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Ευχές από καρδιάς για μια 
χρονιά δημιουργική, όμορ-
φη, με λιγότερα προβλήματα 
και περισσότερες χαρούμε-
νες στιγμές.

Χρόνια Πολλά, Καλά Χρι-
στούγεννα, Καλή Χρονιά

Γιάννης Βασιλόπουλος
Αντιδήμαρχος Αντιπάρου

Οι δημοτικοί
σύμβουλοι
σας εύχονται...

Με την ευκαιρία των γιορτών 
των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς, εύχομαι σε όλους από 
καρδιάς, υγεία, προσωπική και 
επαγγελματική επιτυχία.  

Το νέο έτος ας μας φέρει υγεία, 
τύχη, δημιουργικότητα και προ-
οπτική για την Ελλάδα και την 
Πάρο μας.

Άγουρος Άγγελος
Δημοτικός Σύμβουλος

Εύχομαι το 2016 να είναι 
ενα ευτυχισμένο έτος για 
όλους μας με οικολογική συ-
νείδηση υγεία και αγάπη για 
τον συνάνθρωπο και το περι-
βάλλον.

 Ιωάννης Πετρόπουλος 
Πρόεδρος ΣΥΔΙΣΑΠΑ

Δημοτικός Σύμβουλος 
Πρόεδρος Ιδιοκτητών ταξί 

Πάρου

Εύχομαι το 2016 να 
είναι πάνω απ’ όλα γε-
μάτο υγεία, ευτυχισμέ-
νες στιγμές όπως τις 
ονειρεύεται ο καθένας, 
με λίγη παραπάνω αν-
θρωπιά και λίγη παρα-
πάνω υπευθυνότητα.

Άννα Κάγκανη
Δημοτική Σύμβουλος

Η Γέννηση του Χριστού ας σημά-
νει την αρχή για μια καλύτερη ζωή 
γεμάτη αλήθεια και φως. Εύχομαι 
Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα, Χα-
μόγελα, Δημιουργικότητα για τα 
φετινά Χριστούγεννα και τη Νέα 
Χρονιά που πλησιάζει. Καλές γιορ-
τές σε όλους και όλες εσάς!

Μανώλης Μαλαματένιος
Αντιδήμαρχος Πάρου

Οι άγιες μέρες που 
έρχονται ας φέρουν ευ-
τυχία σε κάθε σπίτι και 
ο κανούργιος χρόνος ας 
είναι γεμάτος όμορφες 
στιγμές και πολλά χαμό-
γελα. Να υπάρχει υγεία, 
αγάπη και ευτυχία για 
όλο τον κόσμο!

ΣΑΡΡΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ

Ο Πρόεδρος κ. Καραχά-

λιος Σταύρος και το Δ.Σ 

του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάρου Αντιπάρου 

σας εύχονται Καλές Γιορ-

τές με υγεία – ευτυχία – 

ειρήνη και αγάπη. 

Αφού κάθε αστέρι είναι 

μια ευχή, να γεμίσουμε τον 

ουρανό της καρδιάς μας με 

υγεία, πρόοδο και πολλά 

χαμόγελα.

Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

Δημοτικός Σύμβουλος

Ευτυχισμένο το 2016.
Εύχομαι φέτος η φλόγα 

της αγάπης να καίει για να 
ζεσταίνει και να μαλακώνει 
τις καρδιές όλων. Υγεία, ευ-
τυχία, ελπίδα και Καλή Χρο-
νιά.

Λεοντής Μικές
Πρόεδρος ΚΠΠΑ

Δήμου Παρου

Εύχομαι σε όλες και σε 
όλους, καλά χριστούγεν-
να και το 2016 να είναι 
μια χρονιά πιο ανθρώπι-
νη, πιο δημιουργική, πιο 
παραγωγική.

Βλαχογιάννης Χρήστος
Δημοτικός Σύμβουλος

Η νέα χρονιά ας είναι η 
αρχή μιας δημιουργικής επο-
χής, γεμάτη αλήθεια, φως, 
αλληλεγγύη, ειρήνη και υγεία 
για όλους. 

Χρόνια πολλά.

Γιώργος Τριπολιτσιώτης
(Πολύστροφος)

Δημοτικός Σύμβουλος

Εύχομαι σε όλους Κα-
λές Γιορτές και να υπο-
δεχθούμε με ελπίδα και 
δημιουργική διάθεση τη 
νέα χρονιά.

Αθανάσιος
Μαρινόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ
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Σας ευχόµαστε
καλά χριστούγεννα,

µε υγεία,
οικογενειακή ευτυχία

& ευηµερία

Ευχές του 
Μητροπολίτη μας

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Διαπλέοντες το πέλαγος της αγάπης και της ευσπλαχνίας του Θεού, φτάσαμε και 

πάλι ενώπιον της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων και της υποδοχής της νέας 
χρονιάς 2016.

Κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες, όπου κι αν στρέψει κανείς το βλέμμα του στην πα-
τρίδα μας αλλά και στις περισσότερες γωνιές του πλανήτη, θα δει πως οι άνθρωποι 
κάνουν ένα σωρό στολισμούς και προετοιμασίες για την μεγάλη αυτή εορτή. Τη 
φετινή χρονιά όμως, η ανθρωπότητα θα εορτάσει κάτω από τη σκιά ενός φριχτού 
πολέμου, ο οποίος μαίνεται στη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει πολλούς συναν-
θρώπους μας στο θάνατο και ακόμη περισσότερους στην προσφυγιά. Καθημερινά οι 
εικόνες που αναμεταδίδονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποτυπώνουν 
την τραγικότητα της κατάστασης, η οποία έχει αρχίσει να ξεπερνά τα στενά γεωγρα-
φικά όρια της Συρίας και των γύρω περιοχών και μέσω των ποικίλων τρομοκρατι-
κών επιθέσεων, όπως οι πρόσφατες που συγκλόνισαν το Παρίσι, έχει ήδη αγγίξει την 
καρδιά της Ευρώπης. Παράλληλα μέσα σε όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί και το 
μεγάλο πρόβλημα από το τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα, που ιδιαίτερα δοκιμάζει 
τα γειτονικά σε εμάς νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προς τα οποία καταφεύγουν 
απελπισμένοι άνθρωποι, μέσα σε μια ύστατη προσπάθεια άτακτης διαφυγής από την 
φρίκη του πολέμου και την σκληρότητα του βίαιου θανάτου. Δυστυχώς έχουν γίνει 
κομμάτι της καθημερινότητάς μας, οι εικόνες από τις εκατοντάδες των πνιγμένων 
συνανθρώπων μας και από τα άψυχα κορμάκια παιδιών και βρεφών, που αποτελούν 
τα αθώα θύματα στον βωμό των συμφερόντων των ισχυρών της γης, που κυνικά 
διαχειρίζονται τις τύχες των ανθρώπων, καθώς και οι φρικτές εκτελέσεις ανθρώπων, 
εν ονόματι ενός ακατανόητου και ασύλληπτα απάνθρωπου θρησκευτικού φανατι-
σμού.

Σε ένα τέτοιο κόσμο έρχεται ξανά ο Σωτήρας Χριστός και όπως και τότε στη 
Βηθλεέμ, έτσι και σήμερα αναζητά τόπο για να γεννηθεί, να σπαργανωθεί και να 
προσφέρει απλόχερα τα δώρα της αγάπης Του. Έρχεται και ζητά τις καρδιές μας 

να γίνουν η φάτνη Του, για να 
τις γεμίσει με την αγάπη Του και 
να πάρει από αυτές κάθε ίχνος 
μισαλλοδοξίας, φανατισμού και 
αποστροφής του ανθρωπίνου 
προσώπου και να φέρει επιτέ-
λους το ζητούμενο για κάθε νο-
ήμονα και σώφρονα άνθρωπο, 
την «επί γης ειρήνη» και κυρίως 
την σωτηρία των ψυχών μας. 

Εύχομαι μέσα από τα βάθη 
της καρδιάς μου, τα φετινά Χρι-
στούγεννα να μην αποτελέσουν 
απλώς μια ακόμη εορτή για την 
ανθρωπότητα αλλά κυρίως ένα 
γεγονός βιούμενο, το οποίο θα 
καταστείλει τα όπλα της βίας 
και θα ενώσει τους ανθρώπους 
κάτω από την σκέπη του ενός 
και μοναδικού Θεού. Παράλ-
ληλα ο Τεχθείς Ιησούς εύχομαι 
να ευλογεί τις οικογένειες των 
συντελεστών της εκδόσεως του 
εντύπου σας, καθώς και τις οι-
κογένειες όλων των αναγνω-
στών σας και να κατευθύνει με 
την  αγάπη Του τις ζωές όλων 
των ανθρώπων χαρίζοντάς μας 
τη νέα χρονιά 2016 ανέφελη, 
ειρηνική, πλούσια σε πνευματι-
κούς καρπούς και πλημμυρισμένη από την Θεία Χάρη και την σωτήρια ευλογία Του.

Καλά Χριστούγεννα
και ευλογημένο το νέο έτος 2016

† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
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Η πολύπαθη 
Α’/θμια  
σχολική 
επιτροπή

Οι σχολικές επιτροπές 
συστάθηκαν το 2011 με 
την εφαρμογή του νόμου 
«Καλλικράτης», του τότε 
υπουργού κ. Γιάννη Ρα-
γκούση.

Σύμφωνα με το νόμο Ρα-
γκούση, σε κάθε σχολείο 
ορίζεται τριμελής επιτροπή, 
αποτελούμενη από το Διευ-
θυντή του σχολείου, εκπρό-
σωπο του Συλλόγου Διδ/
ντων και εκπρόσωπο του 
Συλλόγου Γονέων & Κη-
δεμόνων. Η τριμελής αυτή 
επιτροπή διαχειρίζεται τα χρήματα που αντιστοιχούν 
σε κάθε σχολική μονάδα με βάση συγκεκριμένα κρι-
τήρια, όπως: αριθμός μαθητών του σχολείου, αριθμός 
αιθουσών διδασκαλίας, αίθουσες πολλαπλών χρή-
σεων, υπολογιστών, εικαστικών, γυμναστηρίου, αριθ-
μός διδασκόντων καθώς επίσης υπολογίζονται & τα 
χρήματα που έδωσε κάθε σχολείο από το ταμείο του, 
όταν ιδρύθηκαν οι συγκεκριμένες επιτροπές. Επίσης, 
στα έξοδα της επιτροπής συμπεριλαμβάνονται και οι 
μισθοί των καθαριστριών και των σχολικών τροχονό-
μων των σχολείων. Έτσι, υπάρχει συγκεκριμένο χρη-
ματικό όριο που μπορεί να ξοδέψει κάθε δημοτικό & 
νηπιαγωγείο.

Στην Πάρο ο νόμος αυτός ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣ-
ΤΕΙ ΠΟΤΕ! Ούτε επί κ. Βλαχογιάννη, όπου Πρόεδρος 
της επιτροπής ήταν ο τωρινός Δήμαρχος... ούτε τώρα... 
προς το παρόν.

Μη εφαρμόζοντας το νόμο λοιπόν και μη αλλάζο-
ντας την ποσόστωση Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθ-
μιας, αφού τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία είναι πε-
ρισσότερα στο νησί από τα γυμνάσια και τα λύκεια, 
φτάσαμε σήμερα στο σημείο να είναι υπερχρεωμένη η 
συγκεκριμένη επιτροπή.

Τίθενται όμως τα ερωτήματα, μόνο η μη αλλαγή της 
ποσόστωσης ευθύνεται για αυτή την κατάσταση και 
το γεγονός ότι το κράτος δίνει πολύ λίγα χρήματα; Τα 
χρήματα που έδωσαν τα σχολεία στη σχολική επιτρο-
πή όταν δημιουργήθηκε και τα χρήματα που πήραν 
από το κράτος τότε, μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς, οι 
δημότες, πού πήγαν;  Πώς γίνεται οι ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΔΕΥΑΠ) να μένουν απλήρωτες από την προηγούμενη 
ακόμη Δημοτική Αρχή και οι προμηθευτές των σχολεί-
ων να ζητούν να πληρωθούν τα οφειλόμενα (όπως 
έγινε φέτος, όπου πληρώθηκαν για την περσινή χρο-
νιά, μία ημέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία τον Σεπτέμ-
βριο), ώστε να συνεχίζουν να εφοδιάζουν τα σχολεία 
με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους;  Θα βρεθεί 
κάποιος αρμόδιος να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με 
αυτή την επιτροπή, διότι ο τόπος είναι μικρός και πολ-
λά ακούγονται, μερικά εκ των οποίων είναι πραγματι-
κά γεγονότα, γνωστά στον διδασκαλικό κύκλο. Ελπί-
ζουμε η ανάληψη καθηκόντων από τον κ. Μαλινδρέτο, 
να φέρει αποτελέσματα θετικά για τα σχολεία μας και 
να υπάρξει και το ανάλογο ενδιαφέρον,  μιας και στην 
Δευτεροβάθμια Επιτροπή, όπου είναι ήδη Πρόεδρος, 
πληροφορούμαστε ότι όλα βαίνουν καλώς.

Τέλος, θετικό βήμα είναι η σύσταση της Επιτροπής 
Παιδείας του Δήμου, για πρώτη φορά, αν και θα έπρε-
πε να είχε συσταθεί πριν από πέντε χρόνια! Φαίνεται 
ότι σε αυτό τον τόπο οι τοπικοί άρχοντες είναι και νο-
μοθέτες....

Αγγελική Παυλάκη - Ρούσσου

Πεζοπορία
Οι «Περπατητές 

Πάρου», διοργανώ-
νουν την Κυριακή 
20 Δεκεμβρίου, την 
αποχαιρετιστήρια 
πεζοπορική του 
βόλτα για φέτος.

Η πεζοπορική δι-
αδρομή θα ξεκινή-
σει στις 10 το πρωί 
από την πλατεία 
Μαντώς Μαυρογέ-
νους και θα κατευ-
θυνθεί προς τα Κακάπετρα. 

Στη συνέχεια θα κατευθυνθούν ανατολικά προς την 
περιοχή Καβάκι και δια μέσου της χαράδρας και του 
ξεροπόταμου που σχηματίζουν οι ορεινοί όγκοι Πε-
ριστέρι και Νοτιάς, θα ανηφορίσουν προς Θαψανά. 
Φθάνοντας στη μονή Παναγίας, θα συνεχίσουν στη 
λαγκαδιά της περιοχής Βουνιών και περπατώντας 
στην κοίτη ξεροπόταμου θα περάσουν από τη γραφική 
μονή Αγίου Μηνά και τον οικισμό Μαράθι. Από εκεί, 
μέσω του παλαιού μονοπατιού που συνέδεε τις Λεύ-
κες με την Παροικιά, θα κατηφορίσουν τις πλαγιές του 
Έλητα, φθάνοντας κατά τις 15.30 μ.μ. περίπου στην 
Παροικιά.

Σημειώνουμε ότι για τη συμμετοχή απαιτείται πα-
ντελόνι μακρύ, μποτάκι πεζοπορίας, σακίδιο πλάτης με 
1,5 λίτρο νερό, σοκολάτα, μπανάνα, ενώ η συμμετοχή 
ανηλίκων επιτρέπεται με συνοδό. Όλοι οι συμμετέχο-
ντες στις πεζοπορίες της ομάδας, πριν την εκκίνηση θα 
υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι συμμετέχουν με 
δική τους ευθύνη. Τέλος, για περισσότερες πληροφο-
ρίες απευθυνθείτε στον Ανδρέα Ραγκούση (τηλ.6936 
142253).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 10/11/15 η μητέρα μου Ζωή Κουβάκη, διεκομί-

σθη στο Κέντρο Υγείας Πάρου σε βαρύτατη κατάστα-
ση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα τους ιατρούς, 
το νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας, κα-
θώς και το πλήρωμα του ελικοπτέρου και τους δια-
σώστες του ΕΚΑΒ, για τις προσπάθειες τους και το 
ενδιαφέρον που επέδειξαν.

Σας ευχαριστώ πολύ
Η κόρη της, Μαρία Κουβάκη Αζάρη

Ευχές στη 
Μέρκελ,  
Σόϊμπλε και 
Τροϊκανούς

Αγαπητοί φίλοι της Ελλάδας,
Εύχομαι με όλη μου την καρδιά, ο Θεός να σας  επι-

στρέψει όλα τα καλά που κάνατε στην Ελλάδα.
Ήσασταν τόσο γενναιόδωροι και πραγματικά αισθα-

νόμαστε ευτυχείς που μας μειώσατε τους μισθούς και 
τις συντάξεις. Τώρα οι Έλληνες είμαστε πιο υγιείς γιατί 
τρώμε λιγότερο και περπατάμε περισσότερο. Οι ηλι-
κιωμένοι σας ευχαριστούν και αυτοί με όση δύναμη 
τους έχει απομείνει, που τους κόψατε το χριστουγεν-
νιάτικο δώρο γιατί το ξοδεύανε σε χριστουγεννιάτικα 
γλυκά που τους έκαναν κακό στην υγεία. 

Το 1.5 εκατομμύριο άνεργοι σας ευγνωμονούν γιατί 
τους δώσατε την ευκαιρία να ξεκουραστούν σπίτι τους 
μετά από τόσα χρόνια εργασίας. Όσο για τους νέους, 
των οποίων το 50% είναι άνεργοι, σας ευχαριστούν και 
αυτοί που χαίρονται την ζωή  πριν βρουν εργασία ίσως 
μετά από 5 ή 10 χρόνια. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες 
σας ευχαριστούν για τις μειώσεις κονδυλίων, καθώς 
όλο λιγότεροι ασθενείς επισκέπτονται τα νοσοκομεία, 
γιατί  προτιμούν να πεθαίνουν στα σπίτια τους αφού 
δεν υπάρχουν αναλώσιμα και φάρμακα. Ο Σύνδεσμος 
Νεκροθαφτών της Ελλάδας σας ευχαριστεί και αυτός 
με τη σειρά του για τη συμβολή σας στην αύξηση του 
τζίρου τους και σας προσκαλεί στο ετήσιο συνέδριό 
τους για να σας απονείμει ένα βραβείο, τιμής ένεκεν.

Τελευταίος εγώ, ο Δημήτρης Καλανδράνης, 80 ετών, 
πρώην διευθυντής αεροπορικής εταιρίας, άλλοτε με 
τον υψηλότερο μισθό και τώρα με την χαμηλότερη 
κουτσουρεμένη σύνταξη, σας ευχαριστώ για την καλο-
σύνη σας να τελευτήσετε πρόωρα τη ζωή μου εν και-
ρώ ειρήνης, καθώς οι ηλικιωμένοι έχουν γίνει βάρος 
στην ελίτ του Ευρωπαϊκού σας Σωματείου και ανα-
λώσιμοι, προκειμένου να επιβάλλετε τα αυστηρά σας 
μέτρα και να ισοσκελίζετε τους προϋπολογισμούς σας.  

Με την ευχή να σας δω σύντομα στην Κόλαση ή 
στον Παράδεισο, σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα.

Δημήτρης Καλανδράνης
Έλλην υπερήφανος

ΥΓ Το αφιερώνω ολόψυχα και στους έλληνες πολι-
τικούς που εξαιτίας τους μας εκμεταλλεύονται τώρα 
οι ξένοι.

περπατητές
π ά ρ ο υ
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χτίζουμε το μέλλον
των νησιών μας

Με την πετυχημένη ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 
και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου 
Αιγαίου 2014-2020, είναι ευκαιρία...

η νησιωτικότητα να γίνει πλεονέκτημα.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Περιφερειακός Παροικιάς | Τ. 22840 28205 | Κ. 695 1682055
althearizaparos@gmail.com |       althaea riza
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Πρόσκληση εκδήλωσης  
ενδιαφέροντος  
αγοράς ακινήτου –  
διακήρυξη Νο. 6

 (περίληψη)
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική 

προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την αγορά των  παρακάτω ακινήτων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ.Ιωάννης) εμβαδού 1.484 τ.μ. 
Ακίνητο στην Μάρπησσα επί της επαρχιακής οδού Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι, (θέση Αγ.Χαράλαμπος), που εδρά-

ζεται σε οικόπεδο 122 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγειο κτίσμα εμβαδού 122 τ.μ.
Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 

εμβαδού 108 τ.μ. 
Ακίνητο στην Παροικιά (πλατεία Αλυγαριάς), που εδράζεται σε οικόπεδο 350 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια 

κτίσματα εμβαδού 253 τ.μ.
Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (περιοχή περδικάκι), που εδράζεται 

σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ.  
6α. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφάνειας 91,50τ.μ. επί οικοπέ-

δου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 13,24%.
6β. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφάνειας 80,83τ.μ. επί οικοπέ-

δου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 11,70%.
6γ. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφάνειας 80,83τ.μ. επί οικοπέ-

δου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 11,70%.
6δ. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφάνειας 126,49τ.μ. επί οικοπέ-

δου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 18,31%.
6ε. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφάνειας 12,26τ.μ. επί οικοπέ-

δου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 1,77%.
6στ. Κατάστημα 1ου ορόφου - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφάνειας 299,09τ.μ. επί 

οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 43,28%.
- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά  ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμηση που ακολουθεί και αφορά την 

περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα προς  πώληση ακινήτων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 250.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 80.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ)   60.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο4 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ) 280.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο5 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ)   60.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6α (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 91,50τ.μ) 280.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6β (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 80,83τ.μ) 250.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6γ (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 80,83τ.μ) 250.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6δ (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 126,49τ.μ) 310.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6ε (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 12,26τ.μ)  35.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6στ (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 299,09τ.μ) 350.000

Για τα ακίνητα Νο 6α, Νο 6β, Νο 6γ, Νο 6δ, Νο 6ε, Νο 6στ, μπορεί να κατατεθεί συνολική προσφορά με τιμή 
εκκίνησης το άθροισμα των τιμών εκκίνησης υπό Νο 6 ακινήτων έτσι όπως αυτές αναφέρονται στον ανωτέρω 
πίνακα τιμών μειωμένο κατά 6% (1.386.500 ευρώ). Ο συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμά του να επιλέξει την 
συμφερότερη  κατά την εκτίμησή του προσφορά, ανεξαρτήτως αν αυτή ανάγεται στο σύνολο του ακινήτου ή στις 
επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες.  

Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Για να γίνει  κάποιος δεκτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει, εκτός από τον φάκελο της προσφοράς  να  

προσκομίσει  αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία 
ανοίγματος των φακέλων των προσφορών και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης 6.  

- Οι προσφορές πρέπει  να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου στην Παροικία Πάρου 
– θέση Άγιος Γεώργιος,  μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και  από ώρα 09:00 έως 14:00. Το άνοιγ-
μα των προσφορών θα γίνει στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως άνω, την 13η Ιανουαρίου 2016 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα  19:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την αριθ.5 και με ημερομηνία 
04-08-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και των προσφορών και την απόρ-
ριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά θα κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε 
συμμετέχων του οποίου η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά προφο-
ρικά της οποίας το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί 
του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα 
συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκληρώνεται εφόσον μετά την υποβολή και της 
τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους προσφέροντες που έχει 
προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να καταρτιστεί η σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού και γενικά 
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση των εξουσιοδοτημένων οργάνων του  
χωρίς καμία υποχρέωσή του  έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και πε-
ρισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού  στην Παροικία Πάρου  
(τηλ. 2284-0-22235 και 2284-0-22179, fax  2284-0- 22.189).

Για τον Αγροτικό  Συνεταιρισμό Πάρου



Ένας οικογενειακός χώρος για κλασσικούς καλοφαγάδες. Ζεστή 
φιλοξενία στο «χειμωνιάτικο» του Τσαχπίνη και προτάσεις απολαυ-
στικών πιάτων φτιαγμένα όλα με διαλεχτά φρέσκα υλικά και πολύ 
μεράκι. Ο κλασικός χώρος ταβέρνας σε κρατά χαλαρό τόσο όσο χρει-
άζεται για να κάνεις «βουτιές» στις χορταστικές μερίδες των εξαιρε-
τικών ντόπιων κρεατικών στη σχάρα. Ζουμερά παϊδάκια, αρωματικά 
μπιφτεκάκια, λουκάνικα και συκώτι ψημένα με τέχνη, που θα εκτιμή-
σουν οι εραστές της ψησταριάς. Δροσερές σαλάτες και πάντα φρε-
σκοτηγανισμένες πατάτες.

Τα απαραίτητα συνοδευτικά μεζεκλίκια διεγείρουν τον ουρανίσκο 
και φυσικά το κρασάκι ανεβάζει πάντα τη διάθεση της παρέας…

Το «Cosa» είναι με διαφορά το πιο χαλαρό, το πιο… cool café της 
Παροικιάς. Λίγο αυτή η ατμόσφαιρα relax που έχει όλες τις ώρες 
της ημέρας, λίγο οι άνθρωποί του που σε εξυπηρετούν πάντα με ένα 
εγκάρδιο χαμόγελο, λίγο οι παρέες γύρω σου που απολαμβάνουν 
αυτή τη ζεστασία και τη μεταδίδουν ο ένας στον άλλο, λίγο ο χει-
μωνιάτικος ήλιος που -Δόξα Τω Θεώ- δε λείπει από το νησί μας και 
προκαλούν πάντα συνωστισμό στα τραπέζια...

Αν σε όλα αυτά προσθέσεις τη μυρωδιά του αχνιστού καφέ, τη γλύ-
κα της σοκολάτας, την «αμαρτία» της βάφλας και της κρέπας αλλά και 
το ζουμερό κλαμπ σάντουιτς με φρεσκοτηγανισμένες πατατούλες... 
βγήκε ο χειμώνας παιδιά και δεν το πήραμε είδηση! Α, μην ξεχαστώ, 
έχουμε και μπαλίτσα με otesport. Τι άλλο (cosa altro στα ιταλικά);

«Έφεσσος» όνομα με ιστορία Ελληνική. «Λένε ότι το φαγητό 
είναι η κουλτούρα ενός ανθρώπου: ο τρόπος που έχει μεγαλώσει, οι 
μνήμες του και οι μυρωδιές που κουβαλάει». Το εστιατόριό μας στην 
Παροικιά, το μοναδικό σε όλο το νησί με Μικρασιατική κουζίνα, προ-
σφέρει Πολίτικες γεύσεις και Τούρκικα ορεκτικά, όπως λαχματζούν, 
πεϊνιρλί, γιαουρτλού κεμπάπ, αλλά και πίτσα ψημένη στον παραδοσι-
ακό ξυλόφουρνο.

 Λειτουργεί από 18/12 καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι στην 
πανέμορφη παραθαλάσσια πετρόχτιστη αίθουσα στα Λιβάδια Παροι-
κίας.

Γιατί η Πάρος δεν είναι μόνο καλοκαίρι!

Το εστιατόριο «Θέα» λειτουργεί στην Πάρο από το 1997, προσφέ-
ροντας στους φίλους μας την πολύτιμη γευστική κληρονομιά που μας 
μετέδωσαν οι γονείς μας.

Νοστιμιές, γαργαλιστικές μυρωδιές από μπαχάρια και μια πεισμα-
τάρικη εμμονή στο μαγείρεμα με τα αγνότερα και πιο φρέσκα υλικά.

Εμείς διδαχτήκαμε το καλό φαγητό να το παντρεύουμε με εξαιρετι-
κό κρασί. Ένας πάθος για την οινογευσία που μας κάνει να εμπλουτί-
ζουμε συνεχώς τις γνώσεις μας και βεβαίως την κάβα μας.

Πιστεύουμε ότι το καλό κρασί είναι δικαίωμα και προνόμιο όλων 
και όχι για μοναχικούς ιδιαίτερους ταξιδιώτες της γεύσης. 

«Φροντίζουμε αυτό που αγαπάμε»
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ηµερολόγιο εξόδου!
Σάββατο 19/12, 21:00 
Μουσική βραδιά με τους Μπιλάκο-Καβρά-Κλουβάτο-Π. Ρούσσο @εστιατόριο Αλυκή

Σάββατο 19/12, 23:30 Γιώργος Ξυλούρης live @Alga bar 

Κυριακή 20/12, 12:00 Γευσιγνωσία κρασιών @εστιατόριο «Θέα»

Κυριακή 20/12, 20:00 Αφιέρωμα στον Γιάννη Πάριο @αίθουσα Π.Σ. «Αρχίλοχος»

Πέμπτη 24/12 Ρεβεγιόν @εστιατόριο Ephessus

Τρίτη 5/1, 21:30 Μουσικά ταξίδια με τον Βασίλη Ρακόπουλο @εστιατόριο «Θέα» αφ
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Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, μετά από ένα χρόνο θητείας, παραχώρη-
σε στη Φ.τΠ. την πρώτη συνέντευξή του μετά τις εκλογές του 2014. Η συνέντευξη 
του δημάρχου έχει ως εξής:

Πώς κρίνετε τον πρώτο χρόνο της θητείας σας και ποιο νομίζετε ότι 
ήταν το στίγμα που άφησε η δημοτική πλειοψηφία αυτόν το χρόνο;

Μ.Κ.: «Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ο παριανός λαός μας εμπιστεύθηκε 
με την ψήφο του την φροντίδα των δημοτικών υποθέσεων. Επιδίωξη μας είναι να 
καθιερώσουμε μια άλλη φιλοσοφία στη διοίκηση του δήμου, στην αντιμετώπιση 
των καθημερινών ζητημάτων των δημοτών, αλλά και των μεγάλων προκλήσεων της 
αυτοδιοίκησης και των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Με 
νέους ανθρώπους σε καίριες θέσεις, χωρίς να είμαστε προσκολλημένοι σε στεγανά 
και ιδεοληψίες. Έχουμε ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού 
και πάνω απ’ όλα ανθρώπινου δήμου, που θα είναι δίπλα στον πολίτη, που θα έχει 
ως βασική προτεραιότητα την επίλυση των προβλημάτων με βάση τις ανάγκες της 
κοινωνίας, την στήριξη όλων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προάσπιση 
του δημοσίου συμφέροντος. Πιστεύω ότι σ’ αυτόν τον δρόμο βαδίζουμε με σταθερά 
βήματα, υλοποιώντας σταδιακά τον προγραμματισμό μας. Θα αναφέρω εν συντο-
μία ορισμένες από τις σημαντικότερες δράσεις και ορισμένα από τα σημαντικότερα 
έργα μας ως νέα Δημοτική Αρχή:

- Πιστοποίηση των παιδικών χαρών της Παροικίας και της Νάουσας και έντα-
ξη του εξωραϊσμού των υπόλοιπων παιδικών χαρών του νησιού στο πρόγραμμα 
«Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου Ταμείου, ενίσχυση των κωδικών δαπανών 
του προϋπολογισμού για το έτος 2016 για συντηρήσεις σχολείων και ελαιοχρωμα-
τισμούς σχολικών κτηρίων, παρά τη μειωμένη κατά 85% κρατική χρηματοδότηση, 
προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του 2ου Γυμνασίου Πάρου, διακήρυξη 
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση κουφωμάτων και βελτίωση στατικής επάρκει-
ας τμήματος του κτηρίου του Γυμνασίου Νάουσας», ενέργειες για την πραγματοποί-
ηση παιδιατρικού ελέγχου και αντιφυματικού εμβολιασμού των μαθητών Δημοτικών 

Σχολείων, ο οποίος δεν είχε γίνει τα τελευταία τρία χρόνια. Προτεραιότητά μας είναι 
τα παιδιά. Γιατί αυτά είναι το μέλλον

- Ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, καθιερώνοντας τις ετήσιες συνελεύσεις κα-
τοίκων τοπικών κοινοτήτων και τις ανοιχτές συζητήσεις για μείζονα και όχι μόνο 
θέματα. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια αμεσότερη επικοινωνία με τον πολίτη 
και μια πιο ενεργό συμμετοχή του στα κοινά. Επίσης, ο προϋπολογισμός του 2016 
περιλαμβάνει δαπάνη για δημιουργία-ανάπτυξη ιστοσελίδων ηλεκτρονικής διαβού-
λευσης και για ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων πολιτών. Η φωνή του δημότη 
πρέπει να ακούγεται με κάθε δυνατό τρόπο

- Σύσταση κοινωνικού ιατρείου και κοινωνικού φαρμακείου αλληλεγγύης δήμου 
Πάρου

- Οργάνωση του τμήματος προγραμματισμού του δήμου Πάρου
- Σύμπραξη, με δική μας πρωτοβουλία, δήμων Πάρου, Αντιπάρου και Νάξου και 

μικρών Κυκλάδων, στοχεύοντας στη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση πόρων από 
Ευρωπαϊκά προγράμματα

- Συνέχιση και αποπεράτωση του έργου κατασκευής του νηπιαγωγείου Αγκαιριάς
- Υλοποίηση των προϋπαρχουσών μελετών κατασκευής του έργου «Αίθουσα πολ-

λαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 
Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου

- Διενέργεια μελέτης για την κατασκευή 2ου Γυμνασίου στη δημοτική κοινότητα 
Πάρου

- Εξωραϊσμός κτηρίου δημαρχείου Πάρου
- Ανακαίνιση του μεγάρου της τοπικής κοινότητας Λευκών  
- Αντικατάσταση κουφωμάτων και μόνωση κτηρίου τοπικής κοινότητας Κώστου
- Συντήρηση και εξωραϊσμός της αίθουσας τέχνης Αγίου Αθανασίου στη δημοτική 

κοινότητα Νάουσας
- Αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου στη δημοτική κοινότητα Μάρπησσας 

από 5Χ5 σε 8Χ8 με προσθήκη επιπλέον χλοοτάπητα 
- Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας Led σε 30 

Μ. Κωβαίος:
«Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, τα έργα  
που γίνονται στο Δήμο Πάρου αποτελούν  
ειλικρινά ένα μικρό θαύμα»

Με τη δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 Βεντούρα Ματίνα
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στάσεις αστικής συγκοινωνίας, 
ένα έργο που χρηματοδοτήθη-
κε από το ΕΣΠΑ 2007-2013

- Εξωραϊσμός πλατείας Αγί-
ου Κωνσταντίνου στη δημοτική 
κοινότητα Πάρου 

- Χωροθέτηση ανοικτού θε-
άτρου στο αλσύλλιο της Ξεχω-
ριανής στη δημοτική κοινότητα 
Μάρπησσας

- Έγκριση μελέτης και ανα-
μονή χρηματοδότησης του 
έργου: «Ηλεκτροδότηση της 
μονάδας αφαλάτωσης της δη-
μοτικής κοινότητας Πάρου»

- Επισκευή του ξενώνα (Σπίτι 
της Λογοτεχνίας) της τοπικής 
κοινότητας Λευκών  

- Αποκατάσταση και αναπα-
λαίωση παραδοσιακών πλυ-
σταριών στην τοπική κοινότητα 
Λευκών 

- Προέγκριση μελέτης περι-
βαλλοντολογικών επιπτώσεων 
που αφορά το υφιστάμενο κα-
ταφύγιο τουριστικών σκαφών 
Νάουσας

- Αντικατάσταση και αποκα-
τάσταση πλακόστρωτου των 
οικισμών του νησιού

- Αποκατάσταση και συντή-
ρηση του οδικού δικτύου στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
και δυνατοτήτων του δήμου 
Πάρου.

- Ικανοποίηση του πολυε-
τούς αιτήματος των κατοίκων 
του νησιού για δημιουργία κέ-
ντρου εξετάσεων για μηχανές 
και μοτοποδήλατα 

- Αγορά κτιρίου ΚΑΠΗ στη 
δημοτική κοινότητα Αγκαιριάς 
και κτιρίου Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού στη δημοτική κοινό-
τητα Αρχιλόχου

- Προσπάθεια σε συνερ-
γασία με το Λιμενικό Ταμείο 
για ανάπτυξη τουρισμού 
κρουαζιέρας στην Πάρο και 
δημιουργία θαλάσσιων και 
χερσαίων εγκαταστάσεων 
υποδοχής και εξυπηρέτησης 
κρουαζιερόπλοιων

- Ενίσχυση της ανακύκλω-
σης, στο πλαίσιο της ευαισθη-
σίας και του σεβασμού προς 
το περιβάλλον και το φυσικό 
κάλλος του τόπου μας

- Σύσταση επιτροπής ανά-
δειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και επιτροπής αδελφοποιήσεων δήμου Πάρου, 
έκδοση του πρώτου ιστορικού-αρχαιολογικού οδηγού Πάρου, δρομολόγηση της 
σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων, δημιουργία ενός πάρκου γλυπτών στον αύ-
λειο χώρο του δημαρχείου, αξιοποιώντας τα γλυπτά που είχαν φιλοτεχνηθεί κατά 
τη διάρκεια του 1ου συμποσίου γλυπτικής Πάρου «Παρία Λίθος» 5 Ιουνίου – 2 
Ιουλίου 2011και πολλές άλλες δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού και της ιστορίας 
της Πάρου

- Ίδρυση, σε συνεργασία με την ΚΔΕΠΑΠ, του πρώτου δημοτικού ωδείου Πάρου
- Έργα και δράσεις υλοποιούνται συνεχώς από όλα τα Νομικά Πρόσωπα του 

Δήμου Πάρου.
Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, τα έργα που γίνονται στο δήμο Πάρου απο-

τελούν ειλικρινά ένα μικρό θαύμα. Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα πολύ με-
γάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου και στους υπαλλήλους του δήμου, οι οποίοι 
πραγματικά ξεπερνούν τους εαυτούς τους».

Οι πόροι από την κεντρική εξουσία συνεχώς μειώνονται. Η σύμπραξη 
που κάνετε με τους δήμους Αντιπάρου και Νάξου και μικρών Κυκλάδων 
τι πιστεύετε ότι θα αποφέρει;

Μ.Κ.: «Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασι-
σμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης το-
πικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων 
σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών 

οικονομικών και κοινωνικών 
φορέων, προκειμένου να αντι-
μετωπισθούν αποτελεσματι-
κά οι οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και δημογρα-
φικές προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν οι αγροτικές και νη-
σιωτικές περιοχές. 

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό 
εργαλείο, ειδικά σε περιόδους 
κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπι-
κές κοινωνίες μπορούν: α) να 
κάνουν σταθερά βήματα προς 
πιο αποτελεσματικές μορφές 
οικονομικής, βιώσιμης και «χω-
ρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, 
σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ορίζοντας 2020», β) να «και-
νοτομήσουν» όχι αποκλειστικά 
σε όρους τεχνολογικούς αλλά 
κυρίως σε όρους αντιμετώπι-
σης των τοπικών προβλημά-
των και γ) να ενισχύσουν την 
κοινωνική συνοχή στις αγρο-
τικές περιοχές. Βασίζεται στο 
διάλογο, τη συνεργασία, την 
κινητοποίηση, τη συστράτευ-
ση, τη συστηματική εργασία 
και την ενεργό συμμετοχή 
από τους πολίτες, τις τοπικές, 
επαγγελματικές, πολιτιστικές 
και περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις των νησιών. Στόχο έχει 
την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας και βιωσιμότητας της 
περιοχής μας, την προώθηση 
της απασχόλησης, τη διατήρη-
ση της κοινωνικής συνοχής και 
τη διαμόρφωση μιας ενιαίας 
στρατηγικής στην κατεύθυνση 
της αειφόρου ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη πρωτο-
βουλία των τριών Δήμων της 
Σύμπραξης ξεκίνησε έγκαιρα, 
πριν την έγκριση του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Αλιείας 
και Θάλασσας (Ε.Π. Α Λ.Θ.) 
στα οποία εντάσσεται, ώστε 
να υπάρχει μεγάλη επάρκεια 
χρόνου για τη διαβούλευση 
και την προετοιμασία».

Αεροδρόμιο

Που βρισκόμαστε σή-
μερα στην υπόθεση του 

νέου αεροδρομίου Πάρου.
Μ.Κ.: «Το νέο αεροδρόμιο Πάρου είναι ένα έργο σταθμός που θα δώσει μια νέα 

πνοή ανάπτυξης στον τόπο μας. Δεν μπορούμε να καθόμαστε άλλο με σταυρωμένα 
χέρια και να αφήνουμε τον χρόνο να περνάει άσκοπα. Είναι καιρός να περάσουμε 
από τα λόγια στα έργα. 

Έτσι λοιπόν συστάθηκε τον Μάιο του 2015, η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία 
για την δημιουργία των προσωρινών εγκαταστάσεων εδάφους νέου αερολιμένα 
Πάρου, ένας φορέας που επιδιώκει, με την έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας, την κατασκευή των έργων και των προσωρινών εγκαταστάσεων που θα 
διασφαλίσουν την λειτουργία του νέου αεροδρομίου μέσα από δωρεές χορηγών, 
λόγω της οικονομικής δυσπραγίας του κράτους. Εν συνεχεία, στις 27 Νοεμβρίου 
2015, όπως ήδη ανακοινώθηκε και με σχετικό δελτίο τύπου της ΑΜΚΕ για τη δη-
μιουργία των προσωρινών εγκαταστάσεων εδάφους νέου αερολιμένα Πάρου, κα-
τόπιν υποδείξεως της ΥΠΑ και του υπουργείου υποδομών, μεταφορών και δικτύων, 
υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται ώστε 
να υλοποιηθεί με βάση αυτές η κατασκευή  των προσωρινών εγκαταστάσεων. 

Στόχος μας είναι η ταχύτερη δυνατή λειτουργία του νέου αεροδρομίου, χωρίς 
να απεμπολούμε την κατασκευή των μονίμων εγκαταστάσεων αλλά ταυτόχρονα 
παλεύοντας γι’ αυτές, για το δικαίωμα της Πάρου να έχει ένα πλήρες και σύγχρονα 
διαμορφωμένο αεροδρόμιο. Όταν το κράτος αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις των καιρών, τότε πρέπει η ίδια η κοινωνία να αναλάβει δράση. Η έναρξη 
λειτουργίας του νέου αεροδρομίου είναι πλέον μόνο στα χέρια των πολιτών της 

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
της Μάρπησσας

Στις στοές των αρχαίων λατομείων 
στο Μαράθι
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Λιμάνι-καθημερι-
νότητα

Για τη δημιουρ-
γία νέου εμπορικού 
λιμένα μετά τη συ-
νάντηση που είχατε 
στο υπουργείο εθνι-
κής άμυνας είσαστε 
αισιόδοξος ή είναι 
ακόμα μία «πιστο-
λιά» της εξουσίας 
προς το νησί μας;

Μ.Κ.: «Υπήρξε πι-
στεύω μια ειλικρινής 
συζήτηση κατά τη συ-
νάντηση με τον Υπουρ-
γό Εθνικής Άμυνας κ. 
Πάνο Καμμένο. Όμως, 
όπως γνωρίζετε, τα 
ζητήματα Εθνικής Αμύ-
νης απαιτούν λεπτούς 
χειρισμούς. Είμαστε σε 
συνεχή επικοινωνία με 
το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας και τον μελε-
τητή του έργου, προσ-
δοκώντας σε μια αίσια 
έκβαση».

Στα θέματα κα-
θημερινότητας που 
βρισκόμαστε σήμερα; Ακόμα, σας κατηγορούν για την αύξηση ανταπο-
δοτικών δημοτικών τελών εν μέσω οικονομικής κρίσης. Τι απαντάτε;

Μ.Κ.: «Σήμερα, η χώρα μας διανύει μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, με 
δραματικές μειώσεις κάθε χρόνο των κρατικών επιχορηγήσεων στους δήμους, όπου 
κυριαρχεί αβεβαιότητα και η ρευστότητα, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό 
επίπεδο, επηρεάζοντας  και δοκιμάζοντας την κοινωνική συνοχή και τις  ανθρώπινες 
σχέσεις. Αποκορύφωμα είναι η πρόσφατη απόφαση αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά 
μας, μια απόφαση κόλαφος για τα οικονομικά του δήμου μας, οικονομικά ήδη επι-
βαρυμένα από τις μνημονιακές πολιτικές. 

Εμείς, ως δημοτική αρχή δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην διευκόλυνση των συν-
θηκών διαβίωσης και στη βελτίωση  της καθημερινότητας του πολίτη. Δυστυχώς 
τα πράγματα δεν έγιναν όπως τα ονειρευτήκαμε, εξαιτίας όλων όσων προανέφερα. 
Όμως δεν αδρανούμε, αντιθέτως εξετάζουμε τα νέα δεδομένα και ανασχεδιάζουμε 
την στρατηγική μας. 

Όσον αφορά στα δημοτικά τέλη, η Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε σε καμία 
αύξηση. Στη περίπτωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτι-
σμού, όπου το ΦΠΑ αυξήθηκε από 9% σε 23%, έγινε αναπροσαρμογή, βάσει την 
ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του δημότη, την εξισορρόπηση των κοινωνικών και 
αντιαναπτυξιακών αναγκών, τη κοινωνική ευαισθησία και τη διατήρηση των κοινωνι-
κών προνομίων των ευπαθών ομάδων. Ουσιαστικά πρόκειται για εξορθολογισμό 
των τελών, απορροφώντας στη πραγματικότητα το μεγαλύτερο ποσοστό της αύ-
ξησης του ΦΠΑ(10%), ώστε ο Δήμος Πάρου να παραμείνει ένας οικονομικά υγιής 
και βιώσιμος δήμος, όταν σε γειτονικούς δήμους τα ανταποδοτικά τέλη αυξήθηκαν 
έως και 50%. Μη ξεχνάτε επίσης ότι ο τομέας της καθαριότητας είναι μια ζωτικής 
σημασίας ανταποδοτική υπηρεσία για το σύνολο της κοινωνίας. Άλλωστε η καθα-
ριότητα είναι μισή αρχοντιά. Τέλος, προβήκαμε σε μια μικρή αλλά αναγκαία αύξηση 
του πολιτιστικού τέλους, για την ανάδειξη των σπουδαίων μνημείων της Πάρου 
και ιδιαιτέρως των αρχαίων λατομείων της Παρίας Λίθου, η οποία αποτέλεσε την 
ιδανική πρώτη ύλη για θαυμαστά και μοναδικά έργα γλυπτικής και αρχιτεκτονικής 
της αρχαιότητας».

 
Από την υπόθεση του υπό ίδρυση κοινωνικού ιατρείου τι προσδοκάτε; 

Θα υπάρχει και συνέχεια με κοινωνικό φαρμακείο;
Μ.Κ.: «Ο δήμος Πάρου, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που έχει οδη-

γήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας στην ανεργία και την ανέχεια σε συνδυασμό 
με την οικονομική δυσπραγία των ασφαλιστικών ταμείων θεώρησε επιτακτική την 
ανάγκη λειτουργίας του κοινωνικού ιατρείου, το οποίο έχει ως στόχο τη δωρεάν 
παροχή ιατρικής αρωγής στους πραγματικά έχοντες ανάγκη συμπολίτες, λόγω των 
δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί. 

Σε μια εποχή που η καθημερινότητα είναι βάρβαρη και βάναυση, εμείς ως δημο-
τική αρχή, οφείλουμε να παρέχουμε στους συμπολίτες μας, με τις δυνατότητες που 
έχουμε, όλα αυτά που απαιτούν οι μέρες, κάνοντας την αλληλεγγύη και την ανθρω-
πιά κινητήριος δύναμη της κοινωνίας μας. Είμαστε ήδη σε επαφή με φαρμακοποιούς 
του νησιού ώστε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό και στη λειτουργία του 

κοινωνικού φαρμακεί-
ου δήμου Πάρου».

Έχουν ακουστεί 
πολλά για τον τρό-
πο λειτουργίας του 
δημοτικού συμβου-
λίου; Ποια είναι η 
δική σας θέση;

Μ.Κ.: «Μερικές φο-
ρές, όταν προκύπτουν 
σοβαρά ζητήματα που 
αφορούν τον τόπο 
μας, δημιουργείται μια 
εντός λογικών ορίων 
ένταση από όλες τις 
πλευρές, η οποία όμως 
σε καμία περίπτωση 
δεν παρεμποδίζει την 
ομαλή λειτουργία του 
δημοτικού συμβουλί-
ου».

Περιβάλλον

Στο θέμα της ανα-
κύκλωσης που φαί-
νεται το τελευταίο 
διάστημα μία κι-
νητικότητα τι έχετε 
να μας πείτε;

Μ.Κ.: «Ο δήμος Πά-
ρου στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής του πολιτικής υλοποίησε τις εξής δράσεις:
- Πρόγραμμα: «Ανταποδοτική διαλογή στη Πηγή», μια συνεργασία του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.ΠΑ 

με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστήμιου με στόχο 
την ενημέρωση και εκπαίδευση αρχικά των μαθητών και κατόπιν των πολιτών πάνω 
στην σύγχρονη μέθοδο διαλογής όλων των απορριμμάτων σε διαφορετικά ρεύματα

- Δημιουργία σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Ανάκτησης Ανακύκλωσης 
(ΕΕΑΑ) ενός Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Τα απορρίμμα-
τα είναι ένας κρυμμένος θησαυρός, τον οποίο πρέπει με στρατηγική και πρόγραμμα 
να αξιοποιήσουμε.   

- Προμήθεια ενός κάδου θραυστήρα, ενός κάδου κόσκινου, ενός ηλεκτρομαγνήτη 
διαχωρισμού και ενός ερπυστριοφόρου εκσκαφέα με κάδο για την βελτίωση της 
λειτουργίας του ΧΥΤΑ

- Προμήθεια επιπλέον μπλε κάδων ανακύκλωσης
- Προμήθεια ηλ. σκουπών για τον καθαρισμό του εσωτερικού τμήματος των οι-

κισμών 
- Προμήθεια λαμπτήρων τύπου Led, για εξοικονόμηση ενέργειας έως και 62% και 

μείωση της εκπομπής ρύπων CO2
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλή-

ματα της εποχής μας. Η ρύπανση είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα ως άλλοθι την 
αυτοΐαση της φύσης. Οι δυνατότητες ανασύστασης των φυσικών πόρων όμως δεν 
είναι και δεν θεωρούνται πλέον απεριόριστες. Η ανθρώπινη κοινωνία είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με το φυσικό περιβάλλον, και μέσα από τον σεβασμό αυτής της σχέσης 
θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, 
με τον παράλληλο κι αναγκαίο σεβασμό στη φύση και την ταυτόχρονη προσπάθεια 
των κοινωνιών για οικονομική μεγέθυνση.

Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί διαφορετικά, αν δεν δοθεί η αναγκαία 
έμφαση στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Αυτό 
που χρειάζεται σήμερα είναι η διαμόρφωση μιας ατομικής περιβαλλοντικής συνεί-
δησης στον κάθε πολίτη. Μόνο μέσω της σωστής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
του πολιτισμού μπορούν να τεθούν οι σωστές βάσεις για ένα φιλικότερο προς το 
περιβάλλον αύριο».

Ευχές
Θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο;
Μ.Κ.: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να επι-

κοινωνήσω με τους αναγνώστες σας και με αφορμή αυτή την συνέντευξη να πω σε 
όλες και όλους τους συμπατριώτες μας , χρόνια πολλά με υγεία πρώτα από όλα.

 Ο νέος χρόνος να είναι η αρχή μιας δυναμικής περιόδου για την Πάρο μας, που 
θα χαρακτηρίζεται από ομόνοια και αλληλεγγύη, κάτι που είναι απαραίτητο για την 
υλοποίηση των στόχων μας που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για το νησί και τα παιδιά 
μας».

Από τη σύσκεψη για την κρουαζιέρα. Από αριστερά: Θ. Κόντες,  πρόεδρος Ελλήνων Εφοπλιστών Κρου-
αζιέρας, Κ. Μουτζούρης, πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, Μ. Κωβαίος και ο Ν. Κυπραίος, διδά-
κτορας Ακτομηχανικής.
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Ερώτηση στη Βουλή
Ο βουλευτής Ηρακλείου, με το «Ποτάμι», κ. Σπύρος Δανέλλης, έκανε 

ερώτηση στη Βουλή, προς τους υπουργούς υγείας και ναυτιλίας-Αιγαίου, 
σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον τομέα υγείας στα νησιά μας, κα-
θώς και τα ασθενοφόρα αεροσκάφη.

Στην ερώτησή του ο κ. Δανέλλης, αναφέρεται στη δυνατότητα χορήγη-
σης από το ΕΚΑΒ άδειας λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους για υγειονομι-
κή μεταφορά ασθενών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το ΕΚΑΒ 
και συνεχίζοντας γράφει:

«Ταυτόχρονα, νησιά όπως εν προκειμένω η Πάρος, μέσω του Κοινωφελούς Ιδρύ-
ματος «Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας και Μορφώσεως», το οποίο σήμερα έχει την 
μορφή Ν.Π.Ι.∆ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου), νόμιμα εκπροσωπούμενο, 
από το έτος 2007 διαθέτει στο ενεργητικό του αεροσκάφος ασθενοφόρο ειδικά 
διαμορφωμένο πιστοποιημένο, ασφαλισμένο και εγκεκριμένο από τους κρατικούς 
φορείς, για τη διακομιδή σοβαρών περιστατικών που χρήζουν άμεσης μεταφοράς 
σε ανώτερες μονάδες υγείας. Σημειωτέον δε ότι το αεροσκάφος αγοράσθηκε με 
χρήματα από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος και έως πριν από λίγους μήνες 
πραγματοποιούσε τις διακομιδές από έσοδα που αντλούσε από την ενοικίαση ακι-
νήτων που έχει στην κατοχή του.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα του τοπικού κυρίως Τύπου, η δραστη-
ριότητα του εν λόγω αεροσκάφους το τελευταίο διάστημα λόγω της οικονομικής 
κρίσης έχει περιοριστεί κατά πολύ έως το σημείο του παροπλισμού του, με αποτέ-
λεσμα οι διακομιδές των σοβαρών περιστατικών σε άλλες μεγαλύτερες μονάδες 
υγείας, να πραγματοποιείται κυρίως με πλωτά μέσα, τα οποία όμως σε καμία πε-
ρίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει ένα αερο-
σκάφος ασθενοφόρο, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και διατεθεί γι’ αυτό το σκοπό. Ο 
παροπλισμός του εν λόγω αεροσκάφους και η μη χρησιμοποίηση του για το σκοπό 
που αυτό αγοράσθηκε και διατέθηκε δημιουργεί ερωτηματικά: ∆εδομένου ότι ο 
καλύτερος άμεσος ασφαλέστερος και αποτελεσματικός τρόπος μεταφοράς των 
σοβαρών περιστατικών υγείας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με το μέσο της 
αεροδιακομιδής των ασθενών, στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, όπως γίνεται 
σε νησιά που δεν έχουν το πλεονέκτημα του να διαθέτουν δικό τους αεροσκάφος, 
όπου επιλαμβάνονται της διακομιδής τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας 

του ΕΚΑΒ και του Λιμενικού.
∆εδομένου ότι η μεταφορά των σοβαρών περιστατικών 

γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και γρηγορότερα με την 
μέθοδο της αεροδιακομιδής των ασθενών ειδικά όταν επι-
κρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπου ο οποιοσδήποτε 
άλλος τρόπος μεταφοράς των ασθενών εγκυμονεί μεγάλους 
κινδύνους για τον ίδιο τον ασθενή αλλά και τους ανθρώπους 
που τον μεταφέρουν. ∆εδομένου ότι σε κάθε περίπτωση η 
ένταξη του εν λόγω αεροσκάφους στο δυναμικό του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ, θα εξυπηρετούσε στο 
σύνολο του, αφού μ αυτόν τον τρόπο και πιο λειτουργικό θα 

γινόταν το σύστημα με την διάθεση του αεροσκάφους, αλλά και το κόστος μεταφο-
ράς θα είναι αρκετά πιο χαμηλό σε σχέση με το κόστος που επιβαρύνεται το Ελλη-
νικό ∆ημόσιο για την μεταφορά των περιστατικών με τα πλωτά μέσα. ∆εδομένου 
ότι τα πλωτά μέσα διακομιδής των ασθενών, όταν πληρούν τις αυστηρές προδια-
γραφές λειτουργίας τους, προσφέρονται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος μεταφοράς των ασθενών στις πλησιέστερες μεγαλύτερες μονάδες υγείας.

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι κάθε κίνηση που θα ήταν προς οικονομικό 
όφελος του Ελληνικού ∆ημοσίου για μείωση των δαπανών στο Υπουργείο Υγείας, 
αλλά και την μείωση του κρατικού Προϋπολογισμού, αφού ως δαπάνη σε αρκετές 
περιπτώσεις επιβαρύνει και τους λογαριασμούς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι-
γαίου με την συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, αλλά και του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας με την συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Γιατί δεν ανταποκρίνεστε στο κάλεσμα των τοπικών φορέων και του ∆ιοικητι-
κού Συμβουλίου του Ιδρύματος προκειμένου να δοθεί λύση στο επείγον αυτό θέμα, 
που πέραν των άλλων έχει να κάνει πρωτίστως με τις ανθρώπινες ζωές;

2. Γιατί δεν επιλέγετε την ένταξη του συγκεκριμένου αεροσκάφους στο δυναμικό 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ, που ως αποτέλεσμα θα έχει την 
μείωση των δαπανών στις μεταφορές των επειγόντων περιστατικών υγείας στους 
συνανθρώπους μας από την νησιωτική περιφέρεια;

Γιατί μια τόσο απλή λύση που αποφέρει άμεσα και λειτουργικά αποτελέσματα στο 
κοινωνικό σύνολο με ελάχιστο κόστος για το Ελληνικό ∆ημόσιο, δεν την προτείνετε 
και εμμένετε στην μέθοδο της διακομιδής των ασθενών με πλωτά μέσα που και πιο 
δαπανηρή είναι επιβαρύνοντας περισσότερο τους φορολογούμενους πολίτες αλλά 
και επικίνδυνη;».
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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

ΚΡΩΤΗΡΙ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πωλείται κτήµα 7 στρέµµατα, µε 
απεριόριστη θέα, µε ρεύµα και 
νερό. Τηλ. επικοινωνίας: 6945 
182 860

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

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

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΑΡΤΟΥ, ενοικιάζεται, από τον 
καινούριο χρόνο, µε εξοπλισµό. 
Πληροφορίες: 6986 578 012

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται δίπατη 
γκαρσονιέρα, 25 τµ, για όλο το 
χρόνο, σε πλατεία, όπισθεν µου-
σείου Περαντινού. Επιπλωµένη, 
a/c (ψύξη-θέρµανση), parking. 
Τηλ.: 6942 464 971 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕ∆Ο, ενοικιάζεται κατοικία 48 
τ.µ., πλήρως επιπλωµένη. ∆εκτά 
κατοικίδια. Τηλ. 6932 277 669

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

Η CRETA FARMS η δυναµικότερη 
Εταιρεία στο χώρο των αλλαντι-
κών, ζητά να προσλάβει Πωλητή/
Πωλήτρια µε έδρα την Πάρο ή 
τη Νάξο. 
Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για 
την ανάπτυξη του δικτύου πωλή-
σεων της περιοχής, καθώς και την 
τοποθέτηση των προϊόντων στα 
καταστήµατα µε στόχο την αύξηση 
των πωλήσεων.
Απαραίτητα Προσόντα :
•Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης
•3-4 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση καταναλωτικών  προϊόντων 
και τροφίµων
•Πολύ καλή γνώση MS Offi  ce
•Ισχυρή επικοινωνιακή και δια-
πραγµατευτική ικανότητα
•Πνεύµα συνεργασίας, οµαδικό-
τητας και ικανότητα εργασίας σε 

συνθήκες πίεσης.
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα 
αποτελεσµατικής αντιµετώπισης 
προβληµάτων.
•Κάτοχος διπλώµατος οδήγησης 
αυτοκινήτου.
Η Εταιρεία προσφέρει σύγχρονο & 
δυναµικό εργασιακό περιβάλλον 
µε  προοπτικές εξέλιξης σύµφωνα 
µε ολοκληρωµένο σύστηµα 
αξιολόγησης.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται 
να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σηµείωµα στο Fax: 28310 
86751  ή να κάνουν αίτηση  µέσα 
από το site της εταιρείας µας Creta 
farms - http://cretafarmforms.
applymycv.gr/  µε κωδικό αγγελί-
ας  (SAL_PN1215).

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΚΥΡΙΑ αναλαµβάνει φύλαξη παι-
διού στο σπίτι του, στην Παροικία, 
Νάουσα ή Αλυκή, τις πρωινές 
ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
475 021

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

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ 30 ετών πωλού-
νται από ιδιώτη. Επίσης πωλείται 
πλαστική κυλινδρική δεξαµενή 
πετρελαίου λευκή, 1.000 LT, 80€. 
Τηλ. 6972 187 275
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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 | Μικροβιολογικές, Αιµατολογικές, 
Βιοχηµικές, Ορµονολογικές, Ανοσολογικές εξετάσεις, 
Καρκινικοί δείκτες 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Ακτινολόγος | Ακτινογραφίες, Αξονικός τοµογράφος, 
Υπέρηχος, Πανοραµική, Ψηφιακή µαστογραφία, 
Οστική πυκνότητα, Λιποµέτρηση 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
7/1 & 8/1

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | 7/1 & 8/1

Καρδιολόγος 8/1 & 29/1
∆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

E-Cigarettes & Liquids
vapechimp

Klimata 1, Parikia, Paros | Tel: 22840 23702
www.vapechimp.gr

Με την επίδειξη αυτού
του κουπονιού

κερδίζετε έκπτωση 10% 

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€
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«Γιορτινά»

Με επιτυχία διοργανώθηκαν από την ΚΔΕΠΑΠ οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
στην Παροικιά, από 11 έως 13 Δεκεμβρίου 2015.

Το πρόγραμμα «Γιορτινά στην Παροικιά» συνδιοργάνωσαν ο δήμος Πάρου, η ΚΔΕ-
ΠΑΠ και η δημοτική κοινότητα Πάρου με τη συνεργασία συλλόγων και σχολείων.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 11/12 παιδιά από σχολεία της Παροικιάς ξεκίνησαν 
το στόλισμα, ενώ το απόγευμα η εορταστική παράσταση καραγκιόζη στο Πολυγω-
νικό του Λυκείου, χάρισε γέλιο σε μικρούς και μεγάλους, που γέμισαν την αίθουσα 
και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Το Σάββατο 12/12 η παλαιά αγορά και τα γύρω 
στενά της Παροικιάς γέμισαν από κόσμο, ζωντάνια, χαρά, ευχές και γεύσεις. Από 
νωρίς το απόγευμα χορωδίες έψαλαν ύμνους και κάλαντα, τα παιδιά των σχολείων 
παρουσίασαν την όμορφη και πρωτότυπη έκθεση κατασκευών, μαθητές τραγούδη-
σαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ η βραδιά έκλεισε με πάρτι για μικρούς και 
μεγάλους.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 13/12 όπου στην κατάμεστη από 
κόσμο πλατεία Εκατονταπυλιανής πραγματοποιήθηκε το άναμμα του Χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες στο πιάνο, κάλαντα και τραγούδια 
σε Jazz  ρυθμούς. Στο χώρο της εκδήλωσης μπορούσαν να επισκεφθούν οι συγκε-
ντρωμένοι το καραμελόσπιτο, το παραμυθόσπιτο, που προσέλκυσε τους μικρούς 
μας φίλους, το σπίτι και τον πάγκο με τις κατασκευές, τα ευρηματικά διακοσμητικά, 
τις τοπικές λιχουδιές, αλλά και την ψησταριά με τα ζεστά σουβλάκια. Ο Άη Βασίλης 
χάρισε ευχές και καραμέλες στα παιδιά, που δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν 
αναμνηστικές φωτογραφίες. Εκείνο όμως, που έκλεψε την παράσταση, ήταν το σπι-
τάκι του Άη Βασίλη, όπου ουρές κόσμου με τα πιτσιρίκια στην πρώτη γραμμή πήραν 
το καθιερωμένο δώρο και το αναψυκτικό τους μαζί με τις ευχές για καλά Χριστού-
γεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος.

Ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθ. Μαρινόπουλος, που είχε την ευθύνη της παρου-
σίασης της εκδήλωσης, στον σύντομο χαιρετισμό του απηύθυνε μήνυμα ανθρωπιάς 
και αγάπης, ενώ με ρεαλισμό και αισιοδοξία κάλεσε όλες και όλους τους Παριανούς 
να σταθούμε άξιοι των ιδανικών και των αξιών που μας χαρακτηρίζουν ως λαό, και 
ως νησιώτες. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την αντίστροφη μέτρηση για το άναμμα 
του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από το δήμαρχο, κ. Κωβαίο, ο οποίος με τη σειρά 
του έστειλε μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα έκλεισε 
με συναυλία από το Βασίλη Ρακόπουλο και την μπάντα του που έπαιξαν με μοναδικό 
τρόπο διασκευές από πασίγνωστες Χριστουγεννιάτικες μελωδίες σε Jazz και swing 
ρυθμούς. Τέλος, σε σχετικό μήνυμα της ΚΔΕΠΑΠ σημειώνεται: «[…] Ευχαριστούμε 
εκ βάθους καρδίας τους υποστηρικτές και πάντα πρόθυμους χορηγούς μας που 
σε δύσκολες συνθήκες  προσέφεραν πρόθυμα την στήριξη τους για να πραγματο-
ποιήσουμε αυτή την αξέχαστη γιορτινή εκδήλωση, και ευχόμαστε σε όλους υγεία, 
αγάπη, χαρά και αισιοδοξία».

Παροικία | T. 22840 21681 | F. 22840 24980 | batsouri@hotmail.com

Σας ευχόµαστε η νέα χρονιά να είναι γεµάτη
υγεία και φως στις ψυχές όλων!

Από 21/12 επωφεληθείτε από
τις προσφορές -30%

σε φωτιστικά οροφής, πορτατίφ
και χριστουγεννιάτικα είδη. ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΜΗΣ | Υστέρνι, Νάουσα | www.xilofournos.gr | τηλ: 22840 52750

Σύνδεση με Καβάλα
Ένα νέο δρομολόγιο που θα συνδέσει τα νησιά μας με την Καβάλα, ετοιμάζεται 

από την «Hellenic Seaways», καθώς με το πλοίο «Νήσος Ρόδος», αυτό θα γίνει 
εφικτό.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της «Hellenic Seaways», το συγκεκριμένο δρομολόγιο 
θα περνάει κατά σειρά από τα παρακάτω λιμάνια: Πειραιάς, Πάρος, Νάξος, Πάτμος, 
Άγιος Κήρυκας Ικαρίας, Βαθύ Σάμου, Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Καβάλα.

Το πλοίο που θα εκτελεί το παραπάνω δρομολόγιο («Νήσος Ρόδος»), έχει μήκος 
192,5 μέτρα, ναυπηγήθηκε στην Ιαπωνία το 1987, μπορεί να μεταφέρει 1600 επι-
βάτες, 750 οχήματα και κινείται με 23 κόμβους. Το πρώτο δρομολόγιο ξεκινάει 
στις 13 Ιουνίου από τον Πειραιά, ενώ η εκτιμώμενη διάρκεια του ταξιδιού αγγίζει 
τις 28 ώρες. Το πλοίο θα αναχωρεί στις 2 το μεσημέρι από τον Πειραιά και θα φτάνει 
στην Καβάλα στις 6 το απόγευμα, της επόμενης ημέρας. Το δρομολόγιο θα γίνεται 
δύο φορές την εβδομάδα (Δευτέρα και Παρασκευή) από Πειραιά, ενώ η αναχώρηση 
από την Καβάλα θα γίνεται ως εξής: α) από τις 13 ως και τις 28 Ιουνίου κάθε Τρίτη 
και Σάββατο στις 8 το βράδυ και β) από τις 29 Ιουνίου ως και τις 25 Αυγούστου 
(τελευταίο δρομολόγιο) κάθε Τετάρτη και Κυριακή, 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα.

Θέατρο
Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας, δίνει και φέτος το εορταστικό παρόν με τη θε-

ατρική παράσταση: «Τα ξωτικά των Χριστουγέννων», σε μια συνεργασία της θεα-
τρικής παιδικής συντροφιάς Νάουσας και του 1ου πρότυπου εθελοντικού κέντρου 
Α.Μ.Ε.Α.Ι. 

Η παράσταση θα δοθεί σήμερα Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στην αίθουσα 
του ΑΜΕΣ «Νηρέας», με τη συμμετοχή και των παιδιών του Κέντρου. Η τιμή εισιτη-
ρίου είναι 3 ευρώ.

Ακόμα, την επόμενη μέρα (20 Δεκεμβρίου), ο ΧΟΝ θα βρίσκεται σε ένα από τα 
σπιτάκια που έχουν στηθεί στην πλατεία της Νάουσας, για να προσφέρει στον κόσμο 
κεράσματα και την παραμονή των Χριστουγέννων, τηρώντας μια συνήθεια ετών, 
μέλη του συλλόγου θα ψάλλουν τα κάλαντα στις γειτονιές του χωριού (η συνάντηση 
θα γίνει στην αίθουσα του συλλόγου στις 16:00).

Η Λαϊκή Συσπείρωση 
για τα θέματα παιδείας 

«Είναι γνωστά τα προβλήματα στα σχολεία από 
την αντιεκπαιδευτική, αντιλαϊκή πολιτική της «αρι-
στεροκαμμένης πραγματικότητας» που συνεχίζει 
το έργο των προκατόχων της. 

Εκτός όμως από αυτά υπάρχουν και οι διαχειρι-
στές της τοπικής εξουσίας, που έχουν κάνει «ζη-
τιάνους» τους διευθυντές των σχολείων για να 
αγοράσουν πετρέλαιο, γραφική ύλη και είδη καθα-
ρισμού και συναντούν την άρνηση των προμηθευ-
τών που είναι «φεσωμένοι». 

Ανικανότητα ή ανευθυνότητα, λίγο ενδιαφέρει 
μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η ανυποληψία 
όμως του Δήμου στην τοπική αγορά και κοινωνία, 
δεν μπορεί παρά να απασχολεί το σύνολο των δη-
μοτικών συμβούλων. 

Είναι χρέος λοιπόν της δημοτικής αρχής, προ ημερήσιας διάταξης να φέρει το 
θέμα στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου».
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Κατάργηση 
επιδόματος

Με κοινή ανακοίνωση των ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, 
Νάξου και Θήρας, καταγγέλλεται το νέο «ευφυολό-
γημα» για την κατάργηση επιδόματος προβληματικών 
περιοχών. Η αναλυτική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Στην εισηγητική έκθεση για το νέο μισθολόγιο των 
δημοσίων υπαλλήλων που είναι προς ψήφιση καταρ-
γείται το επίδομα προβληματικής περιοχής σε κά-
ποιες περιοχές μεταξύ των οποίων και οι Κυκλάδες. 
Λίγους μήνες μετά την αύξηση του ΦΠΑ η κυβέρνηση 
προχωρά σε ένα ακόμα εξοντωτικό μέτρο. 

Σε μια περιοχή με αυξημένο κόστος ζωής, με ανύ-
παρκτο δημόσιο σύστημα υγείας, με τεράστιο κόστος 
στις μετακινήσεις, γενικά σε μια περιοχή στην οποία η 
αναγνωρισμένη ως τώρα νησιωτικότητα αντιμετωπι-
ζόταν με αντισταθμιστικά μέτρα, η κατάργηση του συ-
γκεκριμένου επιδόματος θα πολλαπλασιάσει τα οξυμ-
μένα ήδη προβλήματα διαβίωσης και θα διαλύσει τις 
κοινωνικές δομές στη νησιωτική χώρα. Επιπλέον το 
προβλεπόμενο ποσό που θα εξοικονομηθεί μέσω της 
κατάργησης του επιδόματος, θα είναι ελάχιστο σε 
σχέση με τα αναμενόμενα δημοσιονομικά οφέλη του 
και σε σχέση με τις τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις 

που θα δημιουργήσει.
Να υπενθυμίσουμε ότι στον κρατικό προϋ-

πολογισμό του 2016,που μόλις πρόσφατα ψη-
φίστηκε από τη συγκυβέρνηση, μειώνονται οι 
«μισθολογικές δαπάνες» κατά 18,3 εκατ. ευρώ 
ενώ αυξάνονται οι εισφορές των εργαζομένων 
(6,67%) για παροχές Υγείας – Ασφάλισης, που 
επίσης θα οδηγήσει σε ονομαστική μείωση των 
μισθών. Επίσης θυμίζουμε ότι ένας δημόσιος 
υπάλληλος με τα μέτρα της πενταετίας έχει χάσει σε 
ονομαστική βάση πάνω από 6 μισθούς το χρόνο. Το 
ζήτημα δεν αφορά μόνο τους δημοσίους υπαλ-
λήλους ή μόνο τους εκπαιδευτικούς που υπη-
ρετούν σε παραμεθόριες ή νησιωτικές περιοχές. 
Το μέτρο αντανακλά την πρόθεση της κυβερνη-
τικής πολιτικής να προβεί σε αντιλαϊκά και δυ-
στυχώς με αρνητικό ταξικό χαρακτήρα μέτρα. 
Δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως συντεχνι-
ακό πρόβλημα, αλλά θα πρέπει οι εργαζόμενοι 
συλλογικά και ενιαία να το αντιμετωπίσουμε σε 
συνδυασμό με την πολιτική που σχεδιάζεται για 
το ασφαλιστικό και για το σύστημα Υγείας.

- Απαιτούμε να μην καταργηθεί το επίδομα 
προβληματικής

- Διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες ζωής και 
εργασίας και σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα

- Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην Υγεία, 
στην Παιδεία και στα κοινωνικά αγαθά».

Ανεκτικότητα 
και ευγενική 
περιέργεια

Πριν από αρκετές μέρες μεγάλης εμβέλειας τρομο-
κρατικές επιθέσεις έλαβαν χώρα στο Παρίσι. Στις συ-
ναντήσεις της κοινωνικής λέσχης «Φοίνικας» μάς τιμά 
με την παρουσία του ένας αξιόλογος άνθρωπος και 
πρώην πολιτικό πρόσωπο της Πάρου. Μας προβλη-
ματίζει και μας ακούει. Συζητούσαμε στην τελευταία 
συνάντησή μας για την επικαιρότητα και μας είπε κάτι 
πολύ αληθινό, αναφερόμενος σε μια προσωπική του 
εμπειρία επί χούντας: ο φόβος είναι ένα μύχιο και οδυ-
νηρό ανθρώπινο συναίσθημα, αίτιο για πολλά δεινά.

Ο φόβος είναι μια από τις εξηγήσεις για τις αιματη-
ρές συναντήσεις Ανατολής και Δύσης. Οι σουνίτες εξ-
τρεμιστές φοβούνται το δυτικό τρόπο ζωής, τον θεω-
ρούν έκφυλο, διεφθαρμένο, υλιστικό, άθεο, άπιστο και 
οι δυτικοί εκτρέπουν τη φοβία τους προς το σύνολο 
του μουσουλμανικού κόσμου, θεωρώντας τον βάρβα-
ρο, πολεμοχαρή, σεξιστικό, οπισθοδρομικό κι εξωτικό.

Ίσως είναι ρομαντικά αυτά που υποστηρίζουμε και 
έχουμε υποστηρίξει σε συζητήσεις, συνέδρια και άρ-
θρα. Ας δοκιμάσουμε όμως τη λύση της ανεκτικότη-
τας και της γνήσιας περιέργειας για το διαφορετικό. Ο 
σχιζοφρενής, ο τοξικομανής, ο ανάπηρος, ο καταθλι-
πτικός, ο περιθωριακός έχουν πολλά να μας διδάξουν, 
έχουν να μας αφηγηθούν την προσωπική τους αλή-
θεια και ιστορία. Δεν έχουμε φτάσει στον κολοφώνα 
της βεβαιότητας για να μη ζυμωνόμαστε, να μην προ-
χωρούμε ένα βήμα παραπέρα, να μη μαθαίνουμε και 
να μη βελτιωνόμαστε.

Στην προτελευταία μας συνάντηση, ένας φίλος μας 
από τη λέσχη δήλωσε ότι το μόνο κοινό στοιχείο των 

ανθρώπων είναι ο θάνατος. Όλα τα υπόλοιπα χαρα-
κτηρίζονται από διαφορετικότητα και ετερότητες. Για 
να το διατυπώσουμε διαφορετικά, τα μόνα 
κοινά σημεία των ανθρώπων είναι η μοίρα της 
θνησιμότητας και η κοινή κατάσταση διαφο-
ρετικότητας. Ξεκινώντας από αυτή την υπόθεση, 
πρέπει συνεχώς να κατασκευάζουμε συνδετικά στοι-
χεία στην κοινωνική μας συνύπαρξη και μόλις βαθμι-
αία κάνουμε προόδους, μπορούμε να επαιρόμεθα  για 
αυτό που ονομάζουμε πολιτισμό.

Πρόσφατα, ο δρ. Δ. Νανόπουλος, διακεκριμένος κα-
θηγητής υψηλών ενεργειών και πρόεδρος της Ακα-
δημίας Αθηνών δήλωσε για το χώρο και το χρόνο: 
«Ζούμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο εντελώς 
τυχαία, αλλά ο καθένας από εμάς θα πρέπει να κάνει 
όσο καλύτερη χρήση μπορεί αυτού του χωροχρονικού 
του δεδομένου, πέρα από μισαλλοδοξίες, δόγματα ή 
δοξασίες που μας εγκλωβίζουν. Αυτή η τυχαιότητα 
του χωροχρόνου και πόσο αυτή μας καθορίζει είναι 
εκπληκτική, αν τη σκεφτεί κανείς» (kathimerini.gr). Τε-
λικά όμως, είτε υπάρχει θεός είτε όχι, είτε πιστεύουμε 
είτε όχι, πρέπει να αναπτύσσουμε τις δημιουργικές μας 
δυνάμεις για μια κοινωνία βιώσιμη.

Μια ευγενική περιέργεια για το διαφορετικό, που 
μπορεί να οδηγήσει στην εμπιστοσύνη, η οποία για 
κάποιους κοινωνιολόγους είναι ο θεμέλιος λίθος των 
εποχών μας, δύναται να διασφαλίζει μια πλουραλι-
στική κοινωνία, όπου οι διάφορες ομάδες ανθρώπων 
θα αλληλεπιδρούν, θα υπόκεινται σε ώσμωση και θα 
προωθούν τις διεκδικήσεις τους προς τα πάνω, ενώ 
ταυτόχρονα ο καθένας από όλους αυτούς τους δι-
αφορετικούς ανθρώπους θα μπορεί να επιτελεί ένα 
λειτουργικό ρόλο στην κοινωνία, ανάλογα με τις δυ-
νατότητές του. Το όραμά μας είναι λοιπόν αρχικά αμυ-
ντικό και καταλήγει επιθετικό και διεκδικητικό. Μια 
διεκδίκηση που ζητά την αποδοχή, την ένταξη και την 
ενσωμάτωση, χωρίς διακρίσεις.

Κοινωνική Λέσχη «Φοίνικας»

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Κυκλοφοριακό
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανοίξει μία 

μεγάλη συζήτηση για το κυκλοφορικό πρόβλημα 
της Παροικιάς.

Προσωπικά δεν έχω μετάσχει σε καμία συζή-
τηση παρόμοιου ενδιαφέροντος που γίνεται τις 
τελευταίες μέρες στην Παροικιά. Όχι φυσικά από 
αδιαφορία, αλλά από αγανάκτηση!

Είμαι σίγουρος πως οι προτάσεις που έχουν κα-
τατεθεί από συλλόγους, φορείς και ιδιώτες, είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση! Ακόμα πιο σίγουρος 
είμαι πως ότι πρόταση έχει κατατεθεί, αυτήν την 
έχει ψηφίσει στο παρελθόν το δημοτικό μας συμ-
βούλιο! Προσπαθώ ειλικρινά να καταλάβω ποιος 
κοροϊδεύει ποιον στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
Το όλο θέμα του κυκλοφοριακού προβλή-
ματος της Παροικιάς θα μπορούσε να λυ-
θεί με μία και μόνο απόφαση! Δηλαδή, οι 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο παρελ-
θόν από το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, να 
εφαρμοστούν! Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να 
λέγαμε. Μήπως ξεχάσαμε τις προτάσεις που είχαν 
γίνει στο παρελθόν από τη μελέτη του πολυτεχνεί-
ου Αθηνών; Όχι βέβαια, αλλά εμείς «κολλήσαμε» 
τότε στο αν ήταν σωστό και αν «έδενε» με το Κυ-
κλαδίτικο περιβάλλον το φανάρι που θα έμπαινε 
στη διασταύρωση του Περιφερειακού Παροικιάς 
προς Νάουσα. Τελικά, αποφασίσαμε ότι το φανά-
ρι δεν «έδενε» με το Κυκλαδίτικο τοπίο –το οποίο 
παρεμπιπτόντως το έχουμε κάνει «μπιπ-μπιπ» σε 
όλα τα άλλα, αλλά «δένει» το ατελείωτο πάρκινγκ 
που έχει μεταβληθεί η πλατεία Μαντώς, ακόμα και 
δίπλα στην παιδική χαρά. Τώρα συγγνώμη, αλλά 
πείτε ένα λόγο για να συζητήσουμε σοβαρά το 
θέμα. Ή μήπως δε ζούμε σ’ αυτό το νησί;

Οι αποφάσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα 
της Παροικιάς, ισχύουν για όλους τους άλλους, 
πλην της αφεντομουτσουνάρας μας. Ναι ή όχι; Οι 
αποφάσεις ισχύουν για τους διπλανούς μας, αλλά 
όχι για εμάς. Αν π.χ. πρέπει να πάει μερικά μέτρα 
πιο πάνω ή πιο κάτω ο σταθμός των λεωφορεί-
ων στην Παροικιά, αυτό μπορεί μεν να ευνοεί την 
καλυτέρευση του κυκλοφοριακού προβλήματος, 
αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αν 
μας χαλάει τις συνήθειες μας. 

Οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων για 
το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν υλοποιούνται, δι-
ότι γίνεται σπέκουλα από τον ίδιο το δήμο μας. Δε 
θέλει να τα χαλάσει με κανέναν, δε θέλει να γίνει 
«κακός» με κανέναν! Έτσι, από μία πρόχειρη ματιά 
στο αρχείο μου βρήκα δεκάδες αποφάσεις σχετι-
κές με το θέμα. Το τι έχει ειπωθεί κατά καιρούς 
στο δημοτικό συμβούλιο και πόσες μεγαλοπρεπείς 
και «πατριωτικές» κορώνες έχουν ακουστεί για 
την τήρηση των αποφάσεων, δε λέγεται. Πάμε ένα 
στοίχημα ότι του χρόνου τέτοια εποχή το σημερινό 
μου άρθρο θα είναι επίκαιρο και πάλι;
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Η µεταφορική
εταιρεία
«Αργουδέλης»
σας εύχεται
το 2016 να είναι
γεµάτο υγεία
& πρόοδο.
Χρόνια Πολλά!

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό 
Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι 
της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου σας εύχονται 
η γέννηση του Χριστού ας ση-
μάνει την αρχή για μια καλύτερη 
ζωή γεμάτη αλήθεια και φως. Τις καλύτερες ευχές 
για τα φετινά Χριστούγεννα.

∆ράσεις του 
ΝΟΠ

Με τη ρήση: «Αν δεν είχαν κερδίσει οι Έλληνες, 
όπως συμφωνούν όλοι σχεδόν οι μελετητές, ο κό-
σμος σήμερα θα ήταν διαφορετικός. Η ναυμαχία 
της Σαλαμίνος δεν είναι απλά η πιο σημαντική, από 
τις τόσες που συνέβησαν, σε τούτα τα βράχια. Εί-
ναι η αρχή της γέννησης της δύσεως», ο Ναυτικός 
Όμιλος Πάρου, ενημέρωσε για τη συμμετοχή του 
στις 28-29/11/2015 στους αγώνες ιστιοπλοΐας 
που έγιναν στον κόλπο Βουρκαρίου Σαλαμίνας.

Οι αθλητές του ΝΟΠ κατέλαβαν τις εξής θέσεις:
Μπρούσης Βίκτωρ 1ος στην γενική και 1ος 

στην κατηγορία αγοριών
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 3ος στην γενι-

κή και 1ος στην κατηγορία 11χρονων αγοριών
Ραγκούσης Στέφανος 10ος στη γενική και 

4ος στην κατηγορία 11χρονων
Ανδρεάδης Γρηγόρης 13ος στη γενική
Καλακώνα Μαρίνα 16η στη γενική
Δαφερέρα Θεοφανία 29η στη γενική
Δαφερέρα Θεοδώρα 30η στη γενική
Καλακώνα Μαρία-Ελένη 31η στη γενική
Καρασαντές Κωνσταντίνος 40ος στην γενι-

κή.

Κολύμβηση
Το τμήμα χειμερινής κολύμβησης ανοιχτής θά-

λασσας του ΝΟΠ συμμετείχε στο χειμερινό κολυμ-
βητικό διάπλου Βουλιαγμένης, στις 29 Νοεμβρίου 
2015. Οκτώ αθλητές, μαζί με την προπονήτριά τους 
Παντελαίου Μαρία, πήραν μέρος στα αγωνίσμα-
τα των 1000, 2500 και 5000 χλμ χωρίς wetsuits 
όπου οι συνθήκες είναι ακόμη πιο απαιτητικές. Τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών τους ήταν τα πα-
ρακάτω:

1000 μ:
- Μαλτζή Ηλέκτρα 1η στη κατηγορία κάτω 

των 12 ετών και 9η στη γενική γυναικών  και 40η 
στο σύνολο των 121 αθλητών.

- Τριβυζά Ελισσάβετ 2η στην κατηγορία κάτω 
των 12ετών. 12η στη γενική γυναικών  και 47η στο 
σύνολο των 121 αθλητών.

2500 μ:
- Κορτιάνου Αδριέττα 1η στην κατηγορία 

κάτω των 12 ετών. 7η στη γενική γυναικών και 43η 
στο σύνολο των 170 αθλητών.

- Χανιώτη Δαμασκηνή 2η στην κατηγορία 
κάτω των 16 ετών. 10η στη γενική γυναικών και 
56η στο σύνολο των 170 αθλητών.

- Κβάστ Αννα 3η στην κατηγορία κάτω των 16 
ετών  

- Ξανθοπούλου Εμμανουέλα 6η στην κατη-
γορία κάτω των 16 ετών. 20η στη γενική γυναικών 
και 93η στο σύνολο των 170 αθλητών.

5000 μ: 
- Παντελαίου Μαρία 2η στην κατηγορία γυ-

ναικών 30-44 ετών. 7η στη γενική γυναικών και 24 
στους 53 συμμετέχοντες.

Σε σχετικό δελτίο τύπου για τους παραπάνω 
αγώνες ο ΝΟΠ σημειώνει: «[…] Θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε τους γονείς των αθλητών που συμμε-
τείχαν και βοήθησαν την αποστολή στους αγώνες. 
Τα αποτελέσματα αυτά μας δείχνουν πόσο μεγάλη 
είναι η ανάγκη απόκτησης κολυμβητηρίου για το 
νησί μας. Ευχόμαστε να υλοποιηθεί σύντομα το 
όνειρο αυτό ώστε να μην χάνονται τα ταλέντα του 
νησιού μας».

Ποδηλασία
O Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, με 

ανακοίνωσή του ενημέρωσε τους φίλους του ότι 
εντός του 2016 σκοπεύει να διοργανώσει τους 
εξής αγώνες:

1) Αγώνας ορεινής ποδηλασίας (mountain bike) 
στον Κώστο την 24/01/2016

2) Αγώνας ορεινής ποδηλασίας (mountain bike) 
στην Παροικία την 06/03/2016

3) Γύρος Πάρου με ποδήλατα δρόμου την 
05/06/2016.

Τέλος, για τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες θα 
υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Ήττες
Την ήταν γνώρισαν οι Παριανές ομάδες την περασμένη 

εβδομάδα στις υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυ-
κλάδων.

Ο ΑΟΠ ηττήθηκε (με κάτω τα χέρια) από τον Πανναξιακό, 
στη Νάξο με 3-0, ενώ ο Μαρπησσαϊκός, έχασε στο ντέρμπι της 
Β’ ΕΠΣΚ από τη Λάβα, στον αγώνα της Σαντορίνης.

Σε ό,τι αφορά τον ΑΟΠ, πρέπει πλέον να συμβούν απίθανα 
πράγματα για να γλυτώσει την ψυχοφθόρο διαδικασία των 
μπαράζ σωτηρίας, ενώ ο Μαρπησσαϊκός παρά την ήττα του 
είναι πολύ κοντά στο να ανέβει κατηγορία, καθώς τον ευνοεί 
το πρόγραμμα του Β’ γύρου.

Τα αποτελέσματα 
1ος όμιλος
Πάγος-Μύκονος 1-2 
Άνω Μερά-Ανδριακός 1-1
Παμμηλιακός-ΑΟ Σύρος 0-2

2ος όμιλος
Πανναξιακός-ΑΟΠ 3-0
Θύελλα Καμαρίου-Φιλώτι 6-1
Πανσιφναϊκός-Πανθηραϊκός 1-5

Β’ ΕΠΣΚ
Λάβα-Μαρπησσαϊκός 3-1
Αστέρας Τραγαίας-Αίας Σύρου 2-2

Βαθμολογίες
1ος όμιλος
1. Μύκονος 20
2. ΑΟ Σύρος 18
3. Άνω Μερά 12
---------------------------
4. Ανδριακός 9
5. Πάγος 7
6. Μήλος -2

2ος όμιλος
1. Πανθηραϊκός 20
2. Πανναξιακός 16
3. Θύελλα 13
---------------------------
4. Φιλώτι 11
5. ΑΟΠ 8
6. Πανσιφναϊκός 0

Β’ ΕΠΣΚ
1. Λάβα 15
2. Αίας Σύρου 10
---------------------------
3. Μαρπησσαϊκός 9
----------------------------
4. Καρτεράδος 9
5. ΠΑΣ Νάξου 6
6. Τραγαία 2
7. Σέριφος 1



Οι περισσότεροι άνθρωποι εύχονται να έχουν καλή υγεία οι ίδιοι και οι γύρω τους. 
Εµείς, οι άνθρωποι της «διάγνωσης» δε το ευχόµαστε µόνο. Δίνουµε καθηµερινά 

τον καλύτερό µας εαυτό για να την έχετε! Σας ευχόµαστε ολόψυχα ..

χρόνια πολλά!
 


