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Ο μήνας ξεκινάει με ένα νέο φορο-
λογικό μέτρο της κυβέρνησης. Επιβάλ-
λεται φόρος σε όλους όσοι έχουν στο 
σπίτι τους ασημένια μαχαιροπήρουνα. 
Ο δήμος Πάρου για να συγκεντρώσει 
χρήματα για το νέο αεροδρόμιο ενοικιάζει 
θέσεις πέριξ του διαδρόμου από-προσγειώ-
σεων. Ο πρώτος ενοικιαστής είναι ο κ. Αλ.. 
Γιαννούλης, ο οποίος στήνει στην άκρη του 
διαδρόμου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
σουβλατζίδικο. Την επόμενη ακριβώς ημέρα 
νοικιάζουν χώρους εκεί και άλλα παρόμοια 
καταστήματα. Δίπλα από το Γιαννούλη, πη-
γαίνει ο «Ζορμπάς», πιο δίπλα το «Στέκι», 
παραδίπλα ο «Πεπές» και πάει λέγοντας το 
θέμα. Την ευκαιρία δεν αφήνουν ανεκμε-
τάλλευτη και άλλα καταστήματα εστίασης. 
Ακριβώς απέναντι στήνει μαγαζί ο Μένιος 
με Γαλλικά εδέσματα, πιο δίπλα πηγαίνει ο 
«Τσιτσάνης» και σφήνα μπαίνει η ψησταριά 
«Ωραία Πάρος». Η μόνη δυσκολία είναι ότι για την ώρα δεν υπάρχει δρόμος πρό-
σβασης. Γίνονται εκλογές στον πολιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς, τις οποίες κερδίζει 
με μεγάλη διαφορά ο κ. Αλέξης Τσίπρας! Οι οικιστές του Βουτάκου καταθέτουν 
μήνυση, καθώς όπως ισχυρίζονται οι καπνοδόχοι των καταστημάτων εστίασης προ-
καλούν αιθαλομίχλη στην περιοχή!

Η κυβέρνηση αποδοκιμάζει το κύμα 
ακρίβειας, ενώ συγχρόνως επιβάλει 
φόρο σε όλους όσοι έχουν πάνω από 
πέντε σεμεδάκια σπίτι τους, είτε από 
κληρονομιά της γιαγιάς τους, είτε από 
δώρο γάμου. Στο νέο αεροδρόμιο οι 
ενοικιαστές πολλαπλασιάζονται. Μετά τα 
καταστήματα εστίασης πηγαίνουν εκεί και 
οι προμηθευτές τους. Πρώτοι πηγαίνουν 
οι κρεοπώλες, στη συνέχεια καταστήματα 
οπωρολαχανικών και τα σούπερ μάρκετ. Για 
την πρόσβαση στην περιοχή χρησιμοποιείται 
η παραλία του Βουτάκου. Ο δήμαρχος, κ. 
Μ. Κωβαίος, σπάει το ρεκόρ παρουσίας σε 
εκδηλώσεις. Όπως καταγγέλλεται από την 
ηλεκτρονική σελίδα Fileleutheros.net, σε μία 
μόνο Κυριακή κατάφερε να παρευρεθεί σε 
δύο πανηγυρικές λειτουργίες, ένα μνημόσυ-
νο και τέσσερις εκδηλώσεις κοπής πίτας. Ο 
κ. Βλαχογιάννης δηλώνει ευθαρσώς ότι οι 
μετακινήσεις του Κωβαίου γίνονται με ελικό-
πτερο. Ο κ. Τσίπρας κερδίζει τις εκλογές στο σύλλογο ποδηλατών Πάρου, με μεγάλη 
πλειοψηφία. Για την ακρίβεια σε 72 ψηφοφόρους, βρέθηκαν 73 ψήφοι υπέρ του! Το 
αποτέλεσμα γίνεται πρωτοσέλιδο σε όλον τον κόσμο.

Επιβάλλεται νέος φόρος στους κατόχους δύο 
τηλεοράσεων και συγχρόνως δίνονται στη δη-
μοσιότητα τα ονόματα όλων όσοι κατείχαν πάνω 
από τρεις συσκευές στο σπίτι τους. Οι ενοικιαστές 
πέριξ του νέου διαδρόμου από-προσγειώσεων 
στήνουν πάρτι, καθώς σπεύδουν εκεί και τα κομ-
μωτήρια. Μαζί πηγαίνουν εκεί και κέντρα αισθητικής, 
όπως και γραφεία ταξιδιών. Από κοντά σπεύδουν και 
τα γραφεία τελετών. Συστήνεται σύλλογος ενοικια-
στών αεροδρομίου. Τις εκλογές και εκεί, κερδίζει ο κ. 
Τσίπρας, δίχως καν να είναι μέλος του συλλόγου. Απο-
τυγχάνουν οικτρά οι αντίπαλοί του, αφού δεν ψήφισαν 
ούτε οι ίδιοι τον εαυτό τους. Διεξάγεται στην Πάρο το 
πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου δρόμου. Την 
πρώτη θέση κερδίζει ο κ. Τσίπρας, αν και υπάρχουν 
καταγγελίες διότι κανείς δεν τον είχε δει στην αφετη-
ρία εκκίνησης. Ο κ. Τσίπρας έκανε -όπως κατήγγειλε 
η Λαϊκή Συσπείρωση- την εμφάνισή του μόλις 100 
μέτρα πριν τον τερματισμό, ενώ η επίδοσή του -κάτω 
από δύο ώρες- συνιστά από μόνη της σκάνδαλο. Μετά 
από αυτά η Λαϊκή Συσπείρωση καταδικάζεται με τριετή 

αναστολή της δραστηριότητάς της, λόγω διασποράς ψευδών ειδήσεων. Ο συν-
δυασμός συνεχίζει με νέο όνομα: «ΕΔΑ Πάρου».

Ο ήλιος βρίσκεται στον αστερι-
σμό της Αφροδίτης, και στο νέο 

αεροδρόμιο Πάρου ολοένα και πε-
ρισσότεροι ανοίγουν νέες επιχειρή-
σεις. Καταρχήν, λόγω Πάσχα, τα πλοία 
πλέον αποβιβάζουν τους επιβάτες στο 
Βουτάκο, που έχει γίνει το νέο λιμάνι. Στην 
περιοχή μετακομίζουν δικηγορικά γραφεία, 
λογιστικά γραφεία, κλπ. Το Λιμενικό Ταμείο 
Πάρου-Αντιπάρου καταργείται και στη θέση 
του δημιουργείται το Λιμενικό Ταμείο Νέου 
Αεροδρομίου Πάρου. Πρόεδρος ορίζεται ο 
κ. Τσίπρας. Η κυβέρνηση επιβάλλει νέο φόρο 
για όλους όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρική 
κουβέρτα. Απαλλάσσονται του μέτρου οι 
άνω των 110 ετών και όσοι έχουν αναπη-
ρία τουλάχιστον 90%. Οι κ.κ. Συρμαλένιος. 
Μανιός και Συρίγος, εκδίδουν πανηγυρικό 
δελτίο τύπου για την παρέμβασή τους στις 
εξαιρέσεις του μέτρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θέτει εκτός νόμου την «ΕΔΑ Πάρου», καθώς 
όπως ισχυρίζεται ο κ. Ροκονίδας έδωσε αυτήν την ονομασία στο συνδυασμό, για να 

υπάρχουν συσχετισμοί με την εποχή που ήταν εκτός νόμου το ΚΚΕ. Ο Ρόκο δίνει 
νέο όνομα στο συνδυασμό και τον ονομάζει «Νίκος Μπελογιάννης».

Μετακομίζουν στο νέο αεροδρό-
μιο όλες οι δημόσιες υπηρεσίες του 
νησιού. Ο Τάσος Φαρούπος, την 
πρωτομαγιά, κάνει απόβαση στο 

Βουτάκο, μαζί με άλλους 150 Αντιπα-
ριώτες και ζητούν μερίδιο στο νέο αε-
ροδρόμιο για να στήσουν και εκείνοι επιχει-
ρήσεις. Τους δίνεται τμήμα του ανατολικού 
διαδρόμου. Την επόμενη μέρα νοικιάζει το 
ισόγειο κτιρίου ο μουσικοχορευτικός όμιλος 
Νάουσας. Μετά από λίγες ώρες νοικιάζει 
στο ίδιο κτίριο, τον πρώτο όροφο, ο Χορευ-
τικός Όμιλος Νάουσας. Ο κ. Κωβαίος βρί-
σκει τη χρυσή τομή. Οι του μουσικοχορευ-
τικού θα εισέρχονται στην είσοδο από την 
κανονική πύλη του και οι του ΧΟΝ από την 
ταράτσα του διπλανού κτιρίου. Τα σκαλιά 
μεταξύ ισογείου και πρώτου ορόφου δε θα 
ανήκουν σε κανέναν. Εκεί, θα φιλοξενηθεί το 
Αστυνομικό Τμήμα Πάρου και μονάδα ΜΑΤ 
που θα δημιουργηθεί. Για τους παραβάτες 
μουσικοχορευτικού και ΧΟΝ, θα υπάρχουν μεγάλες ποινές. Η κυβέρνηση επιβάλλει 

νέο φόρο για τους κατόχους δεύτερου κινητού τηλεφώνου. Ο κ. Τσίπρας κερδίζει 
στις εκλογές του ΑΟ Πάρου και του ΑΜΕΣ «Νηρέας».

Στο νέο αεροδρόμιο κάνουν την 
εμφάνισή τους και τα αρτοπωλεία. 
Πρώτος πηγαίνει ο Ραγκούσης και 
πιάνει ένα γωνιακό μαγαζί. Ο Αλι-

πράντης τρώει μήνυση, αφού όπως 
είπαν, επειδή, δεν έβρισκε γωνιακό μαγα-
ζί, γκρέμισε διπλανό του κτίριο για να έχει 
και εκείνος γωνία. Η κυβέρνηση επιβάλλει 
φόρο στους κατόχους παταριών, αφού επί 
χρόνια δε δηλώνονταν ως χώροι πολυτε-
λούς διαβίωσης. Ο κ. Τσίπρας κερδίζει τις 
εκλογές του νεοσύστατου σωματείου ιδιο-
κτητών ακινήτων Πάρου, δεσμευόμενος ότι 
θα αγωνιστεί για την απαλλαγή αυτού του 
αντιλαϊκού μέτρου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα ζητεί μέτρα κατά του συνδυασμού 
«Νίκος Μπελογιάννης Πάρου». Η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση συμφωνεί και θέτει εκτός νόμου 
το συνδυασμό. Ο κ. Ροκονίδας εκτοπίζεται 
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στην Αντίπαρο, που δεν έχει μείνει κανείς, αφού όλοι πήγαν στο νέο Ελντοράντο 
(αεροδρόμιο). Στην Παροικιά παρουσιάζονται φαινόμενα έλλειψης προϊόντων, αφού 
όλα τα καταστήματα έχουν μετακομίσει στην περιοχή Βουτάκου. Ο Βλαχογιάννης 
καταγγέλλει τον Κωβαίο για «ερήμωση» της Παροικιάς.

Μετακομίζει το δημαρχείο Πάρου στο 
Βουτάκο. Το δημαρχείο της Αγίας Άννας 
γίνεται χώρος υποδοχής προσφύγων. Η 
κυβέρνηση επιβάλλει ειδικό φόρο κατα-
νάλωσης στους διπλούς καφέδες, γίγας 
πίτσα, σπέσιαλ παγωτά και έξτρα κανέλ-
λας στον καπουτσίνο. Το μέτρο ισχύει και για 
«πακέτο στο σπίτι». (Από το μέτρο εξαιρούνται 
οι τοπικοί δημοσιογράφοι, μη έρθει κανενός 
καμία ιδέα…). Ο κ. Τσίπρας κερδίζει τις εκλο-
γές των καφεστιατορίων Πάρου. Ο Ροκονί-
δας δημιουργεί στην Αντίπαρο νέο δημοτικό 
συνδυασμό. Το πρόβλημα είναι πως δεν βρί-
σκει ανθρώπους για να στελεχώσει την πα-
ράταξή του. Ο συνδυασμός ονομάζεται «new 
red», καθώς ελπίζει ότι έτσι θα ξεγελαστούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα του δώσουν 
άδεια λειτουργίας. Το σχέδιο πάει στράφι, κα-
θώς η «Φωνή της Πάρου» κάνει παρουσίαση 
του συνδυασμού, με ένα σφυροδρέπανο ως 
σήμα. Η εργοδοσία ρίχνει τα βάρη στον αρ-
χισυντάκτη και ως ποινή του επιβάλλεται η καθημερινή παρουσία στο γραφείο στις 
10 το πρωί! Ο αρχισυντάκτης αυτοπυρπολείται και καταφεύγει για νομική στήριξη 
στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

Ο συνδυασμός Ροκονίδα στην Αντίπα-
ρο βρίσκει νέο όνομα, το οποίο πιστεύει 
ότι δε θα τους «προδίδει». Ονομάζουν 
το συνδυασμό «ΕΑΜ Αντιπάρου». Ο κ. 
Ροκονίδας συλλαμβάνεται στη Σύρο, την 
ώρα που πάει στο πρωτοδικείο για την 
κατάθεση του συνδυασμού! Ο ίδιος απορεί 
και ισχυρίζεται ότι το «ΕΑΜ» σημαίνει: Ελλη-
νικό Αυτοδιοικητικό Μέτωπο. Ατυχώς δεν τον 
πιστεύει κανείς στο δικαστήριο που επακο-
λουθεί και δικάζεται σε εκτόπιση στις «Πόρ-
τες». Η κυβέρνηση επιβάλλει νέο φόρο. Αφο-
ρά τα δώρα των νεόνυμφων. Από το μέτρο 
εξαιρούνται όσοι επιλέγουν το σύμφωνο συμ-
βίωσης. Πέριξ του νέου αεροδρομίου ξεκι-
νούν έργα του μετρό. Το μετρό θα περνά από 
τους σταθμούς Αλυκής, Αγκαιριάς, Άσπρου 
Χωριού, Π. Λιβαδιού, Μάρπησσας, Μώλου, 
Αμπελά, Νάουσας. Τις αργίες θα κάνει στάση 
και στην Παροικιά, από την οποία έχουν φύγει 
όλοι οι κάτοικοι για την περιοχή Βουτάκου. Ο 
κ. Τσίπρας κερδίζει στις εκλογές του συλλόγου αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου. Επί 
402 ψηφοφόρων λαμβάνει 536 ψήφους! Ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κάνει τα 
γενέθλια του στην Πάρο. Σε ένα τραπέζι υπάρχει η τούρτα και σε ξεχωριστό τραπέζι 
τα κεριά των γενεθλίων.

Η κυβέρνηση βάζει διόδια και στη 
θάλασσα! Οι πρώτοι σταθμοί διοδίων 
στήνονται μεταξύ Λαυρίου και Κυκλά-
δων. Ανοίγει νέα γραμμή προς Κυ-
κλάδες, από Κύμη Ευβοίας, ώστε να 
αποφεύγονται τα διόδια. Ο Βουτάκος 
και η περιοχή πέριξ του νέου αεροδρομίου 
γνωρίζουν τεράστια ανάπτυξη. Το δύσκο-
λο τώρα είναι το πώς θα καταφέρουν να 
προσγειώνονται τα αεροπλάνα σε μία τόσο 
πολυάνθρωπη περιοχή. Ο κ. Κωβαίος, σε 
ομιλία του δηλώνει το σχεδιασμό του  για 
την κατασκευή νέου αεροδρομίου στις Λεύ-
κες, δίπλα από την ταβέρνα της Φλώρας. Οι 
Κωστιανοί με διάβημά τους ισχυρίζονται ότι 
στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν δικαιώμα-
τα από Βυζαντινών χρόνων. Στις «Πόρτες» 
ο Ροκονίδας ιδρύει τη δημοτική παράταξη: 
«Οι κόκκινοι». Την επόμενη μέρα καταθέτει 
εναντίον του μήνυση ο Κώστας Πατέλης, 
που ισχυρίζεται ότι είναι παράνομος σύν-
δεσμος του Ολυμπιακού, και πρόκειται για 
χούλιγκανς. Στο νέο δήμο που δημιουργήθηκε (Βουτάκου-Νέου Αεροδρομίου), προ-
κηρύσσονται εκλογές για τον Οκτώβριο. Η ΚΕΠ-ΟΣΑ δηλώνει ότι θα διεκδικήσει το 
νέο δήμο με επικεφαλής τον κ. Τσίπρα. Ο Μ. Ισιγώνης δηλώνει ότι θα κατέλθουν και 

εκείνοι με άλλο συνδυασμό, που θα προκύψει μετά από λαϊκές συνελεύσεις.

Η κυβέρνηση επιβάλλει φόρο σε όλα 
τα ποδήλατα χωρίς βοηθητικές ρόδες. 

Το μέτρο επειδή κρίνεται «ήπιο», 
επεκτείνεται τελικά και στα καρό-
τσια των μωρών. Στο δήμο Πάρου 
καταγγέλλεται σκάνδαλο, καθώς 
όπως αποκαλύπτεται, τα κεριά για τα 
γενέθλια του κ. Κων/νου Μητσοτάκη, 
πληρώθηκαν από την ΚΔΕΠΑΠ! Ο κ. 

Μαρινόπουλος παραιτείται και ο δήμος Πά-
ρου κηρύσσει πτώχευση! Στις εκλογές του 
νέου δήμου Βουτάκου-Νέου Αεροδρομίου, 
κατέρχεται μόνος του ο συνδυασμός της 
ΚΕΠ-ΟΣΑ με τον κ. Τσίπρα. Ο συνδυασμός 
του Μ. Ισιγώνη δεν προλαβαίνει να δηλώ-
σει συμμετοχή, αφού δεν είχαν τελειώσει 
τη συζήτηση στις λαϊκές συνελεύσεις. Ο κ. 
Τσίπρας κερδίζει με ποσοστό 137% και δύο 
λευκά ψηφοδέλτια, που προσμετρούνται ως 
δικά του! Το λιμάνι Παροικιάς χαρακτηρίζε-
ται ως άγονη γραμμή, ενώ η ΟΥΝΕΣΚΟ το 
χαρακτηρίζει ως μνημείο πολιτισμού. Το μοναδικό φως πλέον που φαίνεται τα βρά-
δια στην Παροικιά, προέρχεται από τα καντήλια της Εκατονταπυλιανής, στην οποία 
έχει γίνει καντηλανάφτης ο Κώστας Ροκονίδας. Εκεί, ο Ροκονίδας, δημιουργεί το 
ΠΑΜΕ καντηλαναφτών Πάρου, στο οποίο εγγράφεται και ο παπά-Στέλιος Μπιζάς. 

Στον ΑΟ Πάρου, μετά την περσινή 
τους ιδέα να έχουν δύο προπο-
νητές στην ομάδα, πηγαίνουν ένα 
βήμα παραπέρα. Έτσι, κατεβαί-
νουν στη νέα ποδοσφαιρική σεζόν 
με 12 ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό 
χώρο. Ατυχώς η ΟΥΕΦΑ δεν αποδέχε-
ται την ποδοσφαιρική τομή που επιχει-

ρούν. Ο Μ. Κωβαίος ξεκινάει ανένδοτο αγώ-
να στην Ευρώπη, υπέρ του αιτήματος ΑΟΠ. 
Αυτό το μήνα η κυβέρνηση δε βάζει κανένα 
νέο φόρο, αλλά οι πολίτες από συνήθειο 
καταθέτουν χρήματα στις εφορίες. Ανακοι-
νώνεται η δημιουργία γέφυρας από Πούντα 
για Αντίπαρο. Διαμαρτύρονται έντονα οι 
ιδιοκτήτες φέρι μπόουτ. Προς συμπαράστα-
σή τους σπεύδει το ΠΑΜΕ καντηλαναφτών 
Πάρου. Τις εκλογές στο σύλλογο γυναικών 
Μάρπησσας, κερδίζει η κ. Περιστέρα Μπα-
ζιάνα. Ο υιός Τσίπρας βγαίνει πρόεδρος του 
μαθητικού συμβουλίου δημοτικού σχολείου Αγκαιριάς. Καταγγέλλεται ότι χρησι-
μοποίησε για δέλεαρ προφιτερόλ κέρασμα. Η καταγγελία Μαρίας Χανιώτη «ποιος 
έδωσε χρήματα για να κεράσει γλυκά ο υιός Τσίπρα», δεν αναγράφεται στη «Φωνή 
της Πάρου». Ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανο-
δημοκράτες), ενώ ο κ. Τσίπρας μετέχει 
των εργασιών του συνεδρίου: «Ορά-

ματα και πολιτικές ιδέες της Μάρ-
γκαρετ Θάτσερ».

Η χώρα παραμένει στο μνημό-
νιο, ενώ ο κ. Τσίπρας μεταναστεύει 
στις ΗΠΑ, όπου διεκδικεί το χρίσμα των 
ρεπουμπλικάνων. Ο κ. Κωβαίος, γίνε-

ται παράγοντας στη ΦΙΦΑ και υποψήφιος 
πρόεδρός της. Ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης ιδρύ-
ει ομάδα ποδοσφαίρου στη Μάρπησσα, με 
προπονητή τον κ. Μ. Ισιγώνη. Ο κ. Ροκονίδας 
οργανώνει διαγωνισμό με θέμα: «νέο όνομα 
συνδυασμού, που είναι αποδεκτό από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση». Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων, βραβεύονται για την πίστη τους 
στις αρχές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας και της μνημονιακής κατεύθυνσης της 
χώρας. Η δημοτική κοινότητα Κώστου κάνει 
αίτηση για να ανακηρυχτεί πολιτιστική πρω-
τεύουσα της Ευρώπης. Ο αρχισυντάκτης της «Φωνής» λαμβάνει Χριστουγεννιάτικο 
δώρο μια βιντεοκασέτα με παλαιότερα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και νικητή τον 
Παναθηναϊκό. Στο πλευρό του Κυρ. Μητσοτάκη τάσσεται και η Φώφη Γεννηματά. 
Ανακοινώνεται για 34η φορά η ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων με την ηπειρωτική 
χώρα. Τερματίζεται το capital control, αφού πλέον δεν υπάρχουν μισθοί. Επίσημα 
γίνεται δεκτή η ειδικότητα της ξεματιάστρας στα Κέντρα Υγείας των νησιών μας. Και 
του χρόνου!
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κ. Τσίπρας κερδίζει στις εκλογές του συλλόγου αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου. Επί 
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Γυναίκες
Μάρπησσας

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, στις 
10/1/16, πραγματοποίησε στην αίθουσα της 
αγροτολέσχης στη Μάρπησσα, γενική συνέ-
λευση, απολογισμό και διενέργεια εκλογών  
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για την επό-
μενη διετία. 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
1. Λουρίδου Ειρήνη 40 
2. Τσιγώνια Κυριακή 40 
3. Τσιγώνια Μαρία 36 
4. Βιτζηλαίου Κατερίνα 35 
5. Τσαντουλή Μπέττυ 32 
6. Καβαλλάρη Κυριακή 24 
7. Ανουσάκη Αντωνία 22 

Αναπληρωματικά μέλη: 
Καβαλλάρη Γεωργία 17 
Φραντζή Μαρία 14   
Την εξελεγκτική επιτροπή αποτελούν 

οι: Περαντινού Μαρία, Αγούρου Ρούσσα και   
Καζακίδου Κατερίνα.

Κατόπιν το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα 
ως εξής:

Πρόεδρος: Λουρίδου Ειρήνη
Αντιπρόεδρος: Τσιγώνια Κυριακή
Γραμματέας: Τσιγώνια Μαρία
Ταμίας: Ανουσάκη Αντωνία
Β’ Γραμματέας: Τσαντουλή Μπέττυ
Β’ Ταμίας: Βιτζηλαίου Κατερίνα
Μέλος: Καβαλλάρη Κυριακή
Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Συλ-

λόγων Γυναικών Κυκλάδων είναι οι: 
Τακτικά μέλη: Αφεντάκη Δήμητρα, Βιτζηλαί-
ου Κατερίνα. Αναπληρωματικό μέλος: Περα-
ντινού Μαρία.

Απάντηση
Βλαχογιάννη
Ανταπάντηση
Κωβαίου

Με αφορμή τη συ-
νέντευξη του δημάρ-
χου κ. Μ. Κωβαίου στη 
«Φωνή της Πάρου», στις 
19/12/2015, λάβαμε 
από τον επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης 
του δήμου Πάρου, κ. Χρ. 
Βλαχογιάννη, την παρα-
κάτω επιστολή:

«[…] Ο ∆ήμαρχος στην 
πρώτη του συνέντευξη με την συμπλήρωση δεκαπέντε μηνών από την 
ανάληψη των καθηκόντων του έκανε τον απολογισμό του έργου του και 
αφού διαπίστωσε πόσο φτωχό είναι αποφάσισε με πρωτόγνωρη και υπέρ 
του δέοντος περισσή ευκολία να καπηλευτεί το έργο της προηγούμενης 
δημοτικής αρχής παρουσιάζοντας το ως δικό του. Η συμπεριφορά του 
αυτή δείχνει αναμφίβολα το ήθος του πολιτικού άνδρα και προφανώς 
τον χαρακτηρίζει. 

Μερικά από τα έργα που αναφέρει και καμαρώνει χωρίς να του ανή-
κουν και που δεν βρήκε τη δύναμη να τονίσει ότι είναι της προηγούμενης 
δημοτικής αρχής είναι τα παρακάτω:

- Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς
- Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων ∆ημοτι-

κού Σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας  
- Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικιάς
- Αναβάθμιση γηπέδου Μάρπησσας
- Εγκατάσταση αυτόματων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας 

LED σε τριάντα στάσεις αστικής συγκοινωνίας
- Αγορά κτηρίου ΚΑΠΗ Αγκαιριάς
- Αγορά κτηρίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχιλόχου
Στα παραπάνω έργα ο ρόλος της σημερινής δημοτικής αρχής ήταν 

απλά και μόνο διεκπεραιωτικός και τίποτα παραπάνω. Σε ότι έχει σχέση 
με την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας ένα είναι βέβαιον, ότι κάτι τέ-
τοιο δεν έγινε αντιληπτό τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου. 

Συγκεκριμένα οι παρατάξεις της μειοψηφίας έχουμε ζητήσει επανει-
λημμένα να συμπεριληφθούν στα θέματα ημερήσιας διάταξης όλα τα 
σοβαρά ζητήματα που αφορούν το νησί και αυτό δυστυχώς μέχρι σήμερα 
δεν έχει γίνει αποδεκτό, όπως: Εμπορικό λιμάνι, καταπατήσεις και παρα-
νομίες σε αιγιαλούς και παραλίες, κυκλοφοριακό, ζητήματα παιδείας, κτλ.

Σε ότι αφορά το νέο αεροδρόμιο ζητήσαμε και ζητάμε να συζητηθεί στο 
δημοτικό συμβούλιο γιατί ανησυχούμε και σαφώς διαφωνούμε με την 
τακτική του ∆ημάρχου, η οποία μας οδηγεί στο να έχουμε αεροδρόμιο 
«ανάπηρο» για μια ζωή.

Τέλος, τονίζουμε ότι όλοι ζούμε σε αυτό το νησί και βλέπουμε τι γίνεται 
δίπλα μας και επομένως καταλαβαίνουμε ότι «δεν ζούμε ένα μικρό θαύ-
μα». Όσοι αυτό δεν το αντιλαμβάνονται, ας προσπαθήσουν το γρηγορό-
τερο να έρθουν σε επαφή με την πραγματικότητα και για να συμβεί αυτό 
χρειάζεται λιγότερη οίηση, λιγότερες φανφάρες, λιγότερες φωτογραφί-
ες, αυξημένη επιμονή και συλλογική προσπάθεια».

Η ανταπάντηση
Στην απάντηση του κ. Χρ. Βλαχογιάννη, υπήρξε ανταπάντηση από το 

δήμαρχο κ. Μ. Κωβαίο, που έχει ως εξής:
«Κάθε ∆ημοτική Αρχή, όπως άλλωστε και το Κράτος γενικότερα, οφεί-

λει να έχει συνέχεια και συνέπεια. Κανένας δεν δικαιούται να αυτοανα-
γορεύεται σε «ιδιοκτήτη» των έργων, γιατί, απλά, έχει χρέος να υπηρετεί 
τον τόπο και γι’ αυτό άλλωστε εκλέγεται. Πολύ περισσότερο εγώ, που 
και ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος στην προηγούμενη ∆ημοτική Αρχή και 
ως ∆ήμαρχος σήμερα, όφειλα να ολοκληρώσω τα συγκεκριμένα έργα 
στα οποία είχα συμβάλει μαζί με όλους όσους είχαν τότε και έχουν τώρα 
και λόγο και ρόλο.

Συνεπώς δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει ένας απολογισμός να 
γίνεται αντικείμενο έριδας για κάποια έργα, η πατρότητα των οποίων 
ανήκει στους ∆ημότες που μας εξέλεξαν και όχι σε εμάς που εκλεχθή-
καμε. 

Οι απολογισμοί αποτελούν υποχρέωση των διοικούντων και όχι λόγο 
για να μας κάνουν άγαλμα οι πολίτες».

Αντικειμενικές
αξίες ακινήτων

Τριάντα δύο διαφορετικά κλιμάκια και μειώσεις σχεδόν στο σύνολο των τιμών ζώνης σε 
ολόκληρη την επικράτεια από 5% ως 21% περιλαμβάνει η υπουργική απόφαση για τις νέες 
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που πρόκειται να δοθεί τις επόμενες ημέρες στη δημοσιό-
τητα και παρουσιάζει «Το Βήμα της Κυριακής».

Σε ό,τι αφορά την Παροικιά οι τιμές στις ζώνες μεταβάλλονται ως εξής (εντός παρένθεσης 
οι παλιές τιμές):

Α. (2350) 1880
Β. (2000) 1640
Γ. (1500) 1245
Δ. (1400) 1190
Ε. (1250) 1038
ΣΤ. (1200) 996
Σημειώνουμε ότι οι νέες τιμές ζώνης θα ισχύσουν αναδρομικά από τον Μάιο του 2015 και 

βάσει αυτών θα υπολογιστεί ο νέος ΕΝΦΙΑ του 2016. Ο ΕΝΦΙΑ του 2015 δεν αλλάζει καθώς 
υπολογίζεται με τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 2015. Τελευταία φορά 
που άλλαξαν οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων ήταν τον Μάρτιο του 2007. Ωστόσο, προκει-
μένου το υπουργείο Οικονομικών να εξασφαλίσει για το 2016 έσοδα 2,65 δισ. ευρώ (όπως 
προβλέπει ο προϋπολογισμός), θεωρείται δεδομένο ότι θα αυξηθούν οι συντελεστές ΕΝΦΙΑ 
σε αρκετές περιπτώσεις. Σύμφωνα με τον πίνακα των ποσοστών μείωσης των αντικειμενικών 
αξιών των ακινήτων που δημοσιεύει «Το Βήμα», τις μεγαλύτερες μειώσεις θα απολαύσουν 
όσοι έχουν ακίνητα σε περιοχές με τιμές ζώνης από 1.000 ευρώ ως 3.000 ευρώ το τετραγω-
νικό μέτρο.

Δεν αλλάζουν οι ζώνες
Οι ζώνες, όπως έχουν διαμορφωθεί με προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις, παραμένουν 

ίδιες. Αυτό που αλλάζει είναι η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακινήτου ανάλογα με την περιοχή.
Πάντως το υπουργείο Οικονομικών για πρώτη φορά προχωρεί σε οριζόντιες μειώσεις αντι-

κειμενικών αξιών χωρίς να εξετάζει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, 
όπως γινόταν σε προηγούμενες αναπροσαρμογές αντικειμενικών αξιών. Αυτό συνέβη λόγω 
του γεγονότος ότι έπρεπε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ετοιμαστούν νέες μειωμένες 
αντικειμενικές αξίες ακινήτων ώστε να εφαρμοστεί - και μάλιστα αναδρομικά - η απόφαση 
του ΣτΕ. Οι νέες τιμές ζώνης όμως πρόκειται να επηρεάσουν πάρα πολλούς φόρους και επι-
δόματα που συνδέονται με τις αντικειμενικές ή με τον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος, 
που βασίζεται και αυτός στις τιμές ζώνης της Εφορίας.

Τα επιδόματα
Τα επιδόματα που «χάνουν» χιλιάδες πολίτες λόγω αντικειμενικών αξιών είναι μεταξύ άλ-

λων τα εξής: επίδομα πετρελαίου θέρμανσης,  επιδότηση ενοικίου, κάρτα σίτισης, δωρεάν 
ρεύμα, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, οικογενειακό επίδομα, φοιτητικό επίδομα, απαλλαγή 
50% από ΕΝΦΙΑ. Από την άλλη, οι φόροι που αυξάνονται λόγω αντικειμενικών αξιών είναι 
ο ΕΝΦΙΑ για κάθε ακίνητο και συμπληρωματικός φόρος, το τεκμήριο κατοικίας ιδιοκτήτη ή 
ενοικιαστή και κατ’ επέκταση το τεκμαρτό εισόδημα, τα τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ μέσω 
λογαριασμών ΔΕΗ), οι φόροι μεταβίβασης, κληρονομιάς, δωρεάς, γονικών παροχών ακινήτων, 
το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο, πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης ή ρύθ-
μισης αυθαιρέτων, εισφορές σε γη και χρήμα για ένταξη στο σχέδιο πόλης και το τεκμαρτό 
εισόδημα ιδιοχρησιμοποιούμενης κατοικίας.

Λόγω του ότι οι νέες τιμές ζώνης έχουν αναδρομική ισχύ, θα υπάρξει πρόβλεψη να επανυ-
πολογιστούν οι φόροι μεταβίβασης, γονικών παροχών ή κληρονομιών, καθώς και τα δημοτικά 
τέλη που πληρώνονται μέσω της ΔΕΗ. Επίσης θα πρέπει κανονικά να επαναπροσδιοριστεί και 
το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, καθώς ένα από τα κριτήρια είναι η αντικειμενική αξία των 
ακινήτων των δικαιούχων (100.000 ευρώ για τον άγαμο και 200.000 ευρώ για τον έγγαμο 
με ή χωρίς παιδιά).
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ΠΕΝΘΟΣ
Έφυγε από τη ζωή στις 30-

11-15 ο Αργύριος Δρακάκης 
του Ιωάννου σε ηλικία 104 ετών. 
Απέκτησε 4 παιδιά, 12 εγγόνια 
και 18 δισέγγονα. Ο Θεός του 
χάρισε αυτά τα χρόνια, σίγουρα 
για κάποιο σκοπό. Για να είναι 
παράδειγμα αρετής, υπομονής,       
φιλανθρωπίας και πίστης. Για 
να μεταλαμπαδεύσει τη σοφία 
του και τις εμπειρίες του από 
την δύσκολη αλλά ευλογημένη 
ζωή του. Για να γευτούν την 
αγάπη του και τις ευχές του, που 
αφειδώλευτα χάριζε, ακόμα 
περισσότεροι άνθρωποι. Στο 
πρόσωπο του Παππού Αργύρη 
εκπληρώθηκαν οι ευχές που 
δίνουμε ο ένας στον άλλο «Να 
τα εκατοστίσεις!» και με το 
παραπάνω. Αν και η απουσία 
του μας άφησε ένα κενό, δεν 
μπορούμε παρά να είμαστε 
χαρούμενοι και ευγνώμονες 
στον Θεό που μας τον χάρισε 
τόσα χρόνια και έγινε φωτεινό 
παράδειγμα για όλους μας. Στις 
27 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία 
της φιλολόγου Μπέτης Μπιζά, 
επισκέφτηκε το Γυμνάσιο 
Αρχιλόχου, για να μιλήσει 
με μεγάλο ενθουσιασμό στα 
παιδιά για τις εμπειρίες του από 
το έπος του 40 στην Αλβανία 
και συγκίνησε μικρούς και 
μεγάλους αφήνοντάς μας ένα 
σπουδαίο ντοκουμέντο. Της Αγ. 

Αικατερίνης στο οικογενειακό 
εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης 
κοινώνησε για τελευταία φορά 
ζητώντας συγχώρεση απ’ 
όλους  και δίνοντας την ευχή 
που πάντα έδινε σε όλον τον 
κόσμο «στα χρόνια μου να πάτε 
και να’ χετε  την υγεία μου».

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας 
πατέρα, παππού
και προπάππου

 
ΠΕΝΘΟΣ
Εκ μέρους της οικογένειας 

Δημήτρη Αρκουλή, θα θέλα-
με να ευχαριστήσουμε όλους 
όσους παρευρέθηκαν στην κη-
δεία του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού, 
στην Αγία Τριάδα Λευκών στις 
08/01/2016 και συμπαραστά-
θηκαν στο πένθος μας. Θα μας 
λείψεις σαν παρουσία αλλά όχι 
σαν σκέψη, θα ζεις στις καρδιές 
εκείνων που άφησες πίσω σου.

Καλό σου ταξίδι.
Η σύζυγος και τα παιδιά

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

Συστηµική Αναπαράσταση

Η Συστηµική Αναπαράσταση είναι µία µέθοδος ψυχοθεραπείας που εφαρµόζε-
ται τόσο σε ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο.
Όλοι ανήκουµε σε συστήµατα, συστήµατα που απαρτίζει η οικογένεια, οι συνά-

δελφοι, ο τόπος διαµονής µας, η χώρα καταγωγής µας.
Σε κάθε σύστηµα δρουν κρυµµένες δυναµικές που καθορίζουν τις ζωές µας, τις 

επιλογές µας, την υγεία µας, τις σχέσεις και τη συµπεριφορά µας. Όταν ένα 
οποιοδήποτε σύστηµα διαταραχθεί (π.χ. ένα µέλος παραγκωνιστεί ή επιφορτι-
στεί µε ευθύνες που δεν του ανήκουν), τότε προκαλούνται προβλήµατα που 
µεταφέρονται από γενιά σε γενιά, βαραίνοντας τους απογόνους χωρίς οι ίδιοι να 
µπορούν να αναγνωρίσουν την αιτία.
Η Συστηµική Αναπαράστη είναι µία συγκλονιστική διαδικασία που αναλαµβάνει 

να φέρει την ισορροπία και την αρµονία στο άτοµο, το ζευγάρι, την οικογένεια, 
σε επαγγελµατικά θέµατα, όπως και σε ψυχικές και σωµατικές ασθένειες.

Η Nέο-κρανιοϊερή Θεραπεία 

Είναι µια αυτόνοµη µη παρεµβατική θεραπεία που διαχειρίζεται τα τραύµατα 
που αποθηκεύουµε στο σώµα µας είτε ψυχικά είτε οργανικά, µε σκοπό την 
αναβίωση και την απαλλαγή από αυτά.
Στηρίζεται στην οστεοπαθητική και κυρίως στον κρανιοϊερό ρυθµό ο οποίος  

δηµιουργείται από την παροχή και αποχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
στο κεντρικό νευρικό σύστηµα µέσω των µηνίγγων. Όταν παύει αυτός ο ρυθµός, 
το σώµα µπαίνει σε κατάσταση αυτοθεραπείας. Ο θεραπευόµενος µέσω της 
χαλάρωσης και του θεραπευτικού διαλόγου συνειδητοποιεί την αιτία της ασθέ-
νειας και επιλέγει το δρόµο της ίασής του.
Ενδείκνυται για σωµατικές, ψυχικές και πνευµατικές παθήσεις ενώ συµβάλει 

στην ίαση σοβαρών ασθενειών όπως  ΣκΠ, αυτισµό, κινητικά προβλήµατα κ.α. 

εναλλακτικές θεραπείες

Αναγνώριση
σωµατείου

Με την 13/16-12-2015 Διάταξη του Ειρηνοδικεί-
ου Πάρου αναγνωρίσθηκε το σωματείο «ΕΝΩΣΗ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑ-
ΡΟΥ» με έδρα την Παροικία Πάρου & σκοπό κατά 
το από 17-11-2015 Καταστατικό του, την οργάνω-
ση, ενημέρωση & εκπροσώπηση όλων των ιδιοκτη-

τών ακίνητης περιουσίας στην Πάρο-Αντίπαρο, τη 
μελέτη των προβλημάτων ιδιοκτησίας, την προβολή 
των θέσεων & τη διεκδίκηση των κατοχυρωμένων 
δικαιωμάτων των ιδιοκτητών.

Μέσα επιδίωξης του σκοπού του σωματείου εί-
ναι η συμμετοχή στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.), οι παρεμβάσεις 
στα Δικαστήρια & τις αρμόδιες Αρχές, η λειτουργία 
γραφείου ενημέρωσης των μελών, η αλληλοβοήθεια 
των μελών, κλπ.

O πληρεξούσιος δικηγόρος
Τάσος Θεοχαρίδης

Ο ρόλος 
των διαδραστικών 
πινάκων 
στην εκπαίδευση

Η εκπαίδευση σήμερα είναι ένας τομέας στον 
οποίο βρίσκει εφαρμογή η σύγχρονη τεχνολογία. 
Πολλοί εκπαιδευτικοί, αν όχι η συντριπτική πλειοψη-
φία, παγκοσμίως κάνουν χρήση του διαδικτύου και 
άλλων εκπαιδευτικών λογισμικών για να κάνουν πιο 
ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία στην τάξη. Ένα μέσο 
διδασκαλίας μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας είναι 
και οι διαδραστικοί πίνακες.

Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένας πίνακας αφής 
ο οποίος  είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή 
και έναν προτζέκτορα. Στον υπολογιστή είναι εγκα-
τεστημένο το εκπαιδευτικό λογισμικό. Ο υπολογι-
στής συνδέεται με τον πίνακα και ο προτζέκτορας 
προβάλλει την εικόνα του διαδραστικού σε μια επι-
φάνεια. Μ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά  μπορούν, με 

τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, να μάθουν μέσα από 
την επαφή τους με τον πίνακα και με την αίσθηση 
της αφής βασικά διδακτικά αντικείμενα. Η χρήση 
του πίνακα έχει τα εξής πλεονεκτήματα: αυξάνει τον 
ενθουσιασμό των παιδιών για μάθηση, ενισχύει τη 
συνεργασία μεταξύ των παιδιών, βοηθάει στην ανά-
πτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, δι-
δασκαλία με ένα εναλλακτικό στυλ μάθησης.

Ως σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγω-
γείου Νάουσας Πάρου είμαστε πολύ περήφανοι και 
ενθουσιασμένοι που τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
μας με τη βοήθεια τριών ανθρώπων, των κ. Πετρό-
πουλου Βαζαίου, κ. Αμπατζή Τάκη και κ. Σιούνα Πα-
ναγιώτη θα έχουν την ευκαιρία από φέτος και για 
τα επόμενα χρόνια να χρησιμοποιούν τους διαδρα-
στικούς πίνακες που θα τοποθετηθούν σε όλες τις 
αίθουσες του νηπιαγωγείου και να αποκτήσουν τις 
βασικές γνώσεις που χρειάζονται μέσω της τεχνο-
λογίας. Μακάρι το παράδειγμα του νηπιαγωγείου 
μας να κινητοποιήσει και άλλους ανθρώπους που 
μπορούν να προσφέρουν με όποιον τρόπο μπορούν 
στα σχολεία του νησιού μας. Τέλος, θα θέλαμε να 
ευχηθούμε σε όλον τον κόσμο μια καλή και δημι-
ουργική χρονιά με υγεία και ευτυχία!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
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Ο κ. Τζανίδης κέρδισε 
πρωτόδικα

 
Η υπ’ αριθμό 38/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου μας επι-

βάλλει να πληρώσουμε στον κ. Τζανίδη 10.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο και να 
δημοσιεύσουμε περίληψη τη απόφασης στην εφημερίδα μας.

Η υπόθεση θα κριθεί στο Εφετείο και στον Άρειο Πάγο. Για να έχουν οι αναγνώ-
στες μας πληρέστερη εικόνα της εν λόγω απόφασης δημοσιεύουμε όχι περίληψή 
της, αλλά όλα τα ουσιώδη μέρη της.

«Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο στη Σύρο στις 21 Μαρτίου 2014, για να 
δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ Γεωργίου Τζανίδη του Αθανασίου, κατοίκου Πα-
ροικιάς Πάρου, που εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο 
του, Δήμητρα Κουτουρουσίου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την 
επωνυμία «Ν. Ραγκούσης & Σία Ο.Ε.», που εδρεύει στην Πάρο και εκπροσωπείται 
νόμιμα, 2) Νικολάου Ραγκούση του Ιωάννη, κατοίκου Πάρου, 3) Μαρίας Δουλγέρη, 
κατοίκου Πάρου και 4) Αλεξάνδρας Βενιέρη, κατοίκου Πάρου (…).

Στην προκείμενη περίπτωση, ο ενάγων εκθέτει συνοπτικά με την κρινόμενη αγωγή 
ότι από 20-5-2011 φύλλο της εκδιδομένης στην Πάρο εφημερίδας με τον τίτλο 
«Φωνή της Πάρου», της οποίας ιδιοκτήτρια είναι η πρώτη εναγόμενη εταιρεία, εκ-
δότης και διευθυντής ο δεύτερος εναγόμενος και αρχισυντάκτρια η τρίτη εναγόμενη, 
δημοσίευσε άρθρο της τέταρτης εναγόμενης, το οποίο περιείχε το αναφερόμενο 
αναλυτικά στην αγωγή συκοφαντικό για τον ενάγοντα περιεχόμενο και αφορούσε 
στη συμπεριφορά και τις ενέργειές του κατά την αντιμετώπιση περιστατικού καρδια-
κής προσβολής ατόμου, που συνέβη στις 13-5-20111 στο χώρο της Εκκλησίας της 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικία της Πάρου. 

Κατόπιν τούτων, ο ενάγων ζητεί, λόγω της τελεσθείσας σε βάρος του αδικοπρα-
ξίας, που συντελέστηκε με την ανωτέρω παράνομη και υπαίτια προσβολή της προ-
σωπικότητάς του από τους εναγομένους και κατόπιν παραδεκτού, κατ’ άρθρο 223 

ΚΠολΔ, περιορισμού του αιτήματος της αγωγής, που έλαβε χώρα με προφορική 
δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του, η οποία έγινε πριν τη συζήτηση της υπό-
θεσης και καταχωρήθηκε στα πρακτικά, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του κα-
ταβάλουν, σε ολόκληρο ο καθένας ποσό των 28.955 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από 
την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, ως χρηματική ικανοποίηση 
λόγω της ηθικής βλάβης που αυτός υπέστη από την ανωτέρω αδικοπραξία. 

Επίσης, ο ενάγων ζητεί να υποχρεωθούν οι τρεις πρώτοι εναγόμενοι α) να κατα-
χωρήσουν στην εν λόγω εφημερίδα περίληψη της απόφασης που θα εκδοθεί, με 
την απειλή χρηματικής ποινής για κάθε μέρα καθυστέρησης κατ’ άρθρο 6 παρ.2 Ν. 
1178/1891, β) να παραλείπουν στο μέλλον τη δημοσίευση των δυσφημιστικών και 
αναληθών γεγονότων, που διέδωσαν με το παραπάνω δημοσίευμα, καθώς και άλ-
λων (δυσφημιστικών και αναληθών γεγονότων), που προσβάλουν την τιμή και την 
υπόληψή του, γ) να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, και 
δ) να καταδικαστούν οι αντίδικοί του στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του (…).

… αποδεικνύονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά πε-
ριστατικά:

Στις 13-5-2011 στην Παροικιά της Πάρου και ειδικότερα στην εκκλησία της Πα-
ναγίας Εκατονταπυλιανής, ένας τουρίστας, Καναδός υπήκοος, που βρισκόταν εκεί 
με τη σύζυγό του, υπέστη έμφραγμα με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του και να 
πέσει από τον υπερυψωμένο γυναικωνίτη στο πάτωμα της εκκλησίας. Οι παρευρι-
σκόμενοι Στυλιανός Μπιζάς, Ιωάννης Βιτζηλαίος, ιερέας και μέλος της διοίκησης 
του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, αντίστοιχα, καθώς και 
ο νεωκόρος προσέτρεξαν για να δουν τι συνέβη και επιχείρησαν, εις μάτην, να επι-
κοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Κέντρο Υγείας Πάρου. 

Για το λόγο αυτό, ο διερχόμενος εκείνη τη στιγμή από το προσκύνημα. Γεώργιος 
Καπούτσος, μετέβη πεζός στο εν λόγω Κέντρο Υγείας, που απείχε μόλις 100 μ. από 
την εκκλησία –ακολουθούμενος λίγη ώρα αργότερα από τον Ιωάννη Βιτζηλαίο-, και 
ζήτησε να μεταβεί άμεσα γιατρός στην εκκλησία, διότι κάποιος άνδρας είχε πέσει 
αναίσθητος στο γυναικωνίτη της εκκλησίας, όπου και παρέμενε. Πράγματι, προσέ-
τρεξαν σε βοήθεια του ασθενούς οι ειδικευόμενοι ιατροί Γ. Μπάιλας και Γ. Τοτικίδης, 
οι οποίοι μόλις διαπίστωσαν την κατάσταση του ασθενούς, ζήτησαν επιτακτικά να 
ενημερωθεί το Κέντρο Υγείας Πάρου ότι απαιτείται για την αντιμετώπιση του περι-
στατικού απινιδωτής και ασθενοφόρο. Επειδή κι αυτή τη φορά δεν κατέστη εφικτή 
η τηλεφωνική επικοινωνία με το Κέντρο Υγείας Πάρου, μετέβησαν πεζή σ’ αυτό οι 
Γεώργιος Καπούτσος και Ιωάννης Βιτζηλαίος. Μόλις έφθασαν, ζήτησαν από τον 
υπάλληλο που βρισκόταν στο θυρωρείο να ειδοποιήσει ασθενοφόρο και να τους 
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δώσει ένα απινιδωτή.

Καταβλήθηκε προσπάθεια για να βρεθεί ένας οδηγός του ΕΚΑΒ, καθώς δεν υπήρ-
χε βάρδια οδηγού εκείνη τη στιγμή στο Κέντρο Υγείας. Στο μεταξύ είχαν περάσει 
25 λεπτά περίπου από τη στιγμή της κατάρρευσης του ασθενούς χωρίς να έχει 
καταφθάσει το ΕΚΑΒ και χωρίς να παρέχεται αποτελεσματική ιατρική φροντίδα, αν 
και το Κέντρο Υγείας απείχε μόλις 100 μ. από την εκκλησία, γεγονός που κορύφωνε 
την αγωνία και την ανησυχία όλων όσων παρευρίσκονταν στο ναό και παρακο-
λουθούσαν την εξέλιξη του περιστατικού. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του 
οδηγού του ΕΚΑΒ, οι Γεώργιος Καπούτσος και Ιωάννης Βιτζηλαίος, που παρέμεναν 
στο θυρωρείο, συνάντησαν τον ανάγοντα, τον οποίο γνώριζαν, καθώς υπηρετούσε 
ως ιατρός στο Κέντρο Υγείας Πάρου από το έτος 2002 και ήταν διευθυντής γενικής 
ιατρικής, στον οποίο ανέφεραν το περιστατικό. Εκείνος μόλις άκουσε την περιγραφή 
τους αντιγύρισε ότι «ο ασθενής είναι τελειωμένος», φράση που αναστάτωσε ακόμη 
περισσότερο τους ήδη έντρομους, λόγω του αιφνιδίου ως άνω συμβάντος, πολίτες. 
Ο Ιωάννης Βιτζηλαίος μετέφερε λόγο αργότερα τη φράση αυτή στους παρευρισκό-
μενους στην εκκλησία, αλλά και στην τέταρτη εναγομένη, Αλεξάνδρα Βενιέρη, που 
εκείνη την ώρα βρισκόταν σε μικρή απόσταση απέναντι από τον αύλειο χώρο της 
εκκλησίας, και επίσης παρακολουθούσε το συμβάν.

Στο μεταξύ ο Καναδός τουρίστας παρέμενε αναίσθητος παρά τις προσπάθειες 
των ιατρών να τον συνεφέρουν με τη χρήση του απινιδωτή και καθώς κόσμος συ-
γκεντρωνόταν γύρω του, κατέφθασε το ασθενοφόρο. Τότε διαπιστώθηκε ότι δεν 
υπήρχαν τραυματιοφορείς για να μεταφέρουν τον ασθενή από τη στενή σκάλα του 
γυναικωνίτη στο ασθενοφόρο. Για το λόγο αυτό ο νεωκόρος, ο πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Παροικιάς και ο διασώστης Μηνάς Καλακώνας, που είχε σπεύ-
σει κι εκείνος από την πρώτη στιγμή, πήραν τον ασθενή με το φορείο στα χέρια 
τους, τον κατέβασαν από τον γυναικωνίτη και τον μετέφεραν έξω από τον περίβολο 
του ναού, όπου και περίμενε το ασθενοφόρο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και 
ενώ είχαν τον ασθενή στα χέρια τους, εμφανίστηκε ο ενάγων, ο οποίος δέχθηκε τα 
πυρά των παρευρισκομένων, οι οποίοι του καταλόγισαν την αδυναμία τηλεφωνι-
κής επικοινωνίας με το Κέντρο Υγείας, καθώς και την καθυστερημένη έλευση του 
ασθενοφόρου. Σημειώνεται ότι ορισμένοι εκ των παρευρισκομένων είχαν πιστέψει 
πως η καθυστερημένη αντιμετώπιση του περιστατικού σχετιζόταν με τη δήλωση του 
ενάγοντος ότι ο ασθενής ήταν τελειωμένος. 

Ο ενάγων, θεωρώντας άδικη τη σε βάρος του επίθεση, εύλογα, αφού μόνη η 
ιδιότητά του ως ιατρού του Κέντρου Υγείας δεν τον καθιστούσε και υπεύθυνο για 
τις παραπάνω ελλείψεις και αδυναμίες του συστήματος υγείας και ειδικότερα του 
Κέντρου Υγείας Πάρου να ανταπεξέλθει στην ανάγκη άμεσης παροχής ιατρικής 
φροντίδας και βοήθειας σε ασθενείς, ιδίως εν μέσω θερινής τουριστικής περιόδου, 
ελλείψει μέσων και προσωπικού, απάντησε ενοχλημένος «εγώ φταίω που ήρθα». 
Στη φράση του αυτή, όπως εξάλλου και στην προηγούμενη που είχε διατυπώσει 
ο ενάγων στο Κ.Υ., όπου αποφαινόμενος για την κατάσταση υγείας του ασθενούς 
τον χαρακτήρισε τελειωμένο, αποδόθηκε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που έπρεπε 
να δοθεί, δεδομένου ότι η φράση αυτή ειπώθηκε στα πλαίσια της εξοικείωσης των 
ιατρών με τις ασθένειες και τις συνέπειές τους η δε φράση «εγώ φταίω που ήρθα» 
ειπώθηκε ως αντίδραση του ενάγοντος στην άδικη επίθεση που δέχθηκε από τους 
συγκεντρωμένους στον αύλειο χώρο της εκκλησίας, που τελώντας υπό το βάρος 
της συναισθηματικής τους φόρτισης τον στοχοποίησαν ως τη μοναδική αιτία του 
κακού. Ειδικότερα, η τέταρτη εναγόμενη, που όπως έχει ήδη αναφερθεί, είχε μία γε-
νική εικόνα του τι είχε συμβεί, καθώς βρισκόταν κοντά στο χώρο της εκκλησίας καθ’ 
όλη τη διάρκεια που εξελισσόταν το παραπάνω περιστατικό και είχε πληροφορηθεί 
από τον Ιωάννη Βιτζηλαίο τα όσα είχε πει ο ενάγων, προέβη στη σύνταξη κειμένου, 
το οποίο δημοσιεύτηκε στις 20/5/2011 στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Φωνή της 
Πάρου», που διατίθεται δωρεάν σε ολόκληρο το νησί της Πάρου, με τον τίτλο «Αγα-
νάκτηση», το περιεχόμενο του οποίου είχε επί λέξει ως εξής:

«Αγαπητοί συμπολίτες απευθύνομαι σε εσάς ως πολύ ανήσυχη κάτοικος της Πά-
ρου και βασίζομαι πάνω σας για τη δημοσιοποίηση του παρακάτω περιστατικού: 

Εθεάθη ο κος …… το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαΐου στην Παναγία Εκατο-
νταπυλιανή. Εμφανίστηκε τυχαία περί τα 20-25 λεπτά αργότερα από το έμφραγμα 
που τόλμησε να πάθει ένας αλήτης τουρίστας, και ενώ οι αγροτικοί γιατροί στην 
προσπάθεια να του κάνουν ανάνηψη φυσικά χρειαζόντουσαν βοήθεια. Έναν έμπειρο 
γιατρό; Έναν απινιδωτή που να λειτουργεί; Το ασθενοφόρο; -Τελικά αποδείχθηκε 
πως έκαναν πολύ περισσότερα από τον «έμπειρο γιατρό», θα καταλήξω σε αυτό.- 
Οι άνθρωποί της εκκλησίας προφανώς διαμαρτυρήθηκαν για την καθυστέρηση και 
την άμεση μοιραία διάγνωση του ….. του ΚΥ, ο ίδιος τους απάντησε «εγώ φταίω που 
ήρθα»! 

Αφού τελικώς ο ασθενής μεταφέρθηκε αναίσθητος ακόμα το λιγότερο 30 λεπτά 
αργότερα στο κέντρο υγείας κι ενώ η προσπάθεια ανάνηψης συνεχιζόταν, αφού 
εξήλθε ο κος ….. από την αίθουσα των επειγόντων περιστατικών, επανέλαβε το πό-
ρισμα πως ήταν μάταιη πια η προσπάθεια και «χαμένος ο κόπος»! αφού ο ασθενής 
ήταν πια νεκρός. Οι «άπειροι» αγροτικοί γιατροί όμως δεν τον άκουσαν και συνέ-
χισαν να παλεύουν να σώσουν τη ζωή του συνάνθρωπού τους. Και τα κατάφεραν! 

Τον επανέφεραν στη ζωή γιατί δεν ακολούθησαν τα λεγόμενα του «έμπειρου» 
συναδέλφου τους και ως πιο νέοι θυμόντουσαν ακόμη τον όρκο που έχουν δώσει. 
Ο ασθενής σταθεροποιήθηκε και διακομίστηκε στην Αθήνα με ελικόπτερο ιδιωτι-
κής εταιρίας. Φυσικά ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή του εμφράγματος 
μέχρι τη μεταφορά του ασθενή 30 μέτρα πιο πέρα στο κέντρο υγείας ήταν πολύ 

μεγάλος για τις ζωτικές λειτουργίες του εγκεφάλου του και δεν θα μάθουμε ποτέ 
πιο ακριβώς ελάττωμα θα παραμείνει για το υπόλοιπο της ζωής του. Είναι τυχερός! 
γιατί είναι ακόμη εν ζωή. Μ’ ακούει κανείς ή να πάρω τηλέφωνο τα κοράκια των 
καναλιών; Δεν έχω να χάσω τίποτα. Ίσως μόνο τη ζωή μου αν τύχει και πέσω στα 
χέρια του «έμπειρου γιατρού».

Α.Β.
(Το όνομα της αναγνώστριας και του γιατρού στο οποίο αναφέρεται, είναι στη 

διάθεση της εφημερίδας)».
Στο παραπάνω κείμενο του δημοσιεύματος ο ενάγων δεν κατονομάζεται ρητά 

πλην όμως φωτογραφίζεται με την ιδιότητά του κατά τρόπο ώστε να δύναται να 
εξαχθεί από το κείμενο η ταυτότητά του. Ειδικότερα, ο ενάγων ήταν γνωστός στο 
νησί της Πάρου ως ο πλέον «έμπειρος» γιατρός τόσο λόγω των γνώσεών του σχε-
τικά με την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων όσο και λόγω των εκπαιδευτι-
κών σεμιναρίων που ο ίδιος διοργάνωσε στο νησί προκειμένου απλοί πολίτες να 
είναι σε θέση να παράσχουν πρώτες βοήθειες σε τέτοια περιστατικά. Περαιτέρω, 
όπως προέκυψε, τα γεγονότα που διαλαμβάνονται στο επίμαχο δημοσίευμα ήταν 
αληθινά, πλην του σκέλους του δημοσιεύματος που αναφέρεται στην προσπάθεια 
ανάνηψης που κατέβαλαν, στο Κέντρο Υγείας πλέον, οι αγροτικοί γιατροί, παρά τα 
λεγόμενα του ενάγοντος συναδέλφου τους, ότι δηλαδή η προσπάθεια ανάνηψης 
ήταν χαμένος κόπος, με αποτέλεσμα να σωθεί ο πάσχων (Αφού τελικώς ο ασθενής 
μεταφέρθηκε αναίσθητος ακόμα το λιγότερο 30 λεπτά αργότερα στο κέντρο υγείας 
κι ενώ η προσπάθεια ανάνηψης συνεχιζόταν, αφού εξήλθε ο κ. ….. από την αίθου-
σα των επειγόντων περιστατικών, επανέλαβε το πόρισμα πως ήταν μάταιη πια η 
προσπάθεια και «χαμένος ο κόπος»! αφού ο ασθενής ήταν πια νεκρός. Οι «άπειροι» 
αγροτικοί γιατροί όμως δεν τον άκουσαν και συνέχισαν να παλεύουν να σώσουν 
τη ζωή του συνάνθρωπού τους. Και τα κατάφεραν! Τον επανέφεραν στη ζωή γιατί 
δεν ακολούθησαν τα λεγόμενα του «έμπειρου» συναδέλφου τους και ως πιο νέοι 
θυμόντουσαν ακόμη τον όρκο που έχουν δώσει…).

Ειδικότερα, ως προς τα σκέλος αυτό του δημοσιεύματος, αποδείχθηκε ότι ο ενά-
γων, αμέσως μετά τη μεταφορά του ασθενούς στο Κέντρο Υγείας, έδωσε αρχικά 
εντολή να ελεγχθεί η καρδιακή λειτουργία του ασθενούς και, αφού διαπιστώθηκε 
ότι αυτή δεν υπήρχε, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τον έλεγχο της κατάστασης, έδωσε 
σαφείς εντολές και οδηγίες στους παρευρισκόμενους αγροτικούς ιατρούς και νοση-
λευτές προκειμένου να πραγματοποιηθεί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, στη 
συνέχεια δε ο ίδιος ο ενάγων εκτέλεσε επιτυχή διασωλήνωση στον ασθενή για τη 
χορήγηση των απαιτούμενων δοσολογιών φαρμάκων και εξειδικευμένη απινίδωση, 
με συνέπεια να ανακτήσει καρδιακό ρυθμό και να επανέλθει στη ζωή. Οι υπόψη 
ισχυρισμοί, που αφορούσαν τα ψευδή γεγονότα, κατά τον τρόπο που διαπιστώ-
θηκαν, ήταν αντικειμενικώς – κατά την αντίληψη – ικανοί να τρώσουν την τιμή και 
την υπόληψη του ενάγοντος, αφού έθιγαν αυτόν ως φορέα ηθικής και κοινωνικής 
αξίας, σκιαγραφώντας τον ως ασυνείδητο, ανεπαρκή και επικίνδυνο για τη ζωή των 
ασθενών ιατρών. Ωστόσο, δεν αποδείχθηκε ότι η τέταρτη εναγόμενη, συντάκτρια 
του παραπάνω δημοσιεύματος, γνώριζε με την έννοια της βεβαιότητας, το ψεύδος 
των παραπάνω ισχυρισμών, καθώς δεν προέκυψε ότι η ίδια μετέβη στο Κέντρο 
Υγείας Πάρου και παρακολούθησε την εξέλιξη του περιστατικού ούτε εξάλλου προ-
έκυψε ότι η ίδια πληροφορήθηκε από τον ενάγοντα ή από το ιατρικό προσωπικό τι 
πραγματικά συνέβη εντός του Κέντρου Υγείας Πάρου και παρά ταύτα προέβη στην 
παραπάνω δημοσίευση. 

Το γεγονός δε ότι στις 14-5-2011, ήτοι πριν την επίδικη δημοσίευση, στο διαδι-
κτυακό ιστολόγιο (blog) http://fileleutheros.pblogs.gr ο χρήστης «kallitzakis» απα-
ντώντας σε ανάρτηση της τέταρτης εναγομένης, που είχε περιεχόμενο ίδιο με αυτό 
που αργότερα δημοσίευσε στην εφημερίδα «Φωνή της Πάρου», ανέφερε, μεταξύ 
άλλων επί λέξει: «… Ξέρετε ποιος ήταν αυτός που επανέφερε τον άτυχο Καναδό στη 
ζωή; Ο γιατρός που βρίζουν όλοι… Μέσα στο Κ.Υ. ο γιατρός προσπάθησε, έπεσε από 
πάνω του και τα κατάφερε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να την κρύψουμε», 
δεν αρκεί αυτό καθαυτό ώστε να σχηματίσει το Δικαστήριο πλήρη δικανική πεποίθη-
ση για τη στοιχειοθέτηση και της υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος της συ-
κοφαντικής δυσφήμισης. Από τον τρόπο δε που όλα τα παραπάνω γεγονότα, τόσο 
τα αληθή όσο και τα ψευδή, παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν από την τέταρτη 
εναγομένη αποδεικνύεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σκοπός εξύβρισης του 
ενάγοντος, ήτοι πρόθεση της εναγομένης να μειώσει την τιμή και την υπόληψη του 
ενάγοντος και να θέσει υπό αμφισβήτηση την κοινωνική υπόστασή του, δεδομένου 
ότι τα όσα αναφέρονται στην επίμαχο δημοσίευμα αφορούν κυρίως στο πρόσωπο 
του ενάγοντος, δημιουργώντας την εικόνα ενός γιατρού που δρα αντιεπαγγελματικά 
και ενάντια στις στοιχειώδεις ηθικές αξίες και όχι στα κακώς κείμενα του εθνικού 
συστήματος υγείας και των ελλείψεών του, στις οποίες (ελλείψεις) εξάλλου μόνο 
ακροθιγώς και σε κάθε περίπτωση δευτερευόντως γίνεται αναφορά (…).

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους να καταβάλλουν, σε ολόκληρο ο καθένας, στον 
ενάγοντα το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 
επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των τεσσάρων χιλιά-
δων (4.000) ευρώ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταχώρηση από την πρώτη εναγόμενη στην εφημερίδα «Φωνή 
της Πάρου» περίληψης της παρούσας απόφασης, που θα περιέχει τα αναγκαία κατά 
νόμο στοιχεία (άρθρο 1 παρ. 6 ν. 1178/1981 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
32 ν. 1941/1991), στην ίδια θέση που είχε καταχωριστεί το επίδικο δημοσίευμα 
της 20ης-5-2011, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της τελεσίδικης 
απόφασης».
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Κατατέθηκαν από την ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κερδοσκο-
πική Εταιρεία) για τη δημιουργία προσωρινών εγκα-
ταστάσεων εδάφους νέου αερολιμένα Πάρου, οι ορι-
στικές μελέτες για την ανέγερση κτιρίου, που έχουν 
κατατεθεί στην ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας).

Οι οριστικές μελέτες που κατατέθηκαν είναι τρεις 
(αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική), 
ενώ οι προμελέτες είχαν κατατεθεί από το Δεκέμβριο 
2015. Πλέον, αυτό που αναμένεται, είναι η απόφαση 
του υπουργού κ. Χρ. Σπίρτζη, για την αποδοχή της δω-
ρεάς από την ΑΜΚΕ.

Σημειώνουμε ότι μετά τις μελέτες πρέπει να εκδο-
θεί άδεια δόμησης (οικοδομική άδεια) από την ΥΠΑ 
για τα κτίρια. Προυπόθεση για την έκδοση άδειας από 
την ΥΠΑ, είναι η απόφαση του υπουργού για την απο-
δοχή της δωρεάς. Ο χρόνος που θα εγκριθούν 
θα επηρεάσει το χρόνο υλοποίησης του έργου, 
σύμφωνα με κύκλους που πρόσκεινται στην πλειοψη-
φία του δήμου.

Ακόμα, η αρχιτεκτονική οριστική μελέτη κατατέθηκε 
στις 11 Ιανουαρίου, η στατική οριστική μελέτη στις 19 
Ιανουαρίου και η ηλεκτρομηχανολογική στις 21 Ιανου-
αρίου.

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη αυτή προβλέπεται να 
αποτελεί πρόσθετο τμήμα, ενός ενιαίου λειτουργικά 
συγκροτήματος κτιρίων, τα οποία θα λειτουργούν προ-
σθετικά και θα δημιουργούν κτιριακές εγκαταστάσεις 
συνολικής επιφάνειας 1.500 τ.μ. 

Το κτίριο
Η μελέτη που κατατέθηκε στην ΥΠΑ σε ό,τι αφορά 

το κτίριο αναγράφει:
«Η παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στην κατα-

σκευή κτιρίου με προσωρινή χρήση αεροσταθμού και 
στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού 
με σκοπό να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ο νέος Κρατι-
κός Αερολιμένας Πάρου. Λαμβάνοντας υπόψη το Γενι-
κό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) του αεροδρομίου 
καθώς και τις απαιτήσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μελετάται κτί-
ριο προσωρινής χρήσης αεροσταθμού ελαφράς κατα-
σκευής και βοηθητικών οικίσκων και εγκαταστάσεων. 

Ο προσωρινός αεροσταθμός χωροθετείται βόρεια 
του δαπέδου στάθμευσης των αεροσκαφών και σε 
απόσταση 100μ. περίπου από αυτό. Για την επιλεγείσα 
θέση, μορφή και διαστάσεις του κτιρίου θα διενεργη-
θεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ 
έλεγχος ορατότητας του διαδρόμου από το γραφείο 
Παροχής Πληροφοριών Πτήσης (AFIS), έλεγχος μη 
παρεμπόδισης της ορατότητας του διαδρόμου από 
την μελλοντική θέση του ΠΕΑ (όπως αυτή προβλέπε-
ται στην προμελέτη του οριστικού αεροσταθμού) και 
έλεγχος μη διάτρησης των επιφανειών περιορισμού 
εμποδίων από τον όγκο του κτιρίου. Τα προβλεπόμε-
να κτίρια περιλαμβάνουν αεροσταθμό και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις καθώς και κτίριο πύργου ελέγχου ο 
οποίος αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα. 

Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου προς την πλευρά 
της πόλης διαμορφώνεται με σκοπό την εξυπηρέτη-
ση της στάσης και στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων, ταξί, 
τουριστικών λεωφορείων και ΚΤΕΛ. Αντίστοιχα ο πε-
ριβάλλων χώρος προς την πλευρά της πίστας διαμορ-
φώνεται για την διακίνηση και τους ελιγμούς των αμα-

ξιδίων μεταφοράς αποσκευών, των πυροσβεστικών 
οχημάτων και των λεωφορείων εσωτερικής διακίνη-
σης επιβατών. Μεταξύ αστικής περιοχής και του ζω-
τικού χώρου της αυστηρά ελεγχόμενης περιοχής του 
αερολιμένα προβλέπεται διαχωρισμός με περίφραξη 
ασφαλείας όπως και η εγκατάσταση φυλακίου ασφα-
λείας για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων 
σε οχήματα και επιβαίνοντες που εισέρχονται στην αυ-
στηρά ελεγχόμενη περιοχή».

Περιγραφή κτιρίου
«Το κτίριο του Αεροσταθμού είναι ο χώρος μετεπιβί-

βασης των επιβατών από τα επίγεια
μεταφορικά μέσα στα αεροσκάφη. Ως εκ τούτου 

αποτελεί κύρια εγκατάσταση του
αερολιμένα και έχει άμεση σχέση:
α. Με το δάπεδο στάθμευσης των αεροσκαφών, στο 

οποίο γίνεται η αποβίβαση επιβίβαση επιβατών και 
πληρωμάτων και η διακίνηση των αποσκευών και

β. Με τη ζώνη προσέγγισης από την πλευρά πόλης 
που περιέχει ένα ανεπτυγμένο μέτωπο πεζοδρομίου 
για την προσωρινή στάση των αυτοκινήτων και χώ-
ρους για μακρόχρονη στάθμευση αυτοκινήτων.

Το υπό μελέτη κτίριο πρόκειται να στεγάσει προσω-
ρινά τη λειτουργία του αεροσταθμού στον Νέο Αερο-
λιμένα Πάρου. Ανήκει στο κτιριακό συγκρότημα των 
νέων κτιριακών Εγκαταστάσεων που προβλέπονται 
για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας και είναι τοπο-
θετημένο στο κεντρικό τμήμα του οικοπέδου, που πα-
ραχωρήθηκε για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 
και αποτελεί την ευρύτερη από απόψεως διαστάσεων 

Εν αναμονή του υπουργού
για το αεροδρόμιο

Η άποψη των κτιριακών εγκαταστάσεων από την πλευρά της πόλης
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περιοχή του, προκειμένου να παραλάβει τις λειτουργί-
ες του κτιρίου και τις απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. 
Στο βασικό σχεδιασμό πρωταρχικοί στόχοι είναι:

- Η λειτουργική ευελιξία και η δυνατότητα μελλοντι-
κής αλλαγής της χρήσης του κτιρίου

διατηρώντας τον φέροντα οργανισμό του.
- Η ισορροπία μεταξύ κόστους κατασκευής, λειτουρ-

γίας και επιπέδου εξυπηρέτησης.
- Η ισορροπία μεταξύ των λειτουργικών περιοχών 

πλευράς πίστας και πλευράς πόλης, καθώς και των 
περιοχών που προορίζονται για το προσωπικό.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Βασικός Στόχος του σχεδιασμού αποτελεί η δημι-

ουργία ενός κτιριακού συνόλου το οποίο να εξασφα-
λίζει:

- Την αρτιότερη δυνατή, οργανωτική και λειτουργική 
επίλυση του κτιριολογικού

προγράμματος και την κάλυψη των απαιτήσεων 
χρήσης.

- Τη δημιουργία χώρων λειτουργικών και ευχάρι-
στων οι οποίοι να συνεισφέρουν στην

ποιότητα παραμονής των χρηστών τους.
- Την εύκολη συντήρηση της όλης κατασκευής με 

στόχο την διατήρηση στον χρόνο των
ποιοτήτων του κτιρίου.
- Την δημιουργική σύνθεση όλων των παραμέτρων 

σχεδιασμού σε ένα συνεπές και
ισορροπημένο αισθητικό και λειτουργικό σύνολο 

υψηλών προδιαγραφών. 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ (…) 

Η μελέτη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους παρα-
κάτω Κανονισμούς, Διατάξεις και Οδηγίες. Ενδεικτικά 
αναφέρονται:

- Ισχύουσα Νομοθεσία της Ελλάδος (Κτιριοδομικός 
Κανονισμός, Ν.Ο.Κ.)

- Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ, CEN)
- Εγχειρίδιο Αναφοράς Ανάπτυξης Αεροδρομίων της 

ΙΑΤΑ 9η έκδοση Ιανουάριος 2004
(ΙΑΤΑ Αirport Development Reference Manual, 9th 

Edition, January 2004) όπως
εκάστοτε ισχύει.
- ICAO Παράρτημα 14 – Μελέτη και Λειτουργίες Αε-

ροδρομίων της Διεθνούς
Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCAO Annex 14 

- Aerodromes, Volume I

Aerodrome Design and Operations – Fourth Edition 
2004) όπως εκάστοτε ισχύει.

- Κανονισμοί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕ-
ΝΑΚ) βάσει του Νόμου3661, ΦΕΚ

89/19 Μαΐου 2008 όπως εκάστοτε ισχύει.
- Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 

71/4288 ΦΕΚ 32Α/17.2) όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» 

του ΥΠΕΚΑ όπως συμπληρώθηκαν
με το άρθρο 28 του Νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 

Α΄) και τις Υπουργικές Αποφάσεις
υπ’ αριθμ. 52487/16.11.2001 (ΦΕΚ 18 Β΄/2002) 

και υπ’ αριθμ. 52907/28.12.2009
(ΦΕΚ 2621 Β’/2009).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το κτίριο αναπτύσσεται σε ένα καθ’ ύψος επίπεδο 

και στεγάζει τις προβλεπόμενες από το κτιριολογικό 
πρόγραμμα λειτουργίες. Ο κύριος όγκος του κτιρίου 
αναπτύσσεται σε μήκος με τον μεγάλο άξονα κάθετα 
στην πλευρά της πόλης. Σε όλο το μήκος του κτιρί-
ου τόσο στην πλευρά πόλης όσο και στην πλευρά πί-
στας, προβλέπονται στέγαστρα ικανών διαστάσεων, τα 
οποία προσφέρουν την απαιτούμενη προστασία των 
αναχωρούντων ή αφικνούμενων επιβατών από τις 
καιρικές συνθήκες.

Στο βασικό κτίριο προβλέπονται οι αίθουσες check-
in hall, αναχωρήσεων και αφίξεων με όλους τους υπο-
στηρικτικούς χώρους (WC, αποθήκες κλπ) καθώς και 
οι απαιτούμενοι

χώροι γραφείων. Μεταξύ ελεγχόμενου και μη ελεγ-
χόμενου χώρου έχει προβλεφθεί έλεγχος ασφαλείας. 
Στη νότια πλευρά του κτιρίου έχουν χωροθετηθεί οι 
χώροι ΗΜ εγκαταστάσεων (κτιρίου και φωτοσήμαν-
σης), αποθήκη πυροσβεστικού υλικού, γραφείο ΕΜΥ, 
γραφεία προσωπικού πίστας και στεγασμένη περιοχή 
δύο πυροσβεστικών οχημάτων για τις ώρες που δεν 
θα λειτουργεί ο αεροσταθμός. Στη νότια πλευρά και 
σε άμεση γειτονία με το γραφείο προσωπικού πίστας 
βρίσκεται η κλίμακα πρόσβασης στον γραφείο AFIS 
του Β’ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ορόφου (η τελική στάθμη 

θα προκύψει από τον έλεγχο ορατότητας). Στην ίδια 
πλευρά προβλέπεται υπόστεγος χώρος παραλαβής 

αποσκευών και διακίνησης αμαξιδίων.
Σε προκαθορισμένο σημείο του οικοπέδου θα τοπο-

θετηθεί συγκρότημα δεξαμενών
πυρόσβεσης για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστι-

κών οχημάτων, με προδιαγραφές που
θα καθορίσει η αρμόδια Δ/νση Δ3. Στον άμεσο πε-

ριβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου του αεροσταθμού 
προβλέπονται:

1. Ανατολικά του κτιρίου από την πλευρά της πόλης 
διαμόρφωση για στάση επιβατικών

ΙΧ για την προσωρινή επιβίβαση και αποβίβαση, ταξί 
και λεωφορείων ΚΤΕΛ και μία

θέση στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου.
2. Βόρειο-Ανατολικά χώρος στάθμευσης επιβατικών 

οχημάτων.
3. Βόρεια του κτιρίου ελεγχόμενη πρόσβαση προς 

την πλευρά πίστας του
αεροσταθμού, με φυλάκιο εισόδου.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η μορφολογία του κυρίως κτιρίου ανταποκρίνεται 

πλήρως στην τυπολογία του.
Αναπτύσσεται ως Ισόγειο κτίριο απλής γεωμετρίας 

και δομής ενώ το υπόστεγο
χαρακτηρίζεται ως γραμμικό στοιχείο σε συνδυασμό 

με μικρότερους διασπασμένους
όγκους. Στις δύο κύριες όψεις (πλευρά πίστας- 

πλευρά πόλης) διαμορφώνεται καθαρή η
σήμανση της περιοχής αφίξεων-αναχωρήσεων.
Η κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος ακολου-

θώντας τις απαιτήσεις του προσωρινού χαρακτήρα 
του κτιρίου αλλά και την ανάγκη εξασφάλισης μικρού 
χρόνου κατασκευής, προβλέπεται από μεταλλική φέ-
ρουσα κατασκευή με τοιχώματα ξηρής δόμησης και 
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Το τμήμα όπου 
προβλέπεται να στεγαστεί το γραφείο AFIS, το οποίο 
αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα, θα κατασκευαστεί από 
Φ.Ο από οπλισμένο σκυρόδεμα όσον αφορά στη 
στάθμη Ισογείου και 1ου Ορόφου ενώ ο 2ος όροφος 
θα κατασκευαστεί επίσης από φέρουσες μεταλλικές 
διατομές και υαλοστάσια σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές της ΙΑΤΑ και της ΥΠΑ. Τα ανοίγματα εντάσσονται 
ελεύθερα στον βασικό όγκο δίνοντας έμφαση σε μία 
αρχιτεκτονική κτιρίου μικρής κλίμακας σε συνδυασμό 
με τον δημόσιο χαρακτήρα αυτού. Τα χρώματα στις 
όψεις, ακολουθώντας τις αρχές σχεδιασμού της ΥΠΑ 
αλλά και της τοπικής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής 
εναλλάσσονται μεταξύ του άσπρου και του μπλε (...). 
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Λάθος βουτιά!
Πτώση Ι.Χ. επιβατι-

κού οχήματος σημει-
ώθηκε τις βραδινές 
ώρες της 4ης Ιανουα-
ρίου 2016, στον πα-
λαιό λιμένα Παροικι-
άς, με επιβαίνοντες το 
44χρονο οδηγό του 
και την 45χρονη συνο-
δηγό του.

Άμεσα μετέβησαν 
στο σημείο στελέχη 
του λιμεναρχείου Πά-
ρου, όπου περισυνέλε-
ξαν σώους τους δύο 
επιβαίνοντες, ενώ στην συνέχεια διακομίστηκαν στο 
Κ.Υ. Πάρου. Το όχημα ανελκύθηκε με ασφάλεια χωρίς 
να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.

Το περιστατικό
Το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου είχαμε στην Πάρο πολύ 

ισχυρή βροχόπτωση, συνέπεια της οποίας ήταν και η 
διακοπή της ηλεκτροδότησης. Εκείνο άλλωστε το βρά-
δυ από κεραυνούς που έπεσαν υπήρξε πρόβλημα και 
στους αναμεταδότες των τηλεοπτικών σταθμών, το 
οποίο (πρόβλημα), αποκαταστάθηκε σχεδόν στο σύνο-
λό του τις τελευταίες ημέρες.

Στο λιμάνι Παροικιάς υπήρχε μικρή κίνηση εκείνο το 
βράδυ και αναμενόταν το πλοίο «Άρτεμις» που έκα-
νε ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο με τελική κατεύθυνση 
την Ερμούπολη Σύρου. Το αυτοκίνητο που έπεσε στη 
θάλασσα ήταν αρχικά σταθμευμένο στο παλιό λιμάνι. 
Γύρω στις 8 το βράδυ εισήλθε στο λιμάνι το πλοίο 
«Άρτεμις». Το συγκεκριμένο πλοίο ως γνωστό, δένει 
στο νέο λιμάνι. Εκείνη τι στιγμή το όχημα που ήταν 
στο παλιό λιμάνι θέλοντας να πάει στο νέο λιμάνι και 
να εισέλθει στο πλοίο, προφανώς, είτε λόγω κακού 
προσανατολισμού, είτε λόγω χαμηλής ορατότητας, 
βρέθηκε στη θάλασσα, κοντά στο σημείο που τα δύο 
λιμάνια εφάπτονται. 

Σύμφωνα με τον καβοδέτη, κ. Σωτ. Δαφερέρα, που 
ήταν κοντά στο συμβάν, ο οδηγός του οχήματος ήταν 
ψύχραιμος και άνοιξε αμέσως τα παράθυρα ώστε 
να βγει από το όχημα με τη συνοδηγό. Στη συνέχεια 
οι δύο επιβάτες του οχήματος με τη βοήθεια στελε-
χών του λιμενικού σώματος βγήκαν από το θαλάσσιο 
χώρο. Τέλος καλά, όλα καλά!
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Μισθοί 
αιρετών

Τους νέους μισθούς των αιρετών της αυτοδιοίκησης 
καθορίζει με την εγκύκλιο του ο αναπληρωτής υπουρ-
γός, κ. Γιώργος Χουλιαράκης. Οι νέοι μισθοί οι οποίοι 
αποσυνδέονται από αυτούς των γενικών γραμματέων 
των υπουργείων, βασίζονται στο νέο μισθολόγιο του 
Δημοσίου.

Σε ό,τι αφορά τους μισθούς σε Πάρο και Αντίπα-
ρο (δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων), σύμφωνα με 
την Κ.Υ.Α. έχουν ως εξής:

Δήμαρχος: 2.565 ευρώ.
Αντιδήμαρχοι: 1.710 ευρώ.
Πρόεδρος: 540 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τους μισθούς στην Περιφέρεια Ν. Αι-

γαίου, αυτοί έχουν ως εξής:
Περιφερειάρχης: 4.275 ευρώ.
Αντιπεριφερειάρχης: 3.206 ευρώ.
Πρόεδρος: 1.125 ευρώ.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι 31.12.15, η 

αντιμισθία των περιφερειαρχών και των δημάρχων σε 
δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ήταν 
ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών 
του γενικού γραμματέα υπουργείου (4.750 ευρώ), 
των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από 20.000 
έως 100.000 κατοίκους ήταν ισόποση με το 80% των 
ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με 
πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων ήταν ισόποση 
με το 60%. Παράλληλα οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 
50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ 
οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λάμβαναν το 
40% αυτής.

Εκλογές ΑΜΕΣ 
«Νηρέας»

Πραγματοποιήθηκαν στις 16 Δεκεμβρίου 2015 οι 
εκλογές στον ΑΜΕΣ «Νηρέας». Τα αποτελέσματα της 
εκλογικής διαδικασίας του συλλόγου, είναι τα ακόλου-
θα:

Παλούμπη Μυρτώ 45
Ρούσσος Στάθης 41
Σιφναίος Μανώλης 41
Μπαφίτης Γιώργος 39
Οικονόμου Βαγγέλης 39
Σκιαδάς Λουκάς 34
Κορδονέλλη Μαρία 33
Παντελαίος Νίκος 27
Καραντάκης Γιάννης 25
Μαλαματένιος Νώντας 22
Χριστοφορίδης Γιάννης 13
Θωμόπουλος Κώστας 9

Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου που 
προέκυψε από τις εκλογές έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σκιαδάς Λουκάς
Αντιπρόεδρος: Οικονόμου Βαγγέλης
Γενική γραμματέας: Παλούμπη Μαρία – Μυρτώ
Ειδική γραμματέας: Κορδονέλλη Μαρία
Ταμίας: Καραντάκης Γιάννης
Βοηθός ταμία: Παντελαίος Νίκος
Γενικός αρχηγός αθλητικών τμημάτων: Σιφ-

ναίος Μανώλης
Έφορος ακαδημιών ποδοσφαίρου: Χριστοφο-

ρίδης Γιάννης
Έφορος βόλεϊ: Κορδονέλλη Μαρία
Υπεύθυνος πολιτιστικών δράσεων: Μπαφίτης 

Γιώργος
Έφορος λέσχης: Οικονόμου Βαγγέλης
Έφορος θεάτρου & κιν/φικής λέσχης: Ρούσ-

σος Στάθης
Έφορος υλικού: Μαλαματένιος Νώντας

Διαμαρτυρία 
από τα 
καταλύματα 

Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυ-
μάτων, έστειλε επιστολή προς τον υπ. εργασίας, κοι-
νωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης, κ. Γεώργιο 
Κατρούγκαλο σχετικά με το ασφαλιστικό. Με τίτλο: 
«ασφαλιστικές αδικίες, η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
 Στις Κυκλάδες, υπάρχουν 5.080 τουριστικά κατα-

λύματα ενοικιαζομένων δωματίων (το 21% πανελλα-
δικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργεί-
ου Τουρισμού).

Μερικές δεκάδες μόνο από αυτά λειτουργούν όλο 
το χρόνο. Τα υπόλοιπα λειτουργούν κατά μέσο όρο 
3 μήνες το χρόνο. Κάθε εργαζόμενος που ασφαλίζε-
ται στο ΙΚΑ, καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, για 
όσο διάστημα εργάζεται. Παράδειγμα: για υπάλληλο 
που εργάζεται σε ρεσεψιόν τουριστικού καταλύμα-
τος, κατά τη θερινή τρίμηνη σαιζόν, καταβάλλονται 
στο ΙΚΑ ασφαλιστικές εισφορές για αυτό το τρίμηνο.

Αυτοαπασχολούμενος όμως που κάνει την ίδια 
εργασία σε παρακείμενο τουριστικό κατάλυμα, υπο-
χρεούται να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στον 

ΟΑΕΕ, για 12 μήνες, παρότι εργάζεται μόνο τρείς. Σας 
φαίνεται λογικό αυτό;».

Άλλες ειδήσεις
- Από τις 3/12/2015, η Κυκλαδική Ομοσπονδία Ενοι-

κιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων «ΚΥΚΛΑΔΕΣ», 
δεν ανήκει πλέον στη ΣΕΤΚΕ (πρώην ΣΕΕΔΔΕ) και δεν 
εκπροσωπείται πλέον από αυτήν. Με αποφάσεις της 
γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου 
της Ομοσπονδίας μας, η Κυκλαδική Ομοσπονδία Ενοι-
κιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων «ΚΥΚΛΑΔΕΣ», 
αποχώρησε από τη ΣΕΤΚΕ και ανεξαρτητοποιήθηκε. 
Οι επιχειρήσεις – μέλη της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας 
Τουριστικών καταλυμάτων, δεν δεσμεύονται πλέον 
από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογρά-
φει ο ΣΕΤΕ ή η ΣΕΤΚΕ.

- Η Κυκλαδική ομοσπονδία τουριστικών καταλυμά-
των εξασφάλισε για τα μέλη της, τη δωρεάν χορήγηση 
POS και πολύ χαμηλό ποσοστό προμήθειας, από τη 
τράπεζα «ALPHA».Δικαίωμα στη προσφορά έχουν όλα 
τα καταλύματα που προμηθεύτηκαν το 2015 αλλά και 
όσα θα προμηθευτούν για το 2016, τον τιμοκατάλο-
γο του καταλύματος τους και το αυτοκόλλητο ετή-
σιο σήμα της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας τουριστικών 
καταλυμάτων. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν 
να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, από το 
σύλλογό τους. Τέλος, η προσφορά της «Alpha Bank», 
θα είναι σε ισχύ για ένα μήνα.

Καλότυχο και 
Παριανό!

Τo πλοίο «Blue Star Delos», που εκτέλεσε το δρομο-
λόγιο: Θήρα, Νάξος, Πάρος, Πειραιάς, ήταν το πρώτο 
που κατέπλευσε το 2016 στο μεγαλύτερο λιμάνι της 
χώρας μας (Πειραιάς) και μαζί του έφερε και το πρώ-
το μωρό του νέου έτους. Πρόκειται για ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι που γεννήθηκε τη στιγμή που το πλοίο έδενε 
στο λιμάνι. 

Η μητέρα του μωρού είχε επιβιβαστεί στο πλοίο από 
την Πάρο και τη συνόδευαν δύο γιατροί. Το πλοίο κα-
τέπλευσε σε γιορτινή ατμόσφαιρα, με βεγγαλικά και 
κορναρίσματα, αποβιβάζοντας 219 επιβάτες, 23 ΙΧ αυ-
τοκίνητα, 4 φορτηγά και 2 δίκυκλα.

Η γέννηση!
Από το Κ.Υ. Πάρου, δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω 

επιστολή για το γεγονός της γέννησης:
«Παραμονή Πρωτοχρονιάς μία επίτοκος προσήλθε 

στο ΚΥ Πάρου. Παρότι οι ιατροί είχαν συστήσει δια-
μονή κοντά στη μαιευτική κλινική αναφοράς, επειδή η 
ημερομηνία του τοκετού πλησίαζε ενώ το ΚΥ δεν είναι 
κατάλληλα εξοπλισμένο να διεκπεραιώνει τοκετούς, η 
ίδια επέλεξε να παραμείνει στην Πάρο. 

Ο εφημερεύων ιατρός γενικής ιατρικής του ΚΥ Πά-
ρου κ. Χιωτάκης, διαπίστωσε ότι η γυναίκα βρισκό-
ταν στα προκαταρτικά στάδια τοκετού, το ΕΚΑΒ όμως 
αδυνατούσε να την διακομίσει με οποιοδήποτε μέσο 
λόγω καιρού. Το μόνο διαθέσιμο μέσο ήταν το καράβι 
Blue Star Delos το οποίο εισερχόταν στο λιμάνι της 
Παροικίας. Οι αγροτικοί ιατροί του ΚΥ Πάρου κυρίες 
Καρασαντέ και Φακάλου, παρά την ιδιαιτερότητα 
της ημέρας και ότι δεν εφημέρευαν, αποφάσισαν με 
προθυμία να συνοδέψουν την επίτοκο στο καράβι, 
αφού πήραν μαζί τους όλον τον ιατρικό εξοπλισμό 
που θα μπορούσε να χρειαστεί στην περίπτωση που 
ο τοκετός εξελισσόταν ταχύτερα. Το καράβι καθυ-
στέρησε την είσοδο στον Πειραιά και οι δύο ιατροί 
διεκπεραίωσαν μόνες τους με επιτυχία στον τοκετό 
μέσα στο πλοίο, έκαναν ανάνηψη στο νεογέννητο και 
αφαίρεσαν και τον πλακούντα. 

Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν, όχι μόνο στις δύο 
Ιατρούς αλλά και σε όλους αυτούς που αποστερού-
νται αυτές τις ημέρες την θαλπωρή της οικογενείας 
τους για να βρίσκονται κοντά μας όταν τους έχουμε 
ανάγκη. Χρόνια Πολλά!».



Το Del’s είναι μία εστιατορική επιτυχία προς μελέτη. Συνδυάζοντας 
πανέξυπνα απλά συστατικά, δίνει στον επισκέπτη του υπέροχα αποτε-
λέσματα. Η συνταγή λοιπόν είναι μια urban φιλοσοφία διακόσμησης 
και menu, ένα εξαιρετικό σημείο γεμάτο θέα και βεβαίως οι εξαιρε-
τικές μαγειρικές ικανότητες των ανθρώπων του Del’s.Το αποτέλεσμα 
είναι γευστικότατα ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά πιάτα, ολόφρεσκες 
σαλάτες με ιδιαίτερα dressing και τα καλύτερα -κατά την ταπεινή μου 
γνώμη- burgers στο νησί συνοδευόμενα από πεντανόστιμα skins (πα-
τατούλες τηγανισμένες με τη φλούδα και καρυκευμένες). Δοκιμάστε 
πιάτα ημέρας ή ένα φρεσκομαγειρεμένο κριθαρώτο και θα καταλά-
βετε. Ανοικτά από το μεσημέρι αν και η καλύτερη ώρα είναι πάνω στο 
ηλιοβασίλεμα

Ένα ψητοπωλείο με ιστορία σχεδόν 30 χρόνια πίσω δεν είναι και 
κάτι πολύ εύκολο να το συναντήσεις στην Πάρο και σίγουρα δεν μπο-
ρεί να είναι τυχαίο. Τα Κρητικάκια βρίσκονται στην μαρίνα Νάουσας 
πριν γίνει καν η μαρίνα όμως, διότι τα διαλεγμένα κρεατικά, το καλό 
κρασί, η αυθεντική κρητική τσικουδιά και το πανέμορφο λιμάνι της 
Νάουσας συνθέτουν ένα εστιατόριο που σέβεται τον πελάτη και οι 
πελάτες το ανταποδίδουν. Δοκιμάστε το χειροποίητο γύρο ή τα κα-
λαμάκια, επιλέξτε τα απίστευτα μπριζολάκια λαιμού στα κάρβουνα, 
απολαύστε ελληνική σούβλα με πεντανόστιμα κρεατικά κάθε Παρα-
σκευή-Σάββατο (και original κρητικιά γραβιέρα όταν υπάρχει) και εί-
ναι σίγουρο ότι η ανακαινισμένη αίθουσα αλλά και η παραδοσιακή 
γλυκιά τρέλα των Κρητών της Πάρου θα σας ικανοποιήσει.

Ο χώρος του café Αντάμα αναδιαμορφώθηκε, μεγάλωσε και «έδε-
σε» με τον Απόπλου.

Ξεκινάς να χαλαρώσεις με καφεδάκι, ποτό και κουβεντούλα και 
μετά εάν θέλει η παρέα πάμε αντάμα στη διπλανή αίθουσα για «από-
πλου», με προορισμό τις μεζεδοκαταστάσεις ... Με επιτυχημένη δια-
δρομή το καφέ «Αντάμα» ήρθε πιο κοντά φέτος με το μεζεδοπωλείο 
«Απόπλους» και συνεχίζουν το ταξίδι πάντα με καπετάνιο τον Πανα-
γιώτη Κουταλίδη. Το λιμανάκι της Αλυκής είναι προορισμός για χα-
λάρωση και ειδικά όταν μπορείς να αράξεις σε όμορφους χώρους με 
επιλογές γεύσεων. Τότε είναι βέβαιο ότι θα είστε και εσείς ένας από 
τους επιβάτες των γευστικών απολαύσεων. 

Διαχρονική αξία στις επιλογές για καλό φαγητό «ο Τσιτσάνης». Από 
το 1969 μας έχει αιχμαλωτίσει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, ακολουθώ-
ντας την ίδια απλή «συνταγή». Πάντα φρέσκα υλικά από το περιβόλι 
και τη μικρή φάρμα, διαλεχτά θαλασσινά και πολύ μεράκι. Με απλά 
υλικά οδηγεί σε γευστικό παράδεισο τους λάτρεις των παραδοσια-
κών γεύσεων αλλά φροντίζει να έχει γευστικές προτάσεις που να ικα-
νοποιεί και τους χορτοφάγους. Σαλάτες εποχής, ρεβυθάδα φούρνου, 
κόκορας κοκκινιστός, κουνελάκι με φρεσκοτηγανισμένες πατάτες, κε-
φτέδες, ψητά της ώρας και μεζεδάκια για κάτι πιο λίγο… Οι μερίδες 
είναι πάντα extra large και το καλό κρασί πάντα ανεβάζει τη διάθεση 
και δίνει άλλο τόνο. Στην απλή αλλά ζεστή και φροντισμένη σάλα το 
χειμώνα, ή στη δροσερή αυλή το καλοκαίρι με αληθινές γεύσεις και 
καλές τιμές περνάμε πάντα καλά!
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ΝΑΟΥΣΑ 52547
ΠΑΡΟΙΚΙΑ 24841

ΑΛΥΚΗ 91935

Αντάμα καφέ

μεζεδοπωλείο& Απόπλους
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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 µουσείου 
Περαντινού. Επιπλωµένη, a/c 
(ψύξη-θέρµανση), parking. Τηλ.: 
6942 464 971 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΥΡΓΑΚΙ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 22 τ.µ., επιπλωµένη. 
Τηλ. 6948 872 161, 6949 043 463

ΝΑΟΥΣΑ απέναντι από τα ΚΤΕΛ, 
ενοικιάζεται σπίτι 40 τ.µ., επιπλωµέ-
νο, µε µία κρεβατοκάµαρα, κουζίνα, 
σαλόνι, w.c., θέρµανση καλοριφέρ. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6937 437 390 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται για ετήσια 
ενοικίαση, µε 2 υπνοδωµάτια, κήπο, 
θέρµανση. Paros Estate Agency, 
τηλ. 22840 21474, 6932 393 098

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για γραµµατειακή 
υποστήριξη. Απαραίτητα προσόντα 
η πολύ καλή γνώση αγγλικών και 
χρήσης υπολογιστή. Αποστολή 
βιογραφικών: sharkmarineparos@
gmail.com

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται  για εµπο-
ρικό κατάστηµα γυναικείων ειδών 
στην Παροικία (Απρίλιο - Οκτώβριο). 
Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία 
και καλή γνώση Αγγλικών. Παρα-
καλώ, αποστείλατε τα βιογραφικά 
σας µε φωτογραφία στο email: 
dessarri@yahoo.gr

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από το 
kanale’s rooms & suites, ηλικίας 
έως 35 ετών µε γνώση αγγλικών. 
Προηγούµενη εµπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: kanalesu@otenet.gr, 
6937 263 928

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το εµπορικό 
τµήµα και µε πολύ καλή γνώση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών για το 
τµήµα της ηλεκτρονικής έκδοσης της 
εφηµερίδας. Αποστολή βιογραφικών 
στο nikos@typoparos.gr

Tο ξενοδοχείο 4 αστέρων Minois 
Village Suites & Spa ζητεί:
1) ΥΠΕΥΘΥΝH/ΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
Απαραίτητα: προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και Γαλλικών 
(επιπλέον γλώσσες θα θεωρηθούν 
προσόν), Η/Υ, υποδειγµατική συ-
µπεριφορά, συστάσεις. Βιογραφικά 

µε πρόσφατη φωτογραφία cv@
minois-village.gr
2) ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ POOL BAR 
Απαραίτητα: άριστη γνώση Αγγλικών 
(επιθυµητά Γαλλικά και άλλες ξένες 
γλώσσες), προϋπηρεσία. Βιογραφι-
κά µε πρόσφατη φωτογραφία cv@
minois-village.gr
3) ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. τηλ. 6945 191585

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ-
ΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιµές. Μάθε 
το Laptop ή το Tablet καλύτερα. Τηλ.: 
6974 717 978

ΚΥΡΙΑ αναλαµβάνει φύλαξη παιδιού 
στο σπίτι του, στην Παροικία, Νάου-
σα ή Αλυκή, τις πρωινές ώρες. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6973 475 021

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία, από Ρωσία 
µε πείρα 30 χρόνων σε νοσοκοµείο, 
µπορεί να κουράρει µε τον καλύ-
τερο τρόπο ηλικιωµένους, (µασάζ, 
ενέσεις, περιποίηση πληγών, 

καθαρισµό κ.λ.π). Στην Ελλάδα, 
ασχολήθηκε και µε την καθαριότητα 
σπιτιών. Τηλ. 6993 714 712, κα. 
Φλώρα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
πωλείται για καφέ και εστιατόριο. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6970 242 230, κ. 
Παναγιώτης.

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ 30 ετών πωλούνται 
από ιδιώτη. Επίσης πωλείται πλαστι-
κή κυλινδρική δεξαµενή πετρελαίου 
λευκή, 1.000 LT, 80€. Τηλ. 6972 
187 275

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ πω-
λείται 2 µέτρων, µεταχειρισµένο σε 
καλή κατάσταση. Τηλ. 6949 955 424
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Πολίτικη                 Κουζίνα

Λιβάδια Παροικιάς
Delivery: 22840 22520, 6976065689

ephessusparos@hotmail.com

πίτσα- πεϊνιρλί - λαχµατζούν Παραλία
Παροικιάς

τηλ. 22840 23955

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

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 | 
3/2, 4/2, 5/2

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | 3/2, 4/2, 5/2

Καρδιολόγος 29/1
∆οκιµασία κόπωσης - holter αρτηριακής 
πίεσης και ρυθµού σε 24ωρη καταγραφή

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

Πούντα 
22840 91220

Νάουσα • 22840 51300

Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

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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Πίτα «Υρία»

Ο ΜΕΕΑΣ «Υρία» Λευκών, μαζί με την τοπική 
κοινότητα Λευκών, έκοψαν την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα τους στις 9 Ιανουαρίου 2016.

Στην εκδήλωση που έδωσαν το παρόν δεκά-
δες φίλοι των Λευκών, παρευρέθηκαν ακόμα, ο 
μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, ιερείς 
της μητροπόλεως μας, ο δήμαρχος, κ. Μ. Κω-
βαίος, ο έπαρχος, κ. Κ. Μπιζάς, δημοτικοί - κοι-
νοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι φορέων του 
νησιού μας.

Τέλος, ο σύλλογος «Υρία», εκείνη την ημέρα, 
πρόσφερε για τις ανάγκες του γηροκομείου 
Πάρου, το ποσό των 200 ευρώ.

Αιμοδότες
Στις 10/1/2016, συνεδρίασε ο σύλλογος 

εθελοντών αιμοδοτών και εξέλεξε το νέο διοι-
κητικό συμβούλιο. Ψήφισαν 258 άτομα.

Κατά σειρά εκλογής εξελέγησαν: Μαρ. Φρα-
γκούλη, Χριστ. Μαούνης, Ζαμπία Κωβαίου, 
Φλώρα Μαούνη, Εύα Ντουμανίδου, Ηλ. Αλε-
ξόπουλος και Στ. Αλιπράντης.

Αναπλ. μέλη (κατά σειρά ψήφων) είναι: Μη-
νάς Καλακώνας, Δημ. Σιφναίος, Νικ. Αρκουλής, 
Αναστ. Γκίκα, Μαρουσώ Μπιζά, Δημ. Γεωργιά-
δης, Μαρ. Σκιαδά-Πούλιου, Μαρ. Κορδονέλη, 
Γιωργ. Μωράκης και Μαρ. Βιώνη-Τσαντάνη

Στην εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν κατά 
σειρά ψήφων οι: Ξεν. Φλώκος, Αναστ. Τριαντά-
φυλλος και Ειρ. Περιπάνου-Πούλιου. Αναπλη-
ρωματικό μέλος είναι ο κ. Σπυρ. Τσιμπίδης.

Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Φραγκούλη Μαρουσώ
Αντιπρόεδρος: Τσιγώνια – Κωβαίου Ζαμπία
Γενικός γραμματέας: Μαούνης Χριστόδουλος
Αναπλ. γραμματέας: Ντουμανίδου Ευανθία
Ταμίας: Αλεξόπουλος Ηλίας
Μέλη: Μαούνη Φλώρα, Αλιπράντης Στυλιανός.

Οι καλύτερες ευ-
χές για το 2016

Βαρέθηκα να στέλνω τις στερεότυπες και αναμασημένες ευχές, 
ειδικά από το 2009 μέχρι σήμερα, όταν εκατομμύρια Έλληνες 
ευχόμασταν  «Καλή Χρονιά» και οι χρονιές αποδείχθηκαν η 
μια χειρότερη από την άλλη. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω φέτος 
ουσιαστικές, αληθινές και χρήσιμες ευχές στον εαυτό μου και 
στους συμπολίτες μου, μήπως και δούμε κάτι καλό, αφού η 
πραγμάτωσή τους εξαρτάται από εμάς τους ίδιους.

Εύχομαι:
Στους  εορτάζοντες και διασκεδάζοντες, Χρόνια μας πολλά, 

όχι με βότκα, ουίσκι και τζίν. Να δίνουμε εργασία στα ελληνικά 
χέρια πίνοντας και τρώγοντας Ελληνικά.

Στους χρήστες του Facebook, να μην αναρτούμε με του 
ψύλλου πήδημα και να μην αποκαλύπτουμε τα εσώψυχά μας 
με ένα σωρό δημοσιεύσεις.

Στους οδηγούς, να βγάζουμε σωστά  φλας, να μην 
παρκάρουμε όπου μας βολεύει, να μην μιλάμε στο κινητό. 

Στους κυνηγούς, να μην πυροβολούν μέσα στα χωριά, ούτε 
στα βουνά δίπλα στα σπίτια.

Στους μοντέρνους ζωόφιλους, να μην αφήνουν λυτά τα 
σκυλιά να δαγκώνουν τους περαστικούς και να μαζεύουν τις 
ακαθαρσίες τους.

Στους μοτοσικλετιστές, να φοράνε όλοι κράνος και όχι ο ένας 
στους δέκα. 

Στον Δήμο, να μου δώσει 650 ευρώ που μου λείπουν, για να 
καλύψω τα έξοδα της παιδικής χορωδίας στην Αγκαιριά, αφαι-
ρώντας τα από τα βεγγαλικά που ρίχνει τον δεκαπενταύγουστο.

Στους Πολιτιστικούς Συλλόγους, να θυμούνται τις επωνυμίες 
τους όπου αναφέρονται και ως «Επιμορφωτικοί». Να θυμού-
νται επίσης ότι πολιτισμένη χώρα σημαίνει πολιτισμένοι πολί-
τες.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, να μην καπνίζουν οι μαθητές στα 
διαλείμματα.

Στους δασκάλους, να μην ξεχνούν να συμβουλεύουν  τους 
μαθητές για τρόπους καλής συμπεριφοράς, για το κάπνισμα, το 
αλκοόλ, τα ναρκωτικά.

Στους ιερείς, να προσαρμόσουν τα κηρύγματα στην 
πραγματικότητα. 

Στους επιστήμονες, να μοιράζονται τη γνώση τους με τον 
κόσμο, με ομιλίες και  παρουσιάσεις.

Στα ΚΑΠΗ, να αξιοποιούν τον χρόνο και τη γνώση τους 
δημιουργικά πχ  κατασκευάζοντας διάφορα αντικείμενα προς 
πώληση σε παζάρια Χριστουγέννων κ.α. 

Στα ψαράδικα, να χαμηλώσουν τις τιμές. Στην Αθήνα τα 
ψάρια πωλούνται στη μισή τιμή.

Σε όσους έχουν μπλοκάκια αποδείξεων, να μην ξεχνούν να 
κόβουν καμία απόδειξη κάπου κάπου.

Στα νυχτερινά κέντρα, να μην δέχονται ανήλικα παιδιά.
Στους σερβιτόρους και τους πωλητές, να θυμούνται να 

χαμογελούν.
Στους οικονομικά υγιείς, να μην προκαλούν με την επίδειξη 

του χρήματος και την σπατάλη.
Στην Περιφέρεια, να μην ξεχνάει τις καρμανιόλες στους 

δρόμους.
Στους ιδιοκτήτες ακάλυπτων χώρων, να φροντίζουν την 

καθαριότητα και τον ευπρεπισμό τους.
Στους καταναλωτές, να μην αγοράζουμε από το ιντερ-

νέτ αν δεν ψάξουμε πρώτα στην ντόπια αγορά και αφού 
διαπραγματευτούμε με τους καταστηματάρχες τις τιμές 
ιντερνέτ. Η αγορά σβήνει και αργοπεθαίνει.

Στο ΚΤΕΛ και την ακτοπλοΐα, να σκεφτούν σοβαρά τις 
εκπτώσεις για ηλικιωμένους στη χαμηλή εποχή.

 Στο Υγειονομικό αεροπλάνο, να το αφήσουν να πετάξει.
Στα μαγαζιά, να αφήσουν τα πεζοδρόμια και τις προσβάσεις 

ελεύθερες.
Στους διοργανωτές εκδηλώσεων, να μην ταΐζουν τσάμπα 

τους χορτάτους όταν υπάρχουν πεινασμένοι συμπολίτες.
Στην ΚΔΕΠΑΠ,  να συνεχίσει να επενδύει σε δραστηριότητες  

αυθεντικού και ποιοτικού πολιτισμού,  πνεύματος και  τέχνης.  
Στους χορηγούς, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν  

προσπάθειες και εκδηλώσεις που έχουν ποιότητα και διάρκεια.
Στον Θεό, να αλλάξουμε συμπεριφορές, γιατί συνεχίζουμε τα 

ίδια λάθη που μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση.  

Καλή Χρονιά
Δημήτρης Καλανδράνης

Σύλλογος 
Λευκιανών

Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016, στη λέσχη του 
συλλόγου, οι Λευκιανοί της Αθήνας έκοψαν την πρω-
τοχρονιάτικη πίττα τους. 

Σ’ ένα γνώριμο και ζεστό περιβάλλον νέοι και μεγα-
λύτεροι αντάλλαξαν ευχές και χαμόγελα και το διοι-
κητικό συμβούλιο παρουσιάστηκε με τη σύνθεση που 
προέκυψε από τις εκλογές της 13 Δεκεμβρίου, με τη 
νέα πρόεδρο Μαργαρίτα Κοντού. 

Η πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη, ευχήθηκε για τη 
νέα χρονιά και υποσχέθηκε ότι το ΔΣ θα βαδίσει με 
οδηγό τις εμπειρίες των μεγαλύτερων και θα κρατήσει 
την πόρτα ανοιχτή στον ενθουσιασμό και τις καινοτο-
μίες των νέων. 

Την ευχή έψαλε ο π. Νικόλαος του Ι. Ν. Αγίου Ελευ-
θερίου Αμαρουσίου, με τη βοήθεια των ψαλτών Βασ. 
Ραγκούση και Γαληνού Ραγκούση. Ακολούθησε εορτα-
στικό πρόγραμμα με κάλαντα και παραδοσιακά τρα-
γούδια από το ΔΣ, τα παιδιά του χορευτικού και το 
συγκρότημα του Εμμ. Α. Χανιώτη.

Το νέο ΔΣ
Το νέο διοικητικό συμβούλιο του προοδευτικού συλ-

λόγου Λευκιανών Αθήνας, που προέκυψε από τις αρ-
χαιρεσίες της 13ης Δεκεμβρίου 2015, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μαργαρίτα Κοντού
Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος ∆ημ. Σχέσεων: 

Ιωάννης Κυδωνιεύς
Γεν. Γραμματέας: Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου
Ταμίας: Χρήστος Κουρκούμπας
Υπεύθυνη Νεολαίας: Δέσποινα Καπαρού
Αντικ. Γεν. Γραμματέα: Μαρία Χανιώτου
Μέλη: Αποστόλης Λουκής, Μαριαρίνα Μπουκίου-

Κυδωνιέως, Μαρία Λυκιαρδοπούλου-Ρούσσου.

Βράβευση
Μια ξεχωριστή διάκριση έλαβε ο συμπατριώτης 

μας Εμμανουήλ Ι. Ρούσσος, συνεργαζόμενος 
με εταιρεία κατασκευής λογισμικών. Η ιδέα τους 
«Κοιμητήρια App», απέσπασε το τρίτο βραβείο στο 
2ο πανελλαδικό διαγωνισμό καινοτομίας και επι-
χειρηματικότητας που διοργάνωνε το ΕΠΙ. ΝΟΩ – 
ΕΜΠ (Δομή Διασύνδεσης Έρευνας & Επιχειρημα-
τικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), 
σε συνεργασία με το δήμο Αθηναίων. 

Η καινοτομία τους συντελεί στην εύκολη, γρή-
γορη και λειτουργική επικοινωνία ανάμεσα σε δή-
μους, δημοτικούς υπαλλήλους και γραφεία τελε-
τών. 

Όταν ο δημοτικός υπάλληλος θα πραγματοποιεί 
κάθε είδους εργασία, θα το καταχωρεί στο tablet ή 
στο κινητό του και ο δήμος θα λαμβάνει άμεσα την 
πληροφορία, για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. 
Η πλατφόρμα θα κρατάει ιστορικό των εργασιών 
μέσω ημερολογίου και έτσι, τα δεδομένα που θα 
αναζητούνται, θα βρίσκονται πιο εύκολα από όλους 
όσους τη χρησιμοποιούν.  Μέσω της συγκεκριμέ-
νης πλατφόρμας, τα γραφεία τελετών θα έχουν 
τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να «κλείνουν» 
σε πραγματικό χρόνο τα κενά ταφικά μνημεία των 

δημοτικών κοι-
μητηρίων, ενώ 
θα είναι εφικτή η 
μηχανογράφηση 
και χαρτογρά-
φηση όλων των 
δεδομένων, που 
σχετίζονται με 
αυτά. Αξιοση-
μείωτο είναι το 
γεγονός, ότι αυ-
τόν το επαγγελ-
ματικό χώρο δεν 
τον έχει «αγγίξεi» ακόμα η ηλεκτρονική τεχνολο-
γία, κάτι το οποίο καθιστά την ιδέα του κ. Ρούσσου 
και των συνεργατών του καινοτόμα. Αρκετοί δή-
μοι έχουν δείξει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη 
ιδέα καθώς, αποβλέπει στην ουσιαστική λύση των 
προβλημάτων στα κοιμητήρια και στη γρήγορη και 
αποτελεσματική συγκομιδή εσόδων. 

Η πλατφόρμα βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο και 
σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει στο 
δήμο μας. Ο κ. Ρούσσος είναι εργολάβος κοιμη-
τηρίων του δήμου Πάρου και διαθέτει παράλληλα 
γραφείο τελετών στη Νάουσα, ενώ ο συνεργάτης 
του Μάνος Σταυριανός, είναι ιδιοκτήτης της εται-
ρείας κατασκευής λογισμικών «InnovatioNow».
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Χωρίς Παπαδάκη 
ο ΑΟΠ

Μετά από συνάντηση της διοικούσας επιτροπής ΑΟ Πάρου 
– Νηρέα, αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε στον προπονητή κ. 
Μιχάλη Παπαδάκη, ότι διακόπτεται η συνεργασία τους.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΟΠ σημειώνεται: 
«[…] Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχό-
μαστε καλή συνέχεια. Έφορος ποδοσφαίρου παραμένει ο κ. 
Κώστας Τσαντάνης και καθήκοντα γενικού αρχηγού, της αν-
δρικής ομάδας, αναλαμβάνει ο κ. Μανώλης Σιφναίος».

Από την πλευρά του ο κ. Μιχ. Παπαδάκης αρκέστηκε στο 
παρακάτω σχόλιο μέσω της σελίδας του στο facebook: «Αυτό 
που σε κάνει να μοχθείς και να ιδρώνεις για το ποδό-
σφαιρο είναι η ΑΓΑΠΗ σου προς αυτό ...Μην το ξεχνάτε 
ποτέ... Σας ευχαριστώ για όλα!».

Επί της ουσίας

Ο Μιχάλης Παπαδάκης είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
εργάτες του ποδοσφαίρου στο νησί μας. Προσπαθεί να μην κά-
νει «θόρυβο» στην προσωπική του ζωή και  πολύ περισσότερο 
με τα επιτεύγματά του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

Δε θα σταθούμε στα προσόντα που είχε επιδείξει ως ποδο-
σφαιριστής, που κατά γενική ομολογία ήταν ένας από τους 
πιο ταλαντούχους τερματοφύλακες που πέρασαν από τα τοπι-

κά γήπεδα. Αν ο Παπαδάκης είχε πάρει 
απόφαση να ξενιτευτεί και να «ψαχθεί» 
ποδοσφαιρικά εκτός Πάρου, τότε δε θα 
είχε μείνει στα στενά περιθώρια της ΕΠΣ 
Κυκλάδων.

Θα μείνουμε στην προσπάθεια που 
κάνει εδώ και χρόνια με τις ποδοσφαιρι-
κές ακαδημίες. Χάρη στο Μιχάλη και όχι 
μόνο, αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες γί-
νονται τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαί-
ρου πολύ υψηλού επιπέδου. Χάρη στο 
Μιχάλη και όχι μόνο, πολλά παιδιά από 
τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες του νησιού 
μας πηγαίνουν στην Αθήνα και σε άλλες 
περιοχές της χώρας, και αναμετρώνται 
με μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, 
ακόμα και με ακαδημίες μεγάλων ΠΑΕ. 
Χάρη κυρίως στο Μιχάλη και όχι μόνο, 
οι ποδοσφαιρικές ακαδημίες έχουν μία 
άλλη αίγλη στα νησιά μας. Η σεμνότη-
τα του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι 
αυτή που τον διακρίνει και αυτή που τον 
κάνει να μένει εκτός φώτων ακόμα και 
τη στιγμή που οι περιστάσεις το απαι-
τούν. Και, αυτή τη φορά, ο Παπαδάκης, 
φάνηκε κάτι περισσότερο από κύριος. 
Έσκυψε το κεφάλι και έφυγε... 
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Φουλ 
των 
μπαράζ!

Πραγματοποιήθηκε την περα-
σμένη εβδομάδα στη Σαντορίνη, 
η κλήρωση της Β’ φάσης πρωτα-
θλήματος Α’ Κατηγορίας. 

Β’ φάση (Πρωταθλητής)

1η αγωνιστική
ΑΝΩ ΜΕΡΑ ή ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ-

ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ-ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
Α.Ο ΣΥΡΟΥ-Α.Ο ΜΥΚΟΝΟΥ
2η αγωνιστική
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ-ΘΥΕΛΛΑ
Α.Ο ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΝΩ ΜΕΡΑ ή 

ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ-Α.Ο ΣΥΡΟΥ
3η αγωνιστική
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ-Α.Ο ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ-ΑΝΩ ΜΕΡΑ ή 

ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ-Α.Ο ΣΥΡΟΥ
4η αγωνιστική
Α.Ο ΜΥΚΟΝΟΥ-ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΑΝΩ ΜΕΡΑ ή ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ-ΘΥ-

ΕΛΛΑ
Α.Ο ΣΥΡΟΥ-ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
5η αγωνιστική
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ

ΘΥΕΛΛΑ-Α.Ο ΜΥΚΟΝΟΥ
Α.Ο ΣΥΡΟΥ-ΑΝΩ ΜΕΡΑ ή ΑΝ-

ΔΡΙΑΚΟΣ
* Στο Β’ γύρο οι αγώνες θα γί-

νουν στις έδρες των φιλοξενούμε-
νων.

Βαθμολογία
1. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 3
-------------------------------------
2. ΜΥΚΟΝΟΣ 3
3. Α.Ο ΣΥΡΟΥ 1
4. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 1
5. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 0
6. ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ή ΑΝΩ ΜΕΡΑ 0

* Οι  ομάδες ξεκινούν τη βαθ-
μολογία ανάλογα με τη θέση που 
κατέλαβαν στους ομίλους.

** Η ομάδα που θα κερδίσει το 
πρωτάθλημα θα δώσει στη συνέ-
χεια αγώνες μπαράζ με τους πρω-
ταθλητές άλλων ποδοσφαιρικών 
ενώσεων της χώρας, για την άνο-
δο στην Γ’ εθνική κατηγορία.

Β’ φάση παραμονή στην Α’ ΕΠΣΚ
 
1η αγωνιστική
Α.Ο ΠΑΡΟΥ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΑΝΩ ΜΕΡΑ ή ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ-ΑΜΣ 

ΦΙΛΩΤΙΟΥ
Α.Ο ΠΑΓΟΥ-ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
2η αγωνιστική
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ-ΑΝΩ ΜΕΡΑ ή 

ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ-Α.Ο ΠΑΡΟΥ
ΦΙΛΩΤΙ-Α.Ο ΠΑΓΟΥ
3η αγωνιστική
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΣΙΦΝΑΪ-

ΚΟΣ
ΦΙΛΩΤΙ-Α.Ο ΠΑΡΟΥ
ΑΝΩ ΜΕΡΑ ή ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ-Α.Ο 

ΠΑΓΟΥ
4η αγωνιστική
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ-ΦΙΛΩΤΙ
Α.Ο ΠΑΡΟΥ-ΑΝΩ ΜΕΡΑ ή ΑΝ-

ΔΡΙΑΚΟΣ
Α.Ο ΠΑΓΟΥ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
5η αγωνιστική
ΦΙΛΩΤΙ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΑΝΩ ΜΕΡΑ ή ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ-

ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
Α.Ο ΠΑΓΟΥ-Α.Ο ΠΑΡΟΥ
* Στο Β’ γύρο οι αγώνες θα γί-

νουν στις έδρες των φιλοξενούμε-
νων.

Βαθμολογία
1. ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ή ΑΝΩ ΜΕΡΑ 3
2.  ΦΙΛΩΤΙ 3
3. Α.Ο ΠΑΓΟΥ 1
-------------------------------------
4. Α.Ο ΠΑΡΟΥ 1
5. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ 0
6. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ 0

* Οι  ομάδες ξεκινούν τη βαθ-
μολογία ανάλογα με τη θέση που 
κατέλαβαν στους ομίλους.

** Ο τέταρτος της βαθμολογί-
ας των μπαράζ παραμονής και ο 
τρίτος της Β κατηγορίας, θα δώ-
σουν αγώνα μπαράζ σε ουδέτερο 
γήπεδο. Ο ηττημένος υποβιβάζεται 
στη Β’ Κυκλάδων, εκτός και αν ο 
πρωταθλητής Κυκλάδων πετύχει 
την άνοδό του στην Γ’ Εθνική κα-
τηγορία. Σ’ αυτή την περίπτωση 
σώζονται και τα δύο σωματεία.

ΝΟΠ

Η αγωνιστική ομάδα του Ναυτικού ομίλου Πάρου, 
ξεκίνησε την προετοιμασία για την νέα χρονιά συμμε-
τέχοντας στο Camp κατηγορίας σκαφών optimist που 
διοργανώθηκε από τον Ναυτικό όμιλο Καλαμακίου, 
στις 7-10 Ιανουαρίου 2016.

Την εκπαίδευση  των αθλητών ανέλαβαν οι προ-
πονητές Ατζεμιάν Βαγγέλης και Δροσόπουλος Αντώ-
νης, ενώ τους κανονισμούς αγώνων δίδαξε ο Κουρής 
Σταύρος.

Ακολούθησε αγώνας μεταξύ των 41 αθλητών από 
11 ομίλους από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν στο 
camp.

Τα αποτελέσματα ήταν:
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 7ος στη γενική 

και 3ος στην κατηγορία του
Καλακώνα Μαριαλένα 18η στη γενική
Ραγκούσης Στέφανος 20ος στη γενική
∆αφερέρα Θεοδώρα 25η στη γενική
Καλακώνα Μαρίνα 26η στη γενική
∆αφερέρα Θεοφανία 28η στη γενική
Μπρούσης Βίκτωρ 33ος στη γενική.
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Βραβεύσεις
Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2015 βραβεύτηκαν –όπως κάθε χρόνο- από τη μη-

τρόπολη Παροναξίας και το δήμο Πάρου, οι μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή 
τους σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η τιμητική εκδήλωση για τους μαθητές πραγματοποιήθηκε στο Ιερό Προσκύνη-
μα Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

photo: studio Αχιλλέας
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