα γραφεία της Κ∆ΕΠΑΠ στο τηλέφωνο 22843 60167.

Η εγγραφή είναι 20,00€ ενώ τα µαθήµατα είναι δωρεάν όλο το χρόνο.
Για πληροφορίες και εγγραφές µαθητών επικοινωνήστε µε το ∆ηµοτικό ωδείο στο τηλέφωνο 22840 22038
καθώς και µε τα γραφεία της Κ∆ΕΠΑΠ στο τηλέφωνο 22843 60167.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ

Το Εικαστικό Εργαστήριο ∆ήµου Πάρου ξεκινάει τα µαθήµατα για το σχολικό έτος 2015-2016.
Λειτουργούν τµήµατα ζωγραφικής και κατασκευών για προνήπια (µε συνοδεία γονέων), νήπια,
παιδιά καθώς και τµήµατα εφήβων και ενηλίκων.
Η εγγραφή είναι 20,00€ ενώ η µηνιαία συµµετοχή για τα παιδικά τµήµατα είναι 25,00€ και για τους ενήλικες 35,00€.
Για πληροφορίες και εγγραφές µαθητών επικοινωνήστε µε την υπεύθυνη καθηγήτρια των Εικαστικών Εργαστηρίων
κ. Νατάσα Μπιζά στο τηλέφωνο 6977444538. 

Οι εγγραφές για το ∆ηµοτικό ωδείο συνεχίζονται!
Για πληροφορίες και εγγραφές µαθητών επικοινωνήστε

µε το ∆ηµοτικό ωδείο στο τηλέφωνο 22840 22038.

Συνέλευση
Λευκιανών Αθήνας

Ο προοδευτικός σύλλογος Λευκιανών Πάρου, διοργανώνει την 
ετήσια γενική του συνέλευση την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015, 
στις 10:30 το πρωί, στη λέσχη του συλλόγου, στην οδό Βερανζέ-
ρου 59.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Πεπραγμένα διοικητικού συμβουλίου και ταμειακός απολογι-

σμός της περιόδου Δεκέμβριος 2014 - Νοέμβριος 2015
2. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
3. Έγκριση πεπραγμένων και ταμειακού απολογισμού της εν 

λόγω περιόδου
4. Απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για 

τη διαχείριση της περιόδου αυτής
5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ  (Δεκ. 2015 - Δεκ. 2017).
Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου γράφεται: «[…] Είναι γνω-

στό ότι η ύπαρξη του συλλόγου στηρίζεται στη συμμετοχή όλων 
μας, έτσι ώστε να συνεχιστεί η κοινωνική και πολιτιστική προσφο-
ρά του στις Λεύκες. Για το σκοπό αυτόν η παρουσία σας στη γενι-
κή συνέλευση είναι απαραίτητη λόγω των θεμάτων που θα συζη-
τηθούν δείχνοντας την αγάπη και το ενδιαφέρον σας για το χωριό 
μας και το σύλλογο. Στη φετινή Γ.Σ. του συλλόγου θα γίνουν και 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Είναι μια ξεχωριστή ευ-
καιρία για όσους και όσες αγαπούν το Σύλλογο και έχουν την επι-
θυμία να τον υπηρετήσουν να πάρουν την απόφαση συμμετοχής 
τους ως υποψήφιοι για το νέο διοικητικό συμβούλιο. Είναι τιμή να 
υπηρετεί κάποιος τον τόπο του και μάλιστα ανιδιοτελώς.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο όσα 
μέλη είναι τακτοποιημένα ταμειακά. Γι’ αυτό το λόγο το Δ.Σ. του 
συλλόγου παρακαλεί τα μέλη του που για οποιαδήποτε λόγο αμέ-
λησαν να καταβάλλουν τη συνδρομή τους να την καταβάλλουν 
το ταχύτερο δυνατόν. Παρακαλούμε ενημερώστε ή υπενθυμίστε 
στους φίλους και γνωστούς σας Λευκιανούς που τυχόν δεν ενη-
μερώθηκαν για τη συνέλευσή μας. Σας ευχαριστούμε!».

Πάρος 30/11/2015
Αρ. Πρωτ. 3453

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου 
σύμφωνα με το Ν. 1568/85 και τα Π.Δ. 294/88, 213/86, 
17/96 και 96/99, επιθυμεί να προσλάβει ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
με τριετή σύμβαση αντί του ποσού των 6.000,00€, με την 
υποβολή μειοδοτικών οικονομικών προσφορών.

Απαιτούμενα προσόντα:
      α) Ιατροί με ειδικότητα στην Ιατρική της Εργασίας, 

Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου Πανεπιστημιακού 
Ιδρύματος της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισθέντος.

β) Κάτοχοι τίτλου ή πτυχίου Ιατρικής της Εργασίας της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ) Γιατροί με την ειδικότητα του Παθολόγου, οι οποίοι 
θα έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο Ιατρικής της 
Εργασίας.

δ) Όσοι έχουν ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας στο 
Υπουργείο Εργασίας για πέντε χρόνια τουλάχιστον και 
μετά την παραίτηση τους από την Υπηρεσία.

ε) Στην περίπτωση μη υποβολής αίτησης πρόσληψης 
ιατρών με τις παραπάνω ειδικότητες είναι δυνατόν να 
προσληφθεί ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας.

Η παραπάνω κατάταξη των προσόντων των υποψηφί-
ων καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας στην πρόσληψη 
τους.

Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων ίδιων τυπικών 
προσόντων θα προτιμηθούν οι έχοντες μεγαλύτερη πείρα 
στην αντίστοιχη ειδικότητα και η εντοπιότητα τους.

Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π.  έως 
τις 15 Δεκεμβρίου 2015, ή με fax στο 22840-25284, ή με 
e-mail : mkpapada@ deya-parou.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22840-25300.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Ρούσσος Βατίστας 

Σάββας
Καλακώνας

Άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Υπόδειγμα ανθρώπου 
που πάντα στην ζωή του βάδιζε με γνώμονα το καλό 
όχι μόνο το δικό του και της οικογένειας του αλλά και 
όλου του κόσμου που τον περιέβαλε. 

Εγώ όμως σ’ αυτές τις λίγες αράδες θέλω να μι-
λήσω για τον δικό μου άνθρωπο, τον γλυκό μου πε-
θερούλη που γνώρισα πριν 8 χρόνια σ’ ένα όμορφο 
σπίτι μ’ έναν ολάνθιστο κήπο, γη της επαγγελίας. 
Υπεύθυνος για όλη την ομορφιά ήταν εκείνος που τα 
φρόντιζε όλα –δέντρα και φυτά- σαν να ήταν μικρά 
παιδάκια που δεχόντουσαν τη στοργή και την αγάπη 
του. Ήταν η ζωή του. Έπαιρνε οξυγόνο από εκείνα,  
όπως μου έλεγε, κι εκείνα ανταποκρίνονταν ανθίζο-
ντας και προσφέροντας τους πιο ζουμερούς καρπούς 
τους. Και περνούσαν τα χρόνια και ο παππούς Σάβ-
βας έμπαινε ολοένα πιο βαθιά στην καρδιά μου και σ’ 
εκείνην του εγγονού του Βασίλη που στην κυριολεξία 
λάτρευε Και περνούσαν τα χρόνια και μου έλεγε πά-
ντα: « Έννοια σου Ολγάκι μου, μην αγχώνεσαι, μη στε-
νοχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ˙ να χαρείς τη ζωή σου, να 
βγεις, να διασκεδάσεις και να’ σαι ευτυχισμένη με τον 
Σπύρο και τον Βασιλάκη μου… Έννοια σου μη στενο-
χωριέσαι εγώ είμαι εδώ, έννοια σου, έννοια σου…».

Φράσεις που δε θα ξανακούσω ποτέ αλλά θα είναι 
βαθιά ριζωμένες μέσα μου για όσο ζω…

Καλό Ταξίδι αγαπημένο μου παπάκι και σε παρα-
καλώ θα  θελα από δω και στο εξής σα βασιλικός να 
ευωδιάζεις τα όνειρά μου, και σαν αστέρι να φωτί-
ζεις τα βήματά μου.

Σ’ αγαπώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου
Το Ολγάκι σου
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Καταγγελία 
Χατζημάρκου κατά 
Κόκκινου

Ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκου, κατήγγειλε στην Εισαγγε-
λέα κατά της διαφθοράς, κα Ελένη Ράικου, τον αντιπεριφερειάρχη, κ. Χαρ. Κόκκινο, 
για 17 παράνομες χρηματοδοτήσεις ταξιδιών

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», στην εισαγγελέα κατά 
της διαφθοράς πήγαν ο κ. Γ.  Χατζημάρκος, με τον πρόεδρο της Οικονομικής Επι-
τροπής της Περιφέρειας, Φιλήμωνα Ζαννετίδη και με το διευθύνοντα σύμβουλο της 
αναπτυξιακής εταιρείας «Ενεργειακή Α.Ε.».

Αιτία της αναφοράς είναι τα σοβαρά ευρήματα σύμφωνα με την εφημερίδα, για 
πλήθος υποβληθέντων πλαστών παραστατικών για ταξίδια που φέρεται να πραγμα-
τοποίησε, όμως ουδέποτε στην πραγματικότητα, πραγματοποίησε ή υπέβαλε διπλά 
παραστατικά για να λαμβάνει, όπως καταγγέλλεται, προσωπικό όφελος. Η περιφέ-
ρεια καταγγέλλει πως ενώ τα συγκεκριμένα ταξίδια καταβλήθηκαν προς πληρωμή 
στην περιφέρεια, την ίδια στιγμή είχαν καταβληθεί και στη Διδασκαλική Ομοσπονδία 
Ελλάδος. Από τα ευρήματα έρευνας προκύπτει πως ο κ. Κόκκινος, ενώ βρισκόταν 
για παράδειγμα στην Τυνησία με χρέωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας ταυτό-
χρονα ταξίδευε και προς… Ρόδο και πως ούτε λίγο ούτε πολύ, ο καταγγελλόμενος 
πραγματοποίησε πλήθος ταξιδιών με αλληλοκαλυπτόμενες δαπάνες του Κράτους.

Μάλιστα ο περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος, είχε διαχωρίσει και δημόσια τη θέση 
του θέτοντας εκτός παράταξης τον κ. Κόκκινο από τις αρχές Φεβρουαρίου 2015, 
ζητώντας ταυτόχρονα δημόσια συγγνώμη από τους πολίτες για αυτή την επιλογή 
του. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο κ. Κόκκινος, με την ιδιότητα του ως Χωρικός 
Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου και ως Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
«Ενεργειακή Α.Ε.» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποίησε, από την ημέρα 
ανάληψης των καθηκόντων του την 1η Σεπτεμβρίου 2014, μεγάλο αριθμό ταξιδιών, 
τις δαπάνες διενέργειας των οποίων υπέβαλλε προς είσπραξη είτε στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, είτε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία «Ενεργειακή Α.Ε.» της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Οι δαπάνες αυτές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καλύπτουν 
έξοδα μέσου μετάβασης προς και από τον τόπο προορισμού, ημερήσια αποζημίωση 
και έξοδα διαμονής στον τόπο προορισμού.

Επιπλέον, δεδομένης της εξ αντικειμένου ικανής καθυστέρησης που υπάρχει στη 
διαδικασία απόδοσης των εξόδων που έχουν καταβληθεί για τις μετακινήσεις προς 
τους δικαιούχους, (ιδίως λόγω της διαδικασίας ελέγχου αυτών από την Υπηρεσία 
Δημοσιονομικού Ελέγχου) δημιουργήθηκε προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο 
κάλυψης αυτών από τον κ. Κόκκινο, καθώς διαπιστωνόταν, με βάση τον αριθμό 
και το περιεχόμενο των υποβαλλομένων δικαιολογητικών τόσο στην Περιφέρεια 
όσο και στην Αναπτυξιακή Εταιρεία «Ενεργειακή Α.Ε.» ότι επρόκειτο για σημαντικής 
αξίας δαπάνες.

 
Επισημαίνεται δε ότι ο κ. Κόκκινος, εκτός από την ανάληψη των καθηκόντων του 

τόσο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όσο και στην Αναπτυξιακή Εταιρεία «Ενερ-
γειακή Α.Ε.» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατείχε τη θέση του Προέδρου της 
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, και πολύ συχνά, κατά δήλωση του, μετακι-
νείτο και απουσίαζε από την Περιφέρεια για λόγους που αφορούσαν την εν λόγω 
Ομοσπονδία (συμμετοχή σε συλλογικά όργανα της, εκπροσώπηση της, κλπ).

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Κόκκινος έχει καταδικασθεί με την υπ’ αριθμ. 
104/13-03-2013 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σύρου σε ποινή φυ-
λάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή, με παράλληλη στέρηση των πολιτικών του 
δικαιωμάτων για ένα έτος χωρίς αναστολή, για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης 
κατ’ εξακολούθηση, και οι εν λόγω βεβαιώσεις αφορούσαν πάλι μετακινήσεις του, 
υπό την ιδιότητα του ως Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το 2008 
και 2009, με τα οχήματα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενώ παράλληλα τις ίδιες 
επίμαχες ημέρες, με βάση δικές του δηλώσεις, φερόταν να βρίσκεται εκτός της 
Περιφέρειας, μετακινούμενος αεροπορικώς σε διάφορα σημεία της Ελλάδος ή του 
εξωτερικού. Η έφεση του κ. Κόκκινου για την εν λόγω υπόθεση εκδικάζεται, εξ ανα-
βολής, στις 9 Δεκεμβρίου 2015.    

Για όλους αυτούς τους λόγους η Περιφερειακή Αρχή ζήτησε να διερευνηθούν 
οι μετακινήσεις του κ. Κόκκινου, ώστε να διαπιστωθεί η τέλεση τους και ο τρόπος 
καταβολής των σχετικών δαπανών. Η έρευνα έλαβε χώρα υπό την εποπτεία του 
κ. Φιλήμονα Ζανετίδη, Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία Επιτροπή είναι αρ-
μόδια για την έγκριση των μετακινήσεων και την απόφαση καταβολής των σχετικών 
δαπανών προς τους αιρετούς δικαιούχους, όπως ο κ. Κόκκινος. 

Παράλληλα, και σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», η Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου ζήτησε και έλαβε από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας τα στοιχεία 
που αφορούσαν μετακινήσεις του κ. Κόκκινου, από τον Σεπτέμβριο 2014 ως και 
τον Ιούνιο 2015, για την καταβολή των δαπανών των οποίων είχαν υποβληθεί δι-
καιολογητικά στην εν λόγω Ομοσπονδία από τον κ. Κόκκινο. Μετά από την έρευνα 
προέκυψαν 17 ευρήματα τα οποία και προσκομίστηκαν στην Εισαγγελέα.

 
Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναφέρουν πως στις 16/3/2015 ο κ. Κόκ-

κινος φέρεται να μετακινήθηκε αεροπορικώς από την Αθήνα στις Βρυξέλλες και φέ-
ρεται να έμεινε εκεί 2 βράδια (16 και 17/3/2015) και μια ημιδιαμονή (18/3/2015). 

Τα δικαιολογητικά για την καταβολή αυτών των δαπανών (μαζί με την απόδειξη του 
ξενοδοχείου από όπου προκύπτει η διαμονή του εκεί) υπεβλήθησαν από τον κ. Κόκ-
κινο στην Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Όμως στις 17/3/2015 (οπότε κατά τα 
ανωτέρω βρισκόταν στις Βρυξέλλες), ο κ. Κόκκινος φέρεται να μετακινήθηκε αερο-
πορικώς από την Αθήνα στη Ρόδο. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή αυτών των 
δαπανών αυτής της μετακίνησης (δηλαδή της 17/3/2015) υπεβλήθησαν από τον κ. 
Κόκκινο στην Αναπτυξιακή Εταιρεία «Ενεργειακή Α.Ε.».

Στις 24/3/2015 ο κ. Κόκκινος φέρεται να μετακινήθηκε αεροπορικώς από την 
Αθήνα στην Τυνησία και φέρεται να έμεινε εκεί 4 βράδια (24,25,26 και 27/3/2015) 
και να επέστρεψε αεροπορικώς στην Αθήνα στις 28/3/2015 μέσω Κωνσταντινούπο-
λης. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή αυτών των δαπανών (μαζί με την απόδειξη 
του ξενοδοχείου από όπου προκύπτει η διαμονή του εκεί) υπεβλήθησαν από τον 
κ. Κόκκινο στην Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Όμως στις 24/3/2015 (οπότε 
κατά τα ανωτέρω βρισκόταν στην Τυνησία ή μετακινείτο προς τα εκεί) ο κ. Κόκκινος 
φέρεται να μετακινήθηκε αεροπορικώς από την Αθήνα στη Ρόδο  και συνεχεία στις 
25/3/2015 φέρεται να μετακινήθηκε αεροπορικώς από την Ρόδο προς την Αθήνα 
(πάλι δηλαδή κατά το διάστημα κατά το οποίο φέρεται να βρίσκεται στην Τυνησία. 
Τα δικαιολογητικά για την καταβολή αυτών των δαπανών υπεβλήθησαν από τον κ. 
Κόκκινο στην Αναπτυξιακή Εταιρεία «Ενεργειακή Α.Ε».

Η απάντηση
Από την πλευρά του ο κ. Κόκκινος, δημοσιοποίησε δελτίο τύπου με το οποίο υπο-

στηρίζει ότι «είναι «άνθραξ» ο «θησαυρός» που με την «έρευνά» τους κάποιοι στρά-
φηκαν εναντίον μου».

Στη συνέχεια ο κ. Κόκκινος επισημαίνει: «[…] Υπάρχουν έγγραφα τα οποία απο-
δεικνύουν ότι ουδεμία ζημιά υπέστην οι φορείς που αναφέρονται ότι εισέπραξα 
χρήματα. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης, αλλά ποτέ δε μου ζητήθηκαν από 
τους «ερευνόντες» τα παραστατικά στοιχεία που τα αποδεικνύουν.

Επίσης αποδείξεις υπάρχουν ότι επιβαρύνθηκα ο ίδιος τις δαπάνες μετακινή-
σεών μου στο συνδικαλιστικό φορέα. Ερευνώ τη γνησιότητα της έρευνας και τη 
γνησιότητα των παραστατικών που ελέγχθηκαν και εντός των ημερών θα τοπο-
θετηθώ – εάν χρειαστεί – σε συνέντευξη τύπου για όλα τα παραπάνω όπου θα 
αποδείξω στην κοινή γνώμη και στη Δικαιοσύνη ότι είναι «άνθραξ» ο «θησαυρός» 
που κάποιοι θεωρούν ότι βρήκαν εναντίον μου (…)».

Θα ήμουν επίορκος…
Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για την υπόθεση του Αντιπεριφερειάρχη κ. 

Κόκκινου, μετά και την κατάθεση αναφοράς στην Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς, 
ο κ. Χατζημάρκος στις 30 Νοεμβρίου δήλωσε:

«Θα ήμουν επίορκος εάν, μετά από την διαδικασία διασταύρωσης των ζητημάτων 
που εδώ και μήνες είχαν περιέλθει στην αντίληψή μας, δεν οδηγούσα την υπόθεση 
αυτή στην Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με 
τους πολίτες, δεν μπορούμε να δίνουμε την μάχη για να επανακτήσει η πολιτική 
την σχέση που πρέπει να έχει με τον πολίτη, αν ταυτόχρονα αφήνουμε σκιές ή 
λειτουργούμε με λογικές συγκάλυψης και «κουκουλώματος».

Γι’ αυτή τη νέα σχέση που οικοδομούμε με τους πολίτες, κάναμε αυτό που έπρεπε 
να κάνουμε λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, χωρίς παράλληλες επιδιώξεις, 
προϋποθέσεις, και προαπαιτούμενα, χωρίς ειδικές διαδρομές και στοχεύσεις. Το 
κίνητρό μας είναι ένα και μοναδικό και απολύτως καθαρό: πουθενά σκιά, φως 
παντού». 

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε όλα τα στελέχη της περιφερειακής αρχής «που 
έχουν δεχθεί απίστευτη λάσπη και επιθέσεις και έχουν προκληθεί αφάνταστα όλο 
αυτό το διάστημα, ενώ ερευνούσαν την υπόθεση με σοβαρότητα, διακριτικότητα, 
χωρίς διαρροές και έκαναν την δουλειά τους, πιστοί στον όρκο τον οποίο έδωσαν».
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η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Προϋπολογισμός 
Περιφέρειας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην 
συνεδρίαση της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2015, ενέκρι-
νε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2016, καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα - ολο-
κληρωμένο πλαίσιο δράσης της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.

Ο προϋπολογισμός, ο οποίος είναι πλήρως ισοσκε-
λισμένος, ανέρχεται σε 84.776.662,80 ευρώ και ανα-
λύεται ως εξής:

Έξοδα
Δωδεκάνησα: 51.593.321,55 ευρώ
Κυκλάδες: 33.183.301,25 ευρώ
Σύνολο: 84.776.662,80 ευρώ
Έσοδα
Σύνολο εσόδων: 42.442.740,76 ευρώ
Ταμειακό Υπόλοιπο: 42.333.882,04 ευρώ
Σύνολο: 84.776.662,80 ευρώ
Το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας καλύπτει 

το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού και ανέρ-
χεται σε 63.092.022,47 ευρώ. Ειδικότερα:

Δωδεκάνησα: 46.886.187,49 ευρώ
Κυκλάδες: 16.205.834,98 ευρώ
Σύνολο: 63.092.022,47 ευρώ
Η μισθοδοσία του προσωπικού της Περιφέρειας Νο-

τίου Αιγαίου ανέρχεται σε 10.263.190,88 ευρώ, ενώ 
τα υπόλοιπα 11.421.449,45 ευρώ, διατίθενται στις 
λειτουργικές δαπάνες.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χα-
τζημάρκος, στην τοποθέτησή του περιέγραψε το πο-
λιτικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
λειτούργησε τον τελευταίο χρόνο η Περιφέρεια. Οι 
συνθήκες αυτές, όπως τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, δεν 
επιτρέπουν, εξ’ αντικειμένου, στον προϋπολογισμό να 
λάβει τη χροιά ενός πολιτικού κειμένου που θα απο-
τυπώνει το πολιτικό πλαίσιο δράσης της Περιφέρειας.

«Υπό αυτές τις συνθήκες δεν καταθέσαμε τα όπλα. 
Αντιθέτως. Στηρίξαμε τον τόπο μας με όλες μας τις 
δυνάμεις. Κάναμε σύνθημά μας το «πολιτική χωρίς 
χρήματα». Γυρίσαμε πίσω, εκεί που γεννιέται η πο-
λιτική. Και απαντήσαμε στην πρόκληση, θέτοντας ως 
προτεραιότητα και μεγάλο στοίχημα τον τουρισμό. Τη 

μόνη δραστηριότητα όπου δεν θα διανοείτο κανείς να 
επενδύσει σε ένα τόσο δύσκολο και δυσμενές περι-
βάλλον. Εμείς τολμήσαμε. Με σοβαρότητα, επαγγελ-
ματισμό και με σχέδιο, επικεντρωθήκαμε στον του-
ρισμό και «σώθηκε η παρτίδα» για τα νησιά μας. Ο 
στόχος παραμένει ο ίδιος και για το 2016. Ο τουρι-
σμός θα στηριχθεί πάση θυσία, μέσα από ένα σχέδιο 
τριετούς ορίζοντα, που θα  παρουσιαστεί τοπικά και 
πανελλαδικά και θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τις 
αρχές του 2016» ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

Το προϋπολογισμό έτους 2016 της Περιφέρειας κα-
ταψήφισαν ο Μπενέτος Σπύρου, επικεφαλής της πα-
ράταξης «Νησιώτικη Ανατροπή», καθώς και οι Μαρία 
Χατζηγιάννη και Βαγγέλης Σιγάλας, από την παράταξη 
«Λαϊκή Συσπείρωση». 

Ο Έπαρχος
Ο Έπαρχος Πάρου, κ. Κων/νος Μπιζάς, στην το-

ποθέτηση του ανέφερε τα προβλήματα που έχει να 
αντιμετωπίσει η Περιφερειακή Αρχή (μεταναστευτικό, 
αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, μείωση των πόρων, υπο-
στελέχωση των υπηρεσιών).

Επίσης, τόνισε και επικρότησε τις δράσεις που προ-
βλέπεται να υλοποιηθούν την επόμενη περίοδο (του-
ρισμός, στήριξη πρωτογενή τομέα, έργα οδοποιίας, 
πολιτισμός, αθλητισμός, προγραμματικές συμβάσεις 
με δήμους, υδατοδρόμια, προγράμματα κατάρτισης, 
προγράμματα κοινωνικής προστασίας). 

Τέλος, ευχαρίστησε τους αρμόδιους υπαλλήλους 
της διεύθυνσης αναπτυξιακού προγραμματισμού για 
τη σύνταξη του προϋπολογισμού και ζήτησε από τα 
στελέχη και το προσωπικό της Περιφέρειας την συνει-
σφορά τους για την επιτυχή υλοποίηση του. 

Αλληλεγγύη
Το Ν.Π Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλ-

ληλεγγύης του δήμου Πάρου, σε συνεργασία με τους 
συλλόγους γυναικών Μάρπησσας, Νάουσας και το 
σύλλογο  γυναικών «Αρηίς», διοργανώνουν συλλογή 

τροφίμων με σκοπό την ενίσχυση των συμπολιτών μας 
που βρίσκονται σε δυσμενή θέση ενόψει Χριστουγέν-
νων.

Τα είδη θα συλλέγονται από 1 έως 15 Δεκεμβρίου 
στους χώρους των Κ.Α.Π.Η Παροικίας, Μάρπησσας και 
Αγκαιριάς, τις ώρες λειτουργίας των ΚΑΠΗ. Τα είδη 
που θα συλλεχθούν είναι τρόφιμα μακράς διαρκείας.

Τέλη
γραφείων

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου με απόφασή του μείω-
σε τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας για τους χώρους 
των γραφείων (δικηγορικών, αρχιτεκτονικών, συμβολαι-
ογραφικών, λογιστικών, ασφαλιστικών, μεσιτικών, μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, φροντιστηρίων και ιατρείων) και 
των κοινόχρηστων χώρων γραφείων πολυκατοικιών.

Προκειμένου να γίνει η τροποποίηση των χρεώσεων 
στα τέλη επί των λογαριασμών της ΔΕΗ, θα πρέπει οι 
ενδιαφερόμενοι, το αργότερο μέχρι τις 31/12/2015, να 
προσκομίσουν στο αρμόδιο γραφείο εσόδων του δήμου 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υπογράψουν την 
σχετική τροποποιητική δήλωση.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν εί-
ναι: α) υπεύθυνη δήλωση (έντυπο δήμου), β) πρόσφατος 
λογαριασμός ΔΕΗ και γ) στοιχεία για την επιφάνεια του 
γραφείου (συμβόλαιο ή οικοδ. άδεια ή τοπογραφικό ή 
άλλο επίσημο έγγραφο). Για πληροφορίες και αποστολή 
εντύπων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
με το γραφείο εσόδων του δήμου Πάρου. στο τηλέφωνο 
22843 60123.

Χορός
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσική εκδήλωση 

«νησιώτικη βραδιά», που διοργάνωσε ο εμποροεπαγ-
γελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, προς ενίσχυ-
ση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (παράρτημα Κυ-
κλάδων).

Σε ανακοίνωσή του ο εμποροεπαγγελματικός σύλλο-
γος ευχαρίστησε όλους όσοι τον τίμησαν στη βραδιά, 
όπως και τους δωροθέτες του, καθώς και τα ΜΜΕ για 
την προβολή.

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, στην ανακοίνωσή του σημειώνει: «[…] Στη δύσκο-
λη περίοδο που διανύουμε η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη 
και η φροντίδα για τον διπλανό μας που βρίσκεται σε 
ανάγκη είναι πάρα πολύ σημαντική».

Ευχαριστίες
Η ΕΟΔ Κυκλάδων με ανακοίνωσή της ευχαριστεί τον 

εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου για 
την πρωτοβουλία του να διοργανώσει τη «νησιώτικη 
βραδιά», που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το Σάββα-
το 28-11-2015 στην Αλυκή και να προσφέρει τα έσοδα, 
για τις ανάγκες της ομάδας.

Ακόμα, όπως σημειώνει η ΕΟΔ: «Τις πρώτες πρωινές 
ώρες κι ενώ το γλέντι συνεχιζόταν, 5 μέλη της ΕΟΔ 
Κυκλάδων χρειάστηκε να σπεύσουν στο Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου, προκειμένου να μεταφέρουν τρεις ασθενείς 
στο λιμάνι, απ’ όπου τους παρέλαβε ταχύπλοο για άμε-
ση διακομιδή τους στο νοσοκομείο Σύρου».
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Προϋπολογισμός 2016
Συμφώνησαν ότι διαφωνούν…

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο προϋ-
πολογισμό του δήμου Πάρου για το 2016.

Ο προϋπολογισμός έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
Τακτικά Έσοδα 6.222.519,84
Έκτακτα Έσοδα 3.625.328,71
Έσοδα Π.Ο.Ε. 632.940,00
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1.702.272,41
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 

1.663.900,00 
Χρηματικό υπόλοιπο 2.578.268,93 
ΣΥΝΟΛΟ 16.425.229,89
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα 7.480.096,09
Επενδύσεις 5.414.550,84
Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις 3.487.397,66
Αποθεματικό 43.185,30
ΣΥΝΟΛΟ 16.425.229,89

Η εισήγηση
Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, κατά την εισήγησή του είπε:
«Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας τη σημασία της σημερινής συνεδρίασης, 

στην οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε επί του σχεδίου προϋπολογισμού του Δή-
μου μας για το οικονομικό έτος 2016.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης και μια 
ουσιαστική δέσμευση στο πλαίσιο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου μας. Ως 
εκ τούτου, οφείλουμε να εφαρμόσουμε κάποιες βασικές αρχές δεοντολογίας, έτσι 
ώστε να δείξουμε συνέπεια απέναντι στους πολίτες που δοκιμάζονται καθημερινά 

και μας επέλεξαν να τους εκπροσωπήσουμε. Οι αρχές αυτές δε μπορούν να είναι 
άλλες από:

τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση με όρους αποδοτικότητας και αποτελεσμα-
τικότητας, την υπευθυνότητα, την αμεροληψία, την δίκαιη κατανομή των κονδυλί-
ων και την ειλικρίνεια ως προς τις δυνατότητες του Δήμου.

Με βάση αυτές τις αρχές, γίνεται σαφές ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι, άλλοι λιγό-
τερο και άλλοι περισσότερο, τόσο για την κατάρτιση, όσο και για την αποτελεσμα-
τική και αποδοτική εκτέλεση και διαχείριση του προϋπολογισμού του Δήμου μας. 
Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη προσπάθεια ο προϋπολογισμός αυτός να μην απο-
τελεί μόνο μια διαχείριση των οικονομικών του Δήμου αλλά και να περιλαμβάνει 
καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές. 

Οι βασικοί άξονες του προϋπολογισμού είναι οι εξής: Ενίσχυση της τοπικής Δη-
μοκρατίας: 

Δαπάνη για: Δημιουργία-ανάπτυξη ιστοσελίδων ηλ. Διαβούλευσης (15.000). 
Ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων πολιτών(15.000) – Δαπάνη για εφαρμογή και 
υλοποίηση καταγραφής αιτημάτων δημοτών σε καθημερινά προβλήματα προς τις 
υπηρεσίες του Δήμου

Προσπάθεια προετοιμασίας για ΕΣΠΑ: Διαδημοτική συνεργασία, Τμήμα Προγραμ-
ματισμού, Περιβάλλον (ανακύκλωση, ΚΔΑΥ, μηχανήματα ΧΥΤΑ, πρόγραμμα με Πά-
ντειο ανταποδοτική διαλογή στη πηγή).

Καθαριότητα: Led-εξοικονόμηση ενέργειας, φιλικοί προς το περιβάλλον. Ηλεκτρι-
κές σκούπες. Αύξηση εισπραξιμότητας. Οργάνωση οικονομικής υπηρεσίας. Προ-
σπάθεια μείωσης δαπανών. Ποιότητα ζωής και βελτίωση της καθημερινότητας των  
πολιτών και κυρίως δε των παιδιών:

Παιδικές χαρές (70.000-80.000 + Πράσινο ταμείο-Αστική Αναζωογόνηση 
200.000). Συντηρήσεις σχολείων (90.000-120.000). Ελαιοχρωματισμοί σχ. Κτιρίων 
(20.000-28.000).

Βασικός σκοπός μας ήταν ο προϋπολογισμός να είναι: εξορθολογισμένος, ρεαλι-
στικός, αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα χωρίς γκρίνια και ηττοπάθεια αλλά με 
δύναμη και αποφασιστικότητα. Για παράδειγμα, έχουμε προϋπολογίσει όλα τα έσοδα 
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μειωμένα. Οι δαπάνες 
αυξήθηκαν ως φυσικό 
επακόλουθο της αύξη-
σης του ΦΠΑ στην οποία 
έπρεπε να προσαρμο-
στεί και ο προϋπολογι-
σμός, όπως και όλα τα 
άλλα άλλωστε. Στόχος 
μας είναι να: λειτουρ-
γήσει αποτελεσματικά ο 
προϋπολογισμός, θετικό 
πρόσημο στην κρίσιμη 
χρονιά που ακολουθεί, 
εξοικονόμηση πόρων(σε 
λογικό πλαίσιο), υλοποί-
ηση δράσεων ανακού-
φισης των συμπολιτών 
μας, βελτίωσης της κα-
θημερινότητάς (κυρίως 
των παιδιών).

Δυστυχώς οι εποχές 
έχουν αλλάξει και θα 
πρέπει να προσαρμο-
στούμε στα νέα δεδομέ-
να. Οι προϋπολογισμοί 
των Δήμων πλέον συ-
ντάσσονται βάση οδη-
γιών και εντός ενός 
αυστηρώς προκαθο-
ρισμένου πλαισίου και 
πρέπει φυσικά να εί-
ναι ισοσκελισμένοι. Θα 
ήθελα να τονίσω ότι το 
δημοσιονομικό πλαίσιο, 
μέσα στο οποίο καλού-
μαστε να ψηφίσουμε και 
να υλοποιήσουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου μας είναι περιορισμένο.

Η πτωτική πορεία των επιχορηγήσεων ξεκίνησε το 2010 με την εφαρμογή των μέ-
τρων λιτότητας και επιταχύνθηκε το 2011. Οι μεταβιβάσεις προς την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση μειώθηκαν κατά μέσο όρο 4,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Ελλάδα 
η κρατική επιχορήγηση των Δήμων μειώθηκε τα τελευταία χρόνια περίπου γύρω 
στο 69%. Και έπεται συνέχεια. 

Σημειωτέον ότι η κρατική επιχορήγηση εκτός από μειωμένη είναι και καθυστε-
ρημένη. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα μας κοινοποιήθηκε η δόση του Μαΐου 
2015 και υπολείπονται άλλες 7 για το 2015. Ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει κάτω 
από αυτές τις συνθήκες οι οποίες είναι πολύ δύσκολες και ιδιαίτερα και για εμάς 
που ασκούμε και τη Διοίκηση. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, τις δυσκολίες και δείχνου-
με υπευθυνότητα. 

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι θεωρούμε πως υπάρχουν τα περιθώρια εκείνα έτσι 
ώστε ο προϋπολογισμός να έρθει πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των συνδη-
μοτών μας. Δεν υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε θαύματα, γιατί θαύματα δεν γίνονται 
τη σήμερον ημέρα. Μπορώ όμως να σας πω με σιγουριά θα κάνουμε ότι καλύτερο 
για να είναι ο Δήμος μας ένας Δήμος λειτουργικός, νοικοκυρεμένος και βιώσιμος.

Σε εποχές όπου άλλοι Δήμοι όπως είτε κηρύττουν πτώχευση ,όπως ο Δήμος Σα-
λαμίνας, είτε είναι υπερχρεωμένοι, ο Δήμος Πάρου στέκεται όρθιος και οικονομικά 
υγιής και σκοπεύει να παραμείνει έτσι για τα επόμενα χρόνια, εάν φυσικά μας το 
επιτρέψει η κεντρική κυβέρνηση και δεν προσπαθήσει ξανά να «βάλει χέρι» στα 
αποθεματικά των υγιών οικονομικά ΟΤΑ είτε άμεσα μέσω πράξεων νομοθετικού πε-
ριεχομένου είτε έμμεσα μέσω του παράλογου νόμου ΕΝΦΙΑ. 2013: 3.000 (περίπου), 
το 2014: 345.249,94. και το 2015: 345.249,94.

Στηριζόμαστε στη βοήθεια όλων των δυνάμεων του νησιού με συνέπεια στη γό-
νιμή συνεργασία για το καλό των Δημοτών και του Δήμου. Τώρα εδώ στα δύσκολα, 
πρέπει ο ένας να κρατάει το χέρι του άλλου, και να αφήσουμε όλα τα άλλα στην 
άκρη. Δεν υπάρχει περιθώριο για διαφωνίες, γκρίνιες και στείρες αντιπαραθέσεις. 
Πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις για το καλό του τόπου μας. Γιατί όλοι 
μαζί μπορούμε!».

«Ενότητα»
Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Χρ. Βλαχογιάννης, στην τοποθέτησή του 

είπε:
«Το γεγονός ότι ο Δημοτικός και κοινοτικός κώδικάς επιβάλει, η συζήτηση του 

προϋπολογισμού να γίνεται σε μονοθεματική συνεδρίαση φανερώνει την σπουδαι-
ότητα του θέματος.

Εξάλλου οι παλιοί της τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούσαν την συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό ως κορυφαία στιγμή του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό γιατί ο 
προϋπολογισμός απεικονίζει την πολιτική βούληση κάθε Δημοτικής πλειοψηφίας 
και καθρεφτίζει το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει για το επόμενο έτος, στην προ-
κειμένη περίπτωση για το 2016. Επίσης, μπορεί ο κάθε πολίτης να διαπιστώσει εάν 
τηρούνται οι προεκλογικές δεσμεύσεις της πλειοψηφίας. Εύλογα λοιπόν τίθενται 
τα εξής ερωτήματα προς το Δήμαρχο και τους συμβούλους της δημοτικής πλειο-

ψηφίας: 
Ο προϋπολογισμός 

που φέρεται προς ψήφι-
ση στο Δ.Σ. αποτυπώνει 
την πολιτική σας βού-
ληση; Ικανοποιεί τους 
προγραμματικούς σας 
στόχους; Περιλαμβάνει 
τις μελέτες και τα ανα-
πτυξιακά έργο που υπο-
σχεθήκατε;

Την απάντηση στα 
παραπάνω ερωτήματα 
μπορεί να λάβει ο καθέ-
νας από εμάς ρίχνοντας 
μια ματιά στον προϋπο-
λογισμό και είναι βέβαι-
ον ότι θα διαπιστώσει 
πως η πλειοψηφία άλλα 
έλεγε την εύκολη προ-
εκλογική περίοδο και 
άλλα πράττει τη δύσκο-
λη μετεκλογική περίοδο. 
Η ακριβής διαμόρφωση 
της θέσης μας για τον 
προϋπολογισμό μπορεί 
να αναπτυχθεί σε δύο 
μέρη: α) στο λογιστικό 
μέρος και β) στο πολιτι-
κό μέρος

Όσο αφορά το λογι-
στικό μέρος, είναι ένας 
προϋπολογισμός σκλη-
ρής επιτήρησης και 
εποπτείας που τα πάντα 
εξελίσσονται υπό την 

επίβλεψη του παρατηρητηρίου. Η οικονομική υπηρεσία ως όφειλε, τήρησε πιστά 
τις οδηγίες του υπουργείου και της Τρόικας για άσκηση περιοριστικής πολιτικής, 
για περιορισμό δαπανών υπερωριακής απασχόλησης, υπηρεσίες μετακινήσεων, 
προμηθειών, τηλέφωνα συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, επιχο-
ρηγήσεις φορέων κτλ. Οδηγίες που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια την τοπική 
αυτοδιοίκηση σε μα πορεία κατηφόρας και απαξίωσής της. Οδηγίες, που δεν είναι 
προσαρμοσμένες στις σημερινές ανάγκες των πολιτών. Είναι γνωστό ότι μέχρι σή-
μερα οι περικοπές που έγιναν στους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεπερνούν 
το 60%. Επίσης, η εφαρμογή του Καλλικράτη εκχώρησε νέες αρμοδιότητες χωρίς 
όμως να εκχωρήσει τους αντίστοιχους οικον. πόρους. Το δυστύχημα όμως για την 
τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι αυτή η πορεία συνεχίζεται, και έχουμε μέσα στο 
2015 την συνέχιση των περικοπών. Περικοπές, οι οποίες είναι αιφνιδιαστικές και 
παντελώς αναιτιολόγητες όπως ο φόρος ζύθου, νόμος 4336/15, αφαίρεση αντα-
ποδοτικών τελών καθαριότητας στις περιπτώσεις των συμβάσεων παραχώρησης 
νόμος 4337/15 άρθρο 13 και επίσης, μια ακόμα αφαίρεση εσόδων από τους Δή-
μους συζητείται από το Κοινοβούλιο αυτές τις μέρες. Στο κατατεθέν νομοσχέδιο 
«βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις, αφαιρούνται από τους Δήμους τα δικαι-
ώματα χρήσης βοσκής και αποδίδονται στις περιφέρειες. Και όλα αυτά γίνονται 
χωρίς καμιά διαβούλευση, δείχνοντας το πνεύμα της κυβέρνησης προς την τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

Β) Πολιτικό μέρος: Κρίνοντας τον προϋπολογισμό από πολιτική άποψη, απερί-
φραστα λέμε ότι δεν υπάρχει ίχνος πολιτικής πρότασης, είναι ένας προϋπολογισμός 
καθαρά τεχνοκρατικός, περιορισμένος στο στενό πλαίσιο της έντονης κηδεμόνευ-
σης των άνωθεν υποδείξεων, με τη δημοτική πλειοψηφία να μην έχει καταφέρει 
να βάλει καμία δική της πινελιά. Βέβαια, το ερώτημα που μπορεί να επικαλεστεί  
κάποιος είναι αν υπήρχαν περιθώρια για την δημοτική πλειοψηφία, μέσα στα στε-
νά οικονομικά όρια που βιώνουμε σήμερα. Η απάντηση είναι απολύτως σαφής. 
Μπορεί πολλοί δήμοι για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω να βρίσκονται σε 
δεινή οικονομική θέση, η κατάσταση όμως για το Δήμο Πάρου δεν είναι ακριβώς 
ίδια, κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κληρονόμησε από τα προηγούμενα χρόνια 
ένα αρκετά υψηλό χρηματικό ποσό το οποίο ΔΕΝ αξιοποίησε το 2015 και ΔΕΝ το 
προγραμμάτισε σωστά για το 2016.  

Για το αληθές αυτού του ισχυρισμού μας, είναι η διαπίστωση που μπορεί να 
κάνει ο καθένας από εμάς εάν ρίξει μια ματιά στον προϋπολογισμό του 2016. Η 
διαπίστωση αυτής της ανάγνωσης θα είναι ότι πάμπολλοι κωδικοί αριθμοί βρίσκο-
νται σε απόλυτη «νηνεμία» δηλ. στον προϋπολογισμό του 2015 υπήρχαν κωδικοί 
αριθμοί που τα ποσά τους δεν πειράχτηκαν καθόλου, καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους, και απλά εγγράφονται – αντιγράφονται στον νέο προϋπολογισμό του 2016 
ως έχουν. Το ποσό αυτό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο και για τα σημερινά 
δεδομένα ισοδυναμεί περίπου με 3 ετήσια τεχνικά προγράμματα δηλαδή περίπου 
1.000.000 ευρώ. Το γεγονός αυτό αποτελεί την αδιάψευστη μαρτυρία για την πο-
λιτική που ακολουθήθηκε από την δημοτική πλειοψηφία το 2015 και υποδηλώνει 
την απόλυτη αδράνεια και απραξία της. 

Στα θετικά του προϋπολογισμού πιστώνεται η αλλαγή θέσεως της πλειοψηφίας 
σχετικά με το υγειονομικό αεροσκάφος. Μετά τις πρόσφατες παλινωδίες της, κα-
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Θα σε  
καταγγείλω 
πονηρέ  
πολιτευτή… 

Αίφνης, με ένα δελτίο τύπου στην αρχή της εβδομά-
δας, μάθαμε ότι επισκέφθηκε την Πάρο στις 27-28/11 
ο κυβερνητικός βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Νίκος 
Συρμαλένιος.

Ο κ. Συρμαλένιος είναι κυριολεκτικά από τους πιο 
«άβρεχτους» βουλευτές της χώρας από τα ΜΜΕ. Πά-
ντα ο Κυκλαδίτης πολιτικός είχε μία ιδιότυπη ασυλία 
από τα ΜΜΕ των νησιών μας. Λίγο το ότι ως νομαρχι-
ακός σύμβουλος ήταν ο «τρεχαλαντζής» του τότε Συ-
νασπισμού, λίγο το ότι ήταν χαμηλών τόνων, λίγο απ’ 
όλα αυτά.

Μόνο που… Με το που έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ο 
Κυκλαδίτης πολιτικός έκανε πλήρη αντιγραφή τα όσα 
καταλόγιζε επί χρόνια στους αντιπάλους του. Όπως και 
η κυβέρνησή του έγινε ακριβώς αυτό που σιχαι-
νόταν. «Yes men», υπόκλιση στους ισχυρούς οικονο-
μικά παράγοντες και φυσικά επίδειξη πολιτικού τύπου 
Γκόρτσου! Ό,τι θέλουν οι κομματάρχες του!

Σε θριαμβευτικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ίδιος, 
καθώς δεν είχαν καλέσει κανένα ΜΜΕ της Πάρου, 
γράφει ο κ. Συρμαλένιος σε τρίτο πρόσωπο: «Στην σύ-
ντομη παραμονή του στην Πάρο μαζί με στελέχη της 
Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου, συναντήθηκε με τον έπαρχο 
Κ. Μπιζά, τον οποίο ενημέρωσε για τις κατευθύνσεις 
που έχουν δρομολογηθεί για τα θέματα της δημόσιας 
υγείας και για τη σύσταση του ενιαίου φορέα αεροδι-
ακομιδών υπό την αιγίδα της αεροπορίας στον οποίο 
φιλοδοξούμε να ενταχθούν και τα δύο υγειονομικά αε-
ροπλάνα της Σαντορίνης και της Πάρου, καθώς και για 
τη δρομολόγηση στελέχωσης με ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό, όπως και για την προμήθεια ασθε-
νοφόρων και διασωστών μέχρι τις αρχές του 2016. 
Επίσης συζητήθηκε το θέμα του νέου αεροδρομίου, 
που αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για το νησί».

Δηλαδή, ο κυβερνητικός μνημονιακός βουλευτής (βλ: 
«ΝΑΙ σε όλα»), μετείχε σε συνάντηση με αρχή του νη-
σιού (επαρχείο), με στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ! Εκεί, 
παρουσία των μελών του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ ενημέρωσε 
(γράφει), για το τι θα κάνουν στο θέμα της υγείας, όπως 
ακόμα και με το Βελέντζειο ασθενοφόρο αεροσκάφος. 
Μάλιστα και ξανά μάλιστα κε Συρμαλένιε. Εδώ και 
ενάμιση χρόνο που υπάρχει εισήγηση για να λαμβά-
νουν το 1/4 της χρηματοδότησης απ’ όσα δίνει το Ελ-
ληνικό κράτος στα ψαροκάικα, για να πετούν τα δύο 
ασθενοφόρα σκάφη της Πάρου και της Σαντορίνης, δε 
το γνωρίζετε αυτό; Τι έχετε κάνει εσείς προσωπικά;. 
Αφήνω βέβαια στην άκρη τη σόλοικη πρόταση περί της 
συζήτησης για το νέο αεροδρόμιο, που αποτελεί κατά 
το δελτίο τύπου «ζήτημα καίριας σημασίας για το νησί». 
Μπα, τι μας λέτε; Σοβαρά; Και τι έχετε κάνει είπαμε επί 
ένα χρόνο που είσαστε στην κυβέρνηση;

Τέτοια πολιτικάντικα παιχνίδια και τόσο πολιτικαντι-
σμό είχαμε να δούμε στο νησί εδώ και πολλές δεκαε-
τίες πίσω. Πουλάτε επικίνδυνο πολιτικαντισμό κε Συρ-
μαλένιε και το συγκεκριμένο δελτίο τύπου που 
δημοσιοποιήσατε αποτελεί φάρο πολιτικού 
καιροσκοπισμού!

τέληξε στο σωστό συμπέρασμα και προβλέπει, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, την υπογραφή προ-
γραμματικής σύμβασης με το Βελέντζειο ίδρυμα. 

Απουσιάζει και πάλι ο προγραμματισμός εκπόνησης μελέτης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιου-
σίας του Δήμου, καθώς επίσης δεν προβλέπεται κάτι για την αξιοποίηση των αρχαίων λατομείων, την 
στιγμή μάλιστα που πρόσφατα αποφασίστηκε η αύξηση του πολιτιστικού τέλους γι’ αυτό το σκοπό. Τα 
έσοδα του Δήμου από αυτή την απόφαση αυξάνονται κατά 100.000 ευρώ και με λύπη μας διαπιστώνου-
με ότι ΔΕΝ υπάρχει καμία πρόβλεψη για το σκοπό αυτό  και το ερώτημα που επιβάλλεται να απαντηθεί 
είναι: Που θα διατεθούν αυτά τα 100.000 ευρώ; 

Κλείνοντας, τονίζουμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν δίνει καμία προοπτική, καμία αισιοδοξία, καμιά 
ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά. Όλα δείχνουν ότι τα χρόνια που έρχονται θα είναι για τους Δήμους της 
χώρας μας πολύ, πολύ δύσκολα, γι αυτό επιβάλλεται όλοι μας με σοβαρότητα να εργαστούμε και να 
συνεργαστούμε για το καλό του νησιού μας. 

Ακροβατισμοί, λεονταρισμοί και παλικαρισμοί, δεν συνάδουν σε σώφρονες ανθρώπους που λαμβά-
νουν σωστά τα μηνύματα των καιρών και αντιλαμβάνονται όπως πρέπει τις δυσκολίες του μέλλοντος».

Λαϊκή Συσπείρωση

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δόθηκε στη δημοσιότητα για τη συνεδρίαση με θέμα τον προϋ-
πολογισμό το παρακάτω κείμενο:

«Τα κύρια σημεία της τοποθέτησης μας στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 
θέμα το προϋπολογισμό του 2016 ήταν τα εξής:

1. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό έχει αντικειμενικά πολιτικό χαρακτήρα, αφού η σύνταξη του 
καθορίζεται από το νομικό εκείνο πλαίσιο που έχει συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους. Αυτό το πλαίσιο 
είναι ο «Καλλικράτης», η στρατηγική των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων, η λογική της ανταποδοτικό-
τητας, της επιχειρηματικότητας, της λειτουργίας δηλαδή των Δήμων όχι με στόχο και κριτήριο την εξυ-
πηρέτηση των λαϊκών αναγκών αλλά την προώθηση των κεντρικών κυβερνητικών πολιτικών. Επομένως 
η «καραμέλα» από μέρους του Δημάρχου, «εμείς ασχολούμαστε μόνο με την Πάρο» έχει τη γεύση της 
αποδοχής και της ταύτισης με την κυβερνητική πολιτική. 

2. Και αυτός ο δημοτικός προϋπολογισμός σημαδεύεται από την δραστική μείωση της κρατικής χρη-
ματοδότησης.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά, 2009-2014 μείωση κατά 62% περίπου, το 2015 μείωση κατά 45% σε 
σχέση με το 2014, για δε το δίχρονο 2016-18 με βάση το νέο μεσοπρόθεσμο προβλέπεται μείωση κατά 
23% που σήμερα αντιστοιχεί στο 40% των εσόδων του Δήμου. Αντίθετα τα έσοδα από την έμμεση φο-
ρολογία των δημοτών, πλησιάζουν το 60%.

3. Η επιλογή της δημοτικής αρχής να γίνεται αδιαμαρτύρητα διαχειριστής της κυβερνητικής πολιτικής 
την φέρνει ολοένα και περισσότερο απέναντι στην πλειοψηφία της παριανής κοινωνίας και τις ανάγκες 
της. Η αντιφατική πολιτική της διοίκησης του Δήμου αντικειμενικά δεν έχει μέλλον και βέβαια δεν χα-
ράζει καμιά προοπτική για τον τόπο. Από τη μια τάχα διαμαρτύρεται και από την άλλη «σπάει τη μέση 
πρόθυμα» στα προστάγματά  της κυβερνητικής πολιτικής,  αποκρύπτοντας τα αντιλαϊκό της περιεχόμενο 
από τον παριανό λαό. 

4. Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η Διοίκηση του Δήμου είναι ένας προϋπολογισμός που διαχει-
ρίζεται την φτώχεια. Άλλωστε οι προθέσεις της φάνηκαν από τις αυξήσεις των δημοτικών τελών και 
του πολιτιστικού τέλους. Από τον Προϋπολογισμό απουσιάζουν έργα που εξυπηρετούν τις λαϊκές ανά-
γκες όπως αντισεισμικά, αντιπλημμυρικά, έργα κοινωνικών υποδομών, έργα οδοποιίας, ασφάλειας κλπ. 
Αντίθετα στο όνομα της έλλειψης του προσωπικού, υπάρχει «απλοχεριά», σε ένα σωρό εργολαβίες που 
κοστίζουν «ο κούκος αηδόνι» ή σε δαπάνες που θα μπορούσε να υπάρχει «συμμάζεμα» .

5. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου αποδεικνύει ότι  όχι μόνο δεν υπάρχει χρηματοδότηση για νέα 
έργα υποδομής, αλλά η αδυναμία συντήρησης των υπαρχόντων έργων (σχολικά κτίρια, οδικό δίκτυο, 
αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) τα οδηγεί σε κατάρρευση.

Είναι γνωστό ότι τα χρήματα των ελλήνων και ευρωπαίων πολιτών που χρηματοδοτούν τα προ-
γράμματα ΕΣΠΑ αξιοποιούνται κύρια για τις  ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του μεγάλου 
κεφαλαίου και δεν υπάρχει σχεδιασμός εκτεταμένων παρεμβάσεων για την επίλυση μεγάλων λαϊκών 
προβλημάτων. Παρόλα αυτά μας προβληματίζει η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς, κινητικότητας ή 
προετοιμασίας σχετικά με το ΕΣΠΑ από μέρους της δημοτικής αρχής. Είναι φανερό, ότι η πολιτική μας 
αντίληψη και πρακτική, βρίσκεται σε άλλη κατεύθυνση από αυτή της δημοτικής αρχής αλλά και των 
άλλων δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Άλλωστε η δημοτική αρχή Βλαχογιάννη αυτή την 
πολιτική υλοποιούσε και η ΚΕΠ-ΟΣΑ «αγκαλιασμένη σφικτά» με την κυβερνητική πολιτική βιώνει τα 
αδιέξοδα της.

Καταψηφίσαμε λοιπόν τον προϋπολογισμό και διεκδικούμε:
- Πλήρη χρηματοδότηση των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
- Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για όλες τις δραστηριότητες του δήμου, των νομικών προ-

σώπων του και των δημοτικών επιχειρήσεων με βάση τις ανάγκες μας στα πλαίσια της απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Κάλυψη των υπερωριών του υπάρχοντος προσωπικού για τις επιπλέον ώρες 
εργασίας.

- Μείωση των ανταποδοτικών τελών και φόρων για τα νοικοκυριά, τους αυτοαπασχολούμενους, αυξά-
νοντας παράλληλα αυτά των τραπεζών, πολυκαταστημάτων και των μεγάλων επιχειρήσεων. 

- Αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ για έργα βασικών υποδομών που ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες και όχι 
τους μεγαλοεργολάβους και τα συμφέροντα».

* Η εφημερίδα μας επικοινώνησε και με το συνδυασμό της ΚΕΠ-ΟΣΑ για να μας δώσει τις απόψεις της 
για τον προϋπολογισμό 2016, αλλά έως την ώρα που έκλεισε η ύλη μας δεν είχαμε λάβει κάτι σχετικό. 

συνέχεια από σελ. 10
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& διοργανώνει

Τουρνουά Ακαδημιών Καλαθοσφαίρισης
Πάρου - Αντιπάρου
Μίνι & Παμπαίδων

12 & 13
Δεκεμβρίου

2015

Οι αγώνες την 1η ημέρα
θα διεξαχθούν στην Πάρο

(Παροικία- Μάρπησσα),
ενώ την 2η μέρα οι αγώνες

θα μεταφερθούν στην Αντίπαρο.

Α.Ο.Π.
ΠΛΟΗΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Α.Μ.Ε.Σ.
ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ

Περπατήματα

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, οι «Περπατητές Πά-
ρου», διοργανώνουν μια όμορφη κυκλική πεζοπο-
ρική διαδρομή γύρω από την Αγκαιριά, το Καμάρι, 
την Ανερατζά και τα υψίπεδα στο νότο του νησιού. 

Όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους: «Θα 
ξεκινήσουμε από το ήσυχο χωριό της Αγκαιριάς 
και θα περάσουμε μέσα από το χωριό και τους 
αγρούς του Καμαρίου ως την  ξεχασμένη κοιλάδα 
της Ανερατζάς. 

Από κει, θα πάρουμε το παλιό μονοπάτι μέσα από 
τη λαγκάδα για το βουνό και το εκκλησάκι του Άη-
Γιώργη στα Δαμάλια (420 μ.), για να επιστρέψουμε 
περνώντας από το μοναστήρι των Αγ. Θεοδώρων 
μέσα από χωματόδρομους με καταπληκτική θέα 
στην θάλασσα στα Ν-ΝΔ. Πρόκειται για μια μέτρι-
ας δυσκολίας διαδρομή 10 χλμ και 4-4,5 ω.,  με 
καθαρή υψομετρική διαφορά +/-200 μ. σε ποικιλία 
εδαφών (και σε κάποια μονοπάτια βοσκών με θά-
μνους).

Σηµείο συνάντησης η εκκλησία του Αγ. Γε-
ωργίου στο κέντρο της Αγκαιριάς και ώρα 
συνάντησης 10:30 π.µ. Θα χρειαστείτε πεζοπο-
ρικά/αθλητικά παπούτσια, μακρύ παντελόνι, ένα λί-
τρο νερό και κάποιο σνακ/σάντουιτς. Παιδιά κάτω 
των 16 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από ενή-
λικες συνοδούς. Σας περιμένουμε στην Αγκαιριά».

Κοινωνικό
Ιατρείο

Με το μήνυμα: «Η οικονομική κρίση η οποία μαστίζει την 
πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει εκατοντάδες 
συμπολίτες μας στην ανεργία και την ανέχεια. Η στήριξη 
όλων αυτών των συμπολιτών μας από το κεντρικό κράτος 
ειδικότερα στις μέρες μας είναι ανεπαρκής», ο δήμος Πάρου 
ανακοίνωσε την ίδρυση κοινωνικού ιατρείου στο νησί μας.

Σύμφωνα με το δήμο Πάρου: «Λαμβάνοντας υπόψη τα πα-
ραπάνω σε συνδυασμό με την οικονομική δυσπραγία των 
ασφαλιστικών ταμείων θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη  
λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου το οποίο θα έχει ως 
στόχο τη δωρεάν παροχή ιατρικής αρωγής σε συμπολίτες 
μας που το έχουν ανάγκη, λόγω των δύσκολων οικονομικών 
συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί. Η παρεχόμενη ιατρική 
αρωγή προέρχεται αποκλειστικά και αφιλοκερδώς από ια-
τρούς που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν συμμετοχή στη 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του Κοινωνικού Ιατρείου θα παρέχονται δωρεάν ιατρική 
επίσκεψη και εξέταση από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων».

Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός 
πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα 
καλύπτονται ενισχυτικά οι ασφαλιστικές ανάγκες των πολι-
τών του δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή με αξιοπρε-
πείς όρους η παροχή στην υγεία. Οι επισκέψεις των πολι-
τών στο Κοινωνικό Ιατρείο σύμφωνα με το υπάρχον ιατρικό 
δυναμικό θα αφορούν τις εξής ειδικότητες: ορθοπεδικός, 
καρδιολόγος, ειδικός παθολόγος, γαστρεντερολό-
γος - ηπατολόγος, ουρολόγος, φυσικοθεραπευτής, 
γυναικολόγος. Οι παροχές του Κοινωνικού Ιατρείου 
θα προσφέρονται από τους συμμετέχοντες ιατρούς 
στους χώρους των ιατρείων τους ύστερα από ορι-
σμό συγκεκριμένων ραντεβού.      

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό 
Ιατρείο ανά κατηγορία είναι το συνολικό εισόδημα των συ-

νοικούντων με τον δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη 
παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά 
προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες. 
Τα ετήσια εισοδηματικά  κριτήρια για τη συγκεκριμένη παρο-
χή είναι τα εξής:

1. Μοναχικά άτομα μέχρι 6.000 € 
2. Ζευγάρια μέχρι 7.500 €
3. Οικογένειες με ένα προστατευόμενο μέλος μέχρι 9.500 

€
4. Οικογένειες με δύο προστατευόμενα μέλη 11.500 €
5. Για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος 2.000 € 
6. Εάν υπάρχει αναπηρία σε μέλος της οικογένειας επιπλέ-

ον 1.000 € 
Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι δικαι-

ούχοι είναι τα παρακάτω:
1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

(όταν προσκομίζεται διαβατήριο είναι απαραίτητη και η άδεια 
παραμονής για τους αλλοδαπούς κατοίκους)

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους, Ε1, Ε2 αν 

προκύπτουν μισθώματα και Ε9 αν υπάρχουν ακίνητα.
4. Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

από το Δήμο.
5. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της 

επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό, από κρατικούς φορείς 
υγείας (νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία).

6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου απορίας 
προνοίας (αν υπάρχει).

7. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας, εφόσον υπάρχει.
8. Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986.  
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια λει-

τουργίας της δομής κατά τις μέρες Τρίτη, Πέμπτη, Πα-
ρασκευή, και ώρες 10:00 με 13:00, στα γραφεία του 
αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής μέριμνας, παιδείας και 
πολιτισμού (δημαρχείο Πάρου) υπόψη κ. Λουκίας Μαλαμα-
τένιου (τηλ. 22843 60155). Μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας και τον έλεγχο των αιτήσεων θα καταρτιστεί άμεσα 
μητρώο υγείας με βάση το οποίο οι δικαιούχοι θα συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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. Μεσο-
λάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου. ∆ίνονται και για ενοι-
κίαση. Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ, 
ενοικιάζεται καινούρια ηµιυπόγεια 
αποθήκη 100 τ.µ. Τιµή 150€. Τηλ. 
6974 601 331

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆Ω-
ΝΑΣ ενοικιάζεται δυάρι, µε θέα 
θάλασσα. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 
442 566

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζε-
ται διαµέρισµα, δυάρι επιπλωµένο, 
µε αυτονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978 184 955

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
-ΖΗΤΗΣΗ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΙΚΙΑ, (100 τ.µ. 
περίπου, όχι σε συγκρότηµα), 
ζητείται σε ήσυχη περιοχή κοντά 
στην Παροικία ή Νάουσα και 
περίχωρα ή στις Καµάρες ή στην 
Αλυκή, σε πολύ καλή κατάσταση, 
µε κεντρική θέρµανση και θέα, 
χωρίς έπιπλα για µακροχρόνια 
µίσθωση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6987 395 670, email: paris-
parosodyssey@gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για 
µικρή οικογένεια. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6945 275 152

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται µε γνώσεις και 
εµπειρία  σε µανικιούρ (κυρίως) 
και σε κοµµωτική. Τηλ. επικοινω-
νίας: 22840 22646

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΚΑ-
ΦΩΝ ζητείται µε µηχανολογικές 
γνώσεις. Τηλ. επικοινωνίας: 698 
1746231

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται έως 25 ετών 
ως Barista, για µόνιµη εργασία 
στο Coff ee Island της Πάρου. Τηλ. 
6973 303 404

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιµές. 
Μάθε το Laptop ή το Tablet καλύ-
τερα. Τηλ.: 6974 717 978

ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδο-
νται από Αµερικανίδα καθηγήτρια, 
µε σπουδές στην Αµερική, µε 
πολυετή πείρα, σε ενήλικες 
και παιδιά, ατοµικά ή οµαδικά. 
Ειδικότητα µε επιτυχίες σε Lower 

και Profi ciency. Παραδίδονται και 

Ελληνικά σε ξενόγλωσσους ενήλι-

κες. Τιµές προσιτές. Πληροφορίες: 

Miss Mary. Τηλ. 6937 351 260

ΚΥΡΙΑ αναζητεί εργασία σαν οικι-

ακή βοηθός, καθαρίστρια, φύλαξη 

παιδιών ή οπουδήποτε αλλού, 

(εκτός από φύλαξη ηλικιωµένων). 

Τηλ. 6942 038 214

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, 
παραδίδει διδασκαλεία κατ’ οίκον, 

σε όλα τα θεωρητικά µαθήµατα 

του Γυµνασίου. Τιµές προσιτές. 

Τηλ. 6986 702 345

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΑΡΟΣ σε κεντρικό 

σηµείο της αγοράς, πωλείται 

επιχείρηση 10ετούς λειτουργίας. 

Πληροφορίες στο κατάστηµα 

“Melissa” στα τηλέφωνα: 22840 

24840, 6937 422 612

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΟΣ πωλείται για καφέ – εστίαση. 

Τηλ. 6970 242 230

∆ΙΑΦΟΡΑ 
IRIA RENT A CAR, τώρα ενοικι-
άσεις αυτοκινήτων και µε το µήνα, 
σε πολύ χαµηλές τιµές. Τηλ. 22840 
21232

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ πωλούνται, 
ηλικίας 30 ετών και πάνω. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6974 802 422

ΕΠΙΠΛΑ ΙΚΕΑ µεταχειρισµένα 

πωλούνται. Σετ κρεβατοκάµαρας 

µε διπλό κρεβάτι 400€, 2 µονά 

κρεβάτια µε 1 κοµοδίνο 250€, 1 

τραπέζι κουζίνας µε 4 καρέκλες 

100€, ηλεκτρική κουζίνα λευκή 

µε µάτια 200€. Τηλ. 22840 41149, 

6948 601 745

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€

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

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 | 
3, 4/12 & 10/12 - 11/12

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | 
3, 4/12 & 10/12 - 11/12

Παιδίατρος | 3/12 - 4/12 & 10/12 - 11/12

Καρδιολόγος 18/12, 
∆οκιµασία κόπωσης - holter αρτηριακής 
πίεσης και ρυθµού σε 24ωρη καταγραφή

Νευρολόγος | 4/1 - 5/1

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

rodi Παροικιά, Πάρος | τηλ.: 22840 24317
e-mail: rodiparos@gmail.com

cafe - snack bar

ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ
• ΦΟΡΤΗΓΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

• ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕ ΒΑΡΟΥΛΚΟ-
   ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ 18 ΜΕΤΡΑ

• ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ

Τ: 22840 41149 - 694 6286102 | E-MAIL: geo.rgiapantelaioy@yahoo.gr
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Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

Σύσκεψη 
Μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσης αλιευτικών 

συλλόγων του νομού Κυκλάδων, που διοργάνωσε η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο με τη συμμετοχή 
των αλιέων των νησιών μας και με σκοπό την ενημέ-
ρωση για θέματα αλιείας, την ανταλλαγή απόψεων επί 
των θεμάτων που απασχολούν τους αλιείς και τη σύ-
μπλευση της Περιφέρειας με τους συλλόγους αλιείας 
για την ανάπτυξη της αλιείας στην περιοχή, πραγμα-
τοποιήθηκε σύσκεψη τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 
στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γε-
ωργίου Λεονταρίτη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία 
του αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα και προέ-
δρου της οικονομικής επιτροπής, κ. Φιλήμονα Ζαννε-
τίδη, του έπαρχου Πάρου, κ. Κωνσταντίνου Μπιζά, του 
γενικού διευθυντή αναπτυξιακού προγραμματισμού, 
περιβάλλοντος και υποδομών, κ. Ελευθέριου Καστρί-
σιου και της διευθύντριας τεχνικών έργων Κυκλάδων, 
κ, Αδαμαντίας Συμεοπούλου. 

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η πορεία 
υλοποίησης και ο προγραμματισμός των έργων 
που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πά-
ρου-Αντιπάρου, όπως τα έργα των συντηρήσεων 
του οδικού δικτύου (αποκαταστάσεις φθορών σε διά-
φορα σημεία, τοποθετήσεις στηθαίων ασφαλείας, το-
ποθετήσεις κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και 
αποκαταστάσεις τεχνικών, όπως γεφυριών κ.λπ. 

Τέλος, συζητήθηκαν και θέματα ολοκλήρωσης μελε-
τών, προγραμματιζόμενων έργων για το 2016 για τα 
νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου καθώς και η ολο-
κλήρωση της μελέτης που αφορά στη χωροθέτηση των 
στάσεων του ΚΤΕΛ της Πάρου.

Δώρα στους 
πελάτες!

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της προωθη-
τικής ενέργειας «Ψωνίζω και κερδίζω», ξεκίνησε την 
διανομή των λαχνών στα καταστήματα.

Πραγματοποιήστε τις αγορές σας από τα καταστή-
ματα που φέρουν την αφίσα «εδώ ψωνίζω και κερ-
δίζω» για να συμμετέχετε στην κλήρωση για ένα Fiat 
Panda, μία τηλεόραση, ένα ποδήλατο και ένα tablet!

Τέλος, οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετέ-
χουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνή-
σουν με τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο στο τηλέ-
φωνο 6946 468060 για να δηλώσουν συμμετοχή και 
να προμηθευτούν λαχνούς.

Πεζοπορία ΧΟΝ
Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015, θα πραγματοποι-

ηθεί η πεζοπορία του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας, για 
το μήνα Δεκέμβριο, στη διαδρομή Άγιος Χαράλαμπος 
- Ανερατζά (παλιό δημοτικό σχολείο) - Δάφνες (σπή-
λαιο Δαφνών) - Άγιος Χαράλαμπος (κυκλική διαδρομή, 
μήκος: 5,5 χιλιόμετρα, διάρκεια: 2 ώρες, βαθμός δυ-
σκολίας: μεσαίος). 

Η αρχική συνάντηση θα γίνει στις 10 το πρωί, στο γε-
φύρι της διασταύρωσης του κεντρικού δρόμου Παροι-
κιάς  - Αλυκής με το δρόμο προς ΧΥΤΑ, και η εκκίνηση 
από τον Άγιο Χαράλαμπο στις 10:30. Αρχηγός θα είναι 
η κ. Μαρία Περαντινού.

Σημειώνουμε ότι η πεζοπορία απευθύνεται σε άτομα 
άνω των 18 ετών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν 
μαζί τους νερό (μπουκάλι 1,5 λίτρου) και μπισκότα ή 
μπανάνα σε σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα ρούχα 
και αθλητικά παπούτσια, καπέλο και αντηλιακό, και να 
έχουν καταναλώσει το τελευταίο γεύμα τρεις ώρες 
πριν. Σε περίπτωση βροχής η πεζοπορία αναβάλλεται. 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετο-
χής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
email 268anthe@gmail.com.

Τέλος, ο υπεύθυνος επικοινωνίας, κ. Μιχάλης Θεο-
δωράκος, σε σχετική ανακοίνωση σημειώνει: «Ο ΧΟΝ 
ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι από τη 
νέα χρονιά ορισμένες από τις πεζοπορίες θα έχουν 
περισσότερο εξερευνητικό χαρακτήρα, με σκοπό να 
γνωρίσουμε καλύτερα λιγότερο γνωστά μέρη του τό-
που μας».

12 σοφοί…
Από τον αναγνώστη μας κ. Δημήτρη Καλανδρά-

νη, με τίτλο: «Οι 12 σοφοί του ασφαλιστικού», λάβαμε 
την παρακάτω επιστολή:

«Η κυβέρνηση βάφτισε σοφούς 12 ανθρώπους  για 
να μας πείσει ότι το πόρισμά τους δεν επιδέχεται αμ-
φισβήτηση. Και τους έκαναν δώδεκα όπως οι μαθητές 
του Χριστού. Όλα μελετημένα. 

Γνωρίζουμε ότι οι πραγματικοί σοφοί έχουν ως βάση 
τον άνθρωπο, ενώ ετούτοι οι «σοφοί» τον άνθρωπο 
τον έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια γιατί η βάση 
των υπολογισμών τους δεν ήταν ο άνθρωπος αλλά τα 
νούμερα. Στόχος τους ήταν να εξευρεθούν 2 δις μέσα 
από τις συντάξεις, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που 
θα επέφεραν. Δυστυχώς, συνέχισαν αυτό που έκαναν 
και οι  προηγούμενες κυβερνήσεις οι οποίες για να 
σωθούν από τα ελλείμματα του προϋπολογισμού μεί-
ωναν τις συντάξεις. Και τώρα οι σοφοί προτείνουν να 
μειωθούν οι συντάξεις για να σωθούν οι ίδιες.     

Από το 2009 μέχρι το 2014 ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, αφού 
απέκρυψαν την αλήθεια για τις συνέπειες των μνημο-
νίων, άρχισαν το πετσόκομμα των συντάξεων σταδιακά 
για να αποφύγουν τις έντονες αντιδράσεις. Το 2015, 
οι 12 σοφοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα 1000 
ευρώ σύνταξη είναι πολλά όταν τα συγκρίνουμε με τα 
500-600 της πείνας. Συνολικά, έξι χρόνια εμπαιγμού.

Καλοί μου φίλοι, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι παί-
ζεται ένα αισχρό παιγνίδι στην πλάτη των πολιτών. 
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος για να 
καταλάβει ότι μια χώρα χωρίς ανάπτυξη επί εφτά χρό-
νια και με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, δεν πρόκειται 
να λύσει το ασφαλιστικό πρόβλημα, εκτός αν οι συ-
ντάξεις μειωθούν δραστικά. Εδώ και χρόνια ακούμε 
για ανάπτυξη και αντ’ αυτής  έρχονται συνεχώς και 
άλλα μέτρα που την καθυστερούν ακόμα περισσότερο. 
Και δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη μέχρι να επι-
τευχθεί ο στόχος των Γερμανοτροϊκανών που είναι, να 
φτωχύνει η Ελλάδα, να ξεπουληθεί η περιουσία της 
και οι κάτοικοι της να εξαθλιωθούν για να εργάζονται 
για ένα κομμάτι ψωμί. Και πως φτωχαίνει μια χώρα; 
Όταν δεν έχει ανάπτυξη και η ανεργία αυξάνεται. Και 
τι συμβαίνει όταν αυξάνεται η ανεργία; Δεν υπάρχουν 
εισφορές για τα ταμεία. Και όταν δεν υπάρχουν ει-
σφορές για τα ταμεία, μειώνονται οι συντάξεις που 
θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αργεί να έρθει η 
ανάπτυξη. Και όταν έρθει, θα χρειαστούν τουλάχιστο 
10 χρόνια για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για 
το 1.5 εκατομμύριο ανέργους οι οποίοι θα στηρίξουν 
τα ταμεία με τις εισφορές τους. Μέχρι τότε καλοί μου 
φίλοι, τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς την ενίσχυση του 
κράτους θα αδυνατούν να καταβάλουν συντάξεις και 
έτσι θα μειωθούν και άλλο, μέχρι να φτάσουν στο επί-
πεδο που έχει καθοριστεί από πριν και είναι γνωστό 
στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα για τις συντάξεις. Είναι 
προαποφασισμένο να τις φτάσουν στα 500-800 ευρώ 
και ας υπάρχουν άνθρωποι που πλήρωσαν όλες τις 
εισφορές στην ανώτατη κλίμακα. 

Περιμένουμε από τους βουλευτές όλων των κομμά-
των να σταθούν στο ύψος τους και να σκεφτούν τους 
ανθρώπους που τους ψήφισαν. Εμείς οι πολίτες πρέπει 
να δείχνουμε κάθε στιγμή την αντίθεση μας στα μέ-
τρα, όχι από τον καναπέ, αλλά στις πλατείες, και να μη 
ξεχνάμε πως οι Γερμανοτροϊκανοί παρακολουθούν τις 
αντιδράσεις του λαού. Όσο αδρανούμε, τόσο πιστεύ-
ουν ότι αντέχουμε κι άλλο».

Τουριστική
έκθεση

Από το γραφείο απασχόλησης και τουρισμού δήμου 
Πάρου έγινε γνωστό ότι ο δήμος μας θα συμμετέχει 
μέσω της επιτροπής τουρισμού και ανάπτυξης, στη 2η 
διεθνή έκθεση τουρισμού «GREEK TOURISM EXPO 
2O15».

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί έως τις 6 Δεκεμβρίου 
2015 στο εκθεσιακό χώρο «ATHENS METROPOLITAN 
EXPO», (περίπτερο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Α11-
13, Β10-12), στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών, «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος», στα Σπάτα.  

Ο δήμος καλεί τους εκπροσώπους των επαγγελμα-
τικών φορέων του τουρισμού, αλλά και επαγγελματίες 
που θέλουν να πλαισιώσουν την αποστολή, ώστε να 
επωφεληθούν από την προβολή τους στο τουριστικό 
γεγονός.

Τέλος, το δήμο Πάρου θα εκπροσωπήσουν ο αντι-
δήμαρχος, κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος και η ειδική 
συνεργάτης δημάρχου, κ. Ελένη Τριπολιτσιώτη.
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Ο ΑΟΠ την περασμένη Κυριακή το μεσημέρι, πήρε 
μεγάλη νίκη μέσα στο εντελώς ακατάλληλο γήπεδο 
του Αγίου Αρσενίου Νάξου, νικώντας την έκπληξη του 
α’ γύρου ομάδα του Φιλωτίου, με το εντυπωσιακό 4-2

Η ομάδα του ΑΟΠ «όργωσε» τον αγωνιστικό χώρο 
και αν είχε λίγο περισσότερη τύχη στην τελική προσπά-
θεια ίσως το σκορ να έφθανε σε μεγαλύτερο ύψος.

Από την άλλη, η ομάδα του Φιλωτίου, αν και έπαιξε 
καλά, σε καμία περίπτωση δε φάνηκε ότι θα μπορούσε 
να περιμένει κάτι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο. Το 
Φιλώτι ήταν εμφανές ότι είχε ταλαιπωρηθεί όλη την 
περασμένη εβδομάδα από τα εσωτερικά του προβλή-
ματα, κάτι που φάνηκε την επομένη ημέρα του αγώνα 
με τις παραιτήσεις που ακολούθησαν. 

Η ομάδα του ΑΟΠ έπαιξε ίσως τον καλύτερο της 
φετινό αγώνα, αν και είχε μεγάλες ελλείψεις και η 
ομάδα για να συμπληρώσει αποστολή, βοηθήθηκε από 
παίκτες των ακαδημιών της. Κύριο χαρακτηριστικό του 
αγώνα ήταν η εμφανής διαφορά που παρουσίασε για 
ακόμα μια φορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Γιαν-
νούλης. Ο Παριανός ποδοσφαιριστής ήταν μία κλάση 
ανώτερος απ’ όλους και δίκαια απέσπασε τα χειρο-
κροτήματα των φιλάθλων κατά την αλλαγή του στο 
τέλος του παιχνιδιού. Ο Διονύσης Γιαννούλης απέσπα-
σε τα συγχαρητήρια ακόμα και των αντιπάλων ποδο-
σφαιριστών. Δίχως υπερβολή αυτή τη στιγμή ο Γιαν-
νούλης πρέπει να είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής 
που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Κυκλάδων και είναι 
ευτυχία για τον ΑΟΠ που τον έχει στις τάξεις του. Ο 
Γιαννούλης, σαφώς, έχει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά που τον κάνουν ποδοσφαιριστή μεγαλυτέρων 
κατηγοριών. Υπήρχαν στιγμές την περασμένη Κυριακή 
στο γήπεδο του Αγερσανίου, που το θέαμα συντονι-
ζόταν απόλυτα από τις κινήσεις του συγκεκριμένου 
ποδοσφαιριστή. Σημειώνουμε ακόμα ότι ο «Νιόνιος» 
αγωνίστηκε με πολλά προβλήματα από την γαστρεντε-
ρίτιδα που τον ταλαιπώρησε την προηγούμενη ημέρα.

Τα γκολ
5ο: Ο Γιαννούλης από την αριστερή πλευρά του 

αγωνιστικού χώρου εκτελεί φάουλ. Η μπάλα φεύγει 
χαμηλά προς της εστία του Φιλωτίου και ο Καράι 
του ΑΟΠ προσπαθεί να παραβληθεί. Τελικά η μπάλα 
καρφώνεται στα δίχτυα της Ναξιώτικης ομάδας και ο 
ΑΟΠ προηγείται 0-1.

27ο: Ανεπιτυχείς προσπάθειες των αμυντικών του 
ΑΟΠ να διώξουν την μπάλα από την περιοχή τους. Ο 
Σαντέ του Φιλωτίου, από το κέντρο περίπου της με-
γάλης περιοχής και αφού ντριπλάρει αμυντικούς της 
Παριανής ομάδας, σουτάρει δυνατά με το δεξί πόδι 
και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-1.

61ο: Ο Κορτιάνος από το κέντρο του γηπέδου βγά-
ζει κάθετη μπαλιά προς το Ρούσσο. Ο Ρούσσος κερ-
δίζει κόντρα από αμυντικό του Φιλωτίου και η μπάλα 
καταλήγει στο Χασάνι. Ο τελευταίος, αν και βρίσκεται 
περίπου στο «Γ» της μεγάλης περιοχής των Ναξιωτών, 
κάνει ωραία ντρίπλα σε αμυντικό του Φιλωτίου, αλ-
λάζει πόδι (αριστερό) και με δυνατό σουτ στέλνει την 
μπάλα στα δίχτυα τη στιγμή που προσπαθεί να του 
κρύψει το οπτικό πεδίο ο Ναξιώτης τερματοφύλακας. 
Το ωραιότατο αυτό γκολ επιτεύχθηκε χάρη στο καθα-
ρό μυαλό που έδειξε ο Χασάνι σ’ αυτή τη φάση.

73ο: Ο Νταής του Φιλωτίου μπαίνει από την αριστε-
ρή πλευρά της μεγάλης περιοχής του ΑΟΠ και σουτά-
ρει με δύναμη προς την εστία μας. Ο Κρουσταλλάκης 
στην προσπάθειά του να αποκρούσει την μπάλα, -που 
βρίσκεται περίπου ένα μέτρο πάνω από το έδαφος- τη 
στέλνει άθελά του στο βάθος του τέρματός μας γρά-
φοντας το 2-2.

75ο: Χάνεται η μπάλα! Ο Γιαννούλης με τον Καράι 

διανύουν το μισό γήπεδο αλλάζοντας την μπάλα με 
μεγάλη ταχύτητα. Ο τελικός αποδέκτης είναι ο Καράι 
που στην μπαλιά του Γιαννούλη παίρνει την μπουκιά 
από το στόμα του Ναξιώτη τερματοφύλακα και δύο 
αμυντικών του Φιλωτίου και γράφει το 2-3. Ήταν ίσως 
το ωραιότερο γκολ της Παριανής ομάδας, που πιστώ-
νεται στην απόλυτη ταχύτητα και την εξυπνάδα του 
Καράι.

79ο: Ο Κληρονόμος συνεργάζεται έξω από την περι-
οχή του Φιλωτίου με το Γιαννούλη. Ο τελευταίος επι-
χειρεί σέντρα στην καρδιά της Ναξιώτικης ομάδας και 
εκεί, ο Ρούσσος με άπιαστη κεφαλιά, μετά από λάθος 
απόκρουση αμυντικού, γράφει το τελικό 2-4.

Οι πρωταγωνιστές
Φιλώτι: (πρ. Μιχαήλοβιτς), Ανυφαντάκης, Σαντέ, 

Σκοπελίτης, Ρεγγινίδης, Μπονιάκος, Ζούλης, Σταματί-
ου (83ο Μουστάκης), Νταής, Κοττάκης, Μεμλίκα (46ο 
Μακρυμανώλης), Μανωλάς.

ΑΟΠ: (πρ. Τριανταφυλάκος), Βασιλάρης, Ρούσσος 
(89ο Φραντζεσκάκης), Χασάνι (76ο Σένκα), Δελημπαλ-
ταδάκης, Μπαρμπαρίγος, Κορτιάνος, Κρουσταλλάκης, 
Κληρονόμος, Καράι, Πετρόπουλος, Γιαννούλης (90ο Κ. 
Σαρρής).

Διαιτητής: Καλορογιάννης (καλός), με βοηθούς 
τον κ. Φαν Άακεν και την κ. Ψαρρά (καλοί).

 
Μαρπησσαϊκός

Μπορεί να «έστειλε την καρδιά στην Κούλουρη» των 
φίλων του ο Μαρπησσαϊκός, αλλά τελικά έστω και στο 
90ο λεπτό, πήρε τη νίκη με 3-2 στο γήπεδο Μαρμάρων, 
από την φιλότιμη ομάδα του Καρτεράδου.

Η ομάδα της Μάρπησσας βρέθηκε δύο φορές πίσω 
στο σκορ, αλλά τελικά με γκολ λίγο πριν τη λήξη του 
παιχνιδιού πήρε τους πολύτιμους τρεις βαθμούς, που 
βάζουν το Μαρπησσαϊκό σε τροχιά ανόδου στην Α’ 
κατηγορία της ΕΠΣΚ.

Αποτελέσματα
Α’ ΕΠΣΚ
1ος όμιλος
ΑΟ Σύρου-Πάγος 1-1
Μύκονος-Ανδριακός 3-0
Παμμηλιακός-Άνω Μερά 0-1

2ος όμιλος
Φιλώτι-ΑΟΠ 2-4
Πανθηραϊκός-Θύελλα 1-0
Πανσιφναϊκός-Πανναξιακός 0-6

Β’ ΕΠΣΚ
Μαρπησσαϊκός-Καρτεράδος 3-2
Λάβα-Αίας Σύρου 1-0
Σέριφος-ΠΑΣ Νάξου 1-2

Βαθμολογίες
1ος όμιλος
1. Μύκονος 14
2. ΑΟ Σύρου 12
3. Άνω Μερά 11
---------------------
4. Ανδριακός 8
5. Πάγος 4
6. Μήλος -2

2ος όμιλος
1. Πανθηραϊκός 14

2. Φιλώτι 11
3. Πανναξιακός 10
------------------------------
4. ΑΟΠ 8
5. Θύελλα 7
6. Σίφνος 0

Β’ ΕΠΣΚ
1. Λάβα 12
2. Αίας Σύρου 9
---------------------
3. Μαρπησσαϊκός 9
----------------------------
4. Καρτεράδος 6
5. ΠΑΣ Νάξου 6
6. Σέριφος 1
7. Τραγαία 1

Εκλογές στην ΕΠΣΚ;
Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΠΟ μετά από σχετική 

ερώτηση που έκανε ο συνδυασμός «Ώρα Ευθύνης για 
το Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο», απάντησε ότι έως τις 
17/12/2015 θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί εκ νέου 
εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου της 
ΕΠΣ Κυκλάδων.

Αυτή η απόφαση έρχεται να ανατρέψει τις εκλογές 
που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2015, καθώς 
όπως τονίζει στην απάντηση της η ΕΠΟ, η προηγού-
μενη διοίκηση της Ένωσης δεν είχε συμπληρώσει την 
θητεία της και έτσι το Δ.Σ. που εκλέχθηκε είχε διάρκεια 
μόλις 6 μηνών, αφού από τις 18 Δεκεμβρίου η ΕΠΣΚ, 
σύμφωνα με το έγγραφο, θα θεωρείται πως δεν έχει 
συμβούλιο. Έτσι, το Δ.Σ. της ΕΠΣΚ θα πρέπει τις επό-
μενες ημέρες να προκηρύξει εκ νέου εκλογές!

Μικτή Πάρου
Την Κυριακή 29/11 πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό 

στάδιο Πάρου, η εκδήλωση παρουσίασης της μικτής 
ομάδας ακαδημιών ποδοσφαίρου Πάρου για την πε-
ρίοδο 2015-2016.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και παρακολούθη-
σαν την προπόνηση της ομάδας ο δήμαρχος. κ. Μάρ-
κος Κωβαίος, ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθανάσιος 
Μαρινόπουλος, ο πρόεδρος της αθλητικής επιτροπής 
της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Στέλιος Μπόνης και παράγοντες των 
συλλόγων.

Ο κ. Κωβαίος στο σύντομο χαιρετισμό του, ευχή-
θηκε καλή ποδοσφαιρική χρονιά στους μικρούς πο-
δοσφαιριστές, τους προπονητές και τους παράγοντες 
της ομάδας καθώς και  κάθε επιτυχία στις αγωνιστικές 
τους υποχρεώσεις.

Γιάν(νουλ)η μου το μαντήλι σου!
Φιλώτι-ΑΟΠ 2-4



www.fonitisparou.gr

Εορτασμός της επετείου της Εθνικής 
Αντίστασης στην Αντίπαρο

Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ο δήμος Αντιπάρου, τα σχολεία, οι φορείς και οι πο-
λίτες της Αντιπάρου απέδωσαν φόρο τιμής στο μνημείο πεσόντων της Εθνικής 
Αντίστασης στον Άγιο Γεώργιο.

Η συμμαχική βάση υποβρυχίων στην Αντίπαρο οργανώθηκε το 1941 από Έλ-
ληνες και Άγγλους. Σκοπός της ήταν να φυγαδεύονται προς τη Μέση Ανατολή 
Άγγλοι και Έλληνες πολεμιστές. Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και στη δράση 
της βάσης έπαιξε ο Χάρης Γραμματικάκης.

Μετά από σύντομο χρόνο λειτουργίας η βάση προδόθηκε ή έγινε αντιληπτή 
από τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί με στρατιωτική δύναμη πολιόρκησαν το σπίτι του 
Σπύρου Τζαβέλα στον Άη Γιώργη, που είχε το στρατηγείο του ο Άγγλος λοχαγός 
Άτκινσον. Ακολούθησε μάχη, συλλήψεις και δίκη στο στρατοδικείο των Ιταλών 
στην Αθήνα. Καταδικάστηκαν σε θάνατο κι εκτελέστηκαν στο Νεκροταφείο Κοκ-
κινιάς στις 23-2-1942 οι συμμετέχοντες: Τζών  Άτκινσον, Κ. Κυπριάδης ή Δ. Αρ-
βανιτόπουλος, Σπύρος Τζαβέλας, Φραγκίσκος Τσαντάνης και Βασίλης Πατέλης. 
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Ένας χρόνος νέας 
δημοτικής αρχής

Η προτεραιότητα του ΣΥΔΙΣΑΠΑ για την πενταετία που ξεκίνησε πριν από ένα 
περίπου χρόνο τοποθέτησε έναν υψηλό στόχο. Να γίνει κοινό κτήμα για όλους τους 
δημότες της Πάρου και της Αντιπάρου, αλλά και τους χιλιάδες τουρίστες που θα 
επισκέπτονται το νησί μας, ότι τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια, αλλά θησαυρός. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση και πλήρως εναρμονιζόμενοι με τις ευρωπαϊκές αλλά 
και εθνικές οδηγίες, ξανατοποθετήσαμε τις προτεραιότητες μας στην πυραμίδα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων. 

- Η αποτροπή της παραγωγής απορριμμάτων, 
- η μείωση του όγκου τους, 
- η πρόληψη, 
- η επαναχρησιμοποίηση,
- η κομματοποίηση των βιοαποβλήτων και η αξιοποίηση των πράσινων αποβλή-

των,
- η διαλογή στην πηγή με πολλαπλά ρεύματα,
- η ανταποδοτική ανακύκλωση ακόμα και στα υπολείμματα των τηγανελαίων που 

μολύνουν την υδάτινη περιουσία μας, αλλά και στα γνωστά ρεύματα ανταποδοτικής 
ανακύκλωσης σε αλουμινίου χαρτί και πλαστικό.

Θέτουμε ως απώτερο στόχο της διοίκησης την καταλυτική μείωση του παραγό-
μενου υπολείμματος απορριμμάτων που θα απομένει για να πάει για υγειονομική 
ταφή στον ήδη κορεσμένο χώρο ταφής απορριμμάτων που έχουμε και που ο χρόνος 
ζωής του μειώνεται δραματικά, και θέλουμε να το επεκτείνουμε πάση θυσία μέ-
χρι την κατασκευή του νέου κυττάρου ΧΥΤΥ. Η οριστική αντιμετώπιση της μεγάλης 
πληγής των απορριμμάτων για το νησί μας είναι θέμα πολιτισμού και παιδείας. Γι’ 
αυτό το λόγο βάλαμε τα θεμέλια με συμπαραστάτες τη νέα γενιά, και ξεκινήσαμε 
από τα σχολεία για να εκπαιδεύουμε τους υπευθύνους πολίτες του αύριο, αλλά από 
σήμερα. Με τα επιμορφωτικά διαδραστικά περιβαλλοντικά σεμινάρια στις σχολικές 
μονάδες όλων των βαθμίδων που ξεκινήσαμε τον Απρίλη που μας πέρασε από τα 
σχολεία της Νάουσας, εμπλουτισμένες με πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. 
Με την καθιέρωση της παγκόσμιας αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει και ο ανακυκλών 
ανταμείβεται, με τη συμμετοχή των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, των 
ΚΑΠΗ και όλων των επαγγελματικών ομάδων, θα προβούμε σε δημιουργία πράσι-
νων σημείων Green Spot, όπου ο κάθε πολίτης θα ανακυκλώνει όλα τα παραγόμενα 
απορρίμματα ξεχωριστά. 

Πραγματοποιήσαμε τον πρώτο οικολογικό αγώνα στο λιμάνι της Νάουσας και 
βραβεύσαμε τα παιδιά του που έλαβαν μέρος στο πρώτο πράσινο οικολογικό σχο-
λικό διαγωνισμό. Τα ποδήλατα και τα βιβλία που δόθηκαν αγοράστηκαν με την αξία 
των απορριμμάτων που τα ίδια τα παιδιά συνέλεξαν σε όλη τη διάρκεια του προ-

γράμματος. Το πρόγραμμα αυτό 
είναι στα άμεσα σχέδια μας να συ-
νεχιστεί και να εξαπλωθεί αν είναι 
δυνατόν σε όλα τα σχολεία των 
δύο νησιών μας. Πραγματοποιήσα-
με δύο ανοιχτές ενημερωτικές ημε-
ρίδες σε Νάουσα και Παροικιά για 
τους γονείς και τους πολίτες, για 
τη νέες μεθόδους διαλογής στην 
πηγή. Σχεδιάζουμε τη δημιουργία 
site στου Συνδέσμου καθώς και 
μιας πλατφόρμας - application 
ώστε ο κάθε δημότης ή επισκέπτης 
να μπορεί μέσω smart phone ή από 
το σπίτι του να βρει το κοντινότερο 
πράσινο σημείο και να εναποθέσει 
εκεί το απόρριμμα στον κατάλληλο 
κάδο. 

Σε αυτές τις δράσεις έχουμε συ-
μπαραστάτη μας μια έμπειρη ομά-
δα πανεπιστημιακών καθηγητών 
και ερευνητών πανεπιστημιακού 
ινστιτούτου που εκπαιδεύσουν και 
καθοδηγούν προσαρμόζοντας την 
συνεχιζόμενη πορεία του προγράμ-
ματος ανάλογα με την πορεία και 
τα αποτελέσματα του. Έχουμε συ-
στήσει ομάδα έργου για την θέσπι-
ση κανονισμού λειτουργίας του ΧΥΤΑ καθώς και νέα τιμολογιακή πολιτική προσαρ-
μοσμένη στις οικονομικές δυσχέρειες της εποχής. Κάνουμε αυστηρούς ελέγχους στα 
εισερχόμενα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ και εξοπλίσαμε με κλαδοποιητή τις εγκατα-
στάσεις για την απομείωση του όγκου που καταλαμβάνουν τα πράσινα απόβλητα. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που αποτελούν το ΔΣ του 
ΣΥΔΙΣΑΠΑ, τους διοικητικούς υπαλλήλους καθώς και το δήμαρχο Πάρου και Αντιπά-
ρου για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπο μου και την πολύτιμη βοήθεια 
τους. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δασκάλους και τους συλλόγους γονέων 
αλλά πάνω από όλους τα παιδιά μας, τους μικρούς θησαυρούς μας που μας δεί-
χνουν το δρόμο προς μια Πάρο και Αντίπαρο που όλοι μας ονειρευόμαστε. Καθαρή 
και όμορφη.

Γιάννης Πετρόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Πάρου

Πρόεδρος ΣΥΔΙΣΑΠΑ

Ο Συρμαλένιος στην 
Πάρο

Την Πάρο (ενδι-
άμεσο σταθμό του 
προς τη Φολέγαν-
δρο), επισκέφθηκε ο 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων, κ. Νίκος 
Συρμαλένιος.

Σύμφωνα με δελ-
τίο τύπου που εκ-
δόθηκε από τον κ. 
Συρμαλένιο: «[…] Στη 
σύντομη παραμονή του στην Πάρο, μαζί με στελέχη της Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου, 
συναντήθηκε με τον έπαρχο Κ. Μπιζά. τον οποίο ενημέρωσε για τις κατευθύνσεις 
που έχουν δρομολογηθεί για τα θέματα της δημόσιας υγείας και για τη σύσταση 
του ενιαίου φορέα αεροδιακομιδών υπό την αιγίδα της αεροπορίας στον οποίο 
φιλοδοξούμε να ενταχθούν και τα δύο υγειονομικά αεροπλάνα της Σαντορίνης και 
της Πάρου, καθώς και για τη δρομολόγηση στελέχωσης με ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, όπως και για την προμήθεια ασθενοφόρων και διασωστών μέχρι τις 
αρχές του 2016. 

Επίσης συζητήθηκε το θέμα του νέου αεροδρομίου, που αποτελεί ζήτημα καίριας 
σημασίας για το νησί. Επίσης συναντήθηκε με τον πρόεδρο και το διευθυντή του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Τσιγώνια και Α. Γκόκα με τους οποίους συζήτησε το 
θέμα της επίσπευσης του προγράμματος ανακαίνισης του κτιριακού και μηχανολο-
γικού εξοπλισμού που θα χρηματοδοτηθεί από τους ευρωπαϊκούς πόρους 2014 
– 2020».

Η Λαϊκή  
Συσπείρωση 
για Ν.  
Συρμαλένιο

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημο-
σιποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015 δελτίο 
τύπου για την επίσκεψη του κ. Ν. Συρμαλέ-
νιου.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Στη σύντομη παραμονή του στην Πάρο μαζί με στελέχη της Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ 

Πάρου, συναντήθηκε με τον έπαρχο Κ. Μπιζά, (...). Επίσης, συναντήθηκε με τον 
πρόεδρο και το διευθυντή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Τσιγώνια και Α. Γκόκα 
(...). Στη Φολέγανδρο είχε συνάντηση με το δήμαρχο Λ. Βενιό και μέλη της δημο-
τικής αρχής, με τους οποίους (...). Επίσης είχε αναλυτική και εκτεταμένη συζήτηση 
με τα στελέχη της δημοτικής αντιπολίτευσης (...)»

Αυτό είναι απόσπασμα από το δελτίου τύπου για την επίσκεψη του βουλευ-
τή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάρο στις 27/11. Το δικό μας ερώτημα είναι αν 
«λησμόνησε» να συναντηθεί με τη δημοτική αρχή της Πάρου ή αποφεύγει να 
συναντηθεί με τα προβλήματα του νησιού μας, για τα οποία, ο ίδιος και οι τοπικοί 
του σύντροφοι πολλά «λαλούσαν» στο παρελθόν, αλλά εδώ και ένα χρόνο «απέ-
κτησαν» αφωνία. Υπάρχει φυσικά και το ενδεχόμενο στα πλαίσια της πολιτικής 
τους «μετάλλαξης» να άλλαξαν άποψη και για αυτή την αστική δημοκρατία που 
υπηρετούν, με την λογική του «τσαμπουκά», «όποιον γουστάρουμε και όταν γου-
στάρουμε». Εκτός από το ανυπόστατο επιχείρημα της έλλειψης χρόνου, η Παρια-
νή κοινωνία, και όχι εμείς, περιμένει μια απάντηση στο ερώτημα που δημόσια θα 
έπρεπε ήδη να έχει υποβάλλει ο Δήμαρχος Πάρου…».


