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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 367
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

■ (Τ)ΣΥΡΙΖΑ 1
Θα αρχίσω με (Τ)ΣΥΡΙΖΑ σήμερις. Δε θα γράψω για 

την ψυχοπνευματική τους ισορροπία, καθώς σε κάθε 
απεργιακή κινητοποίηση βγάζουν και από μία ανα-
κοίνωση υπέρ των δικαιωμάτων των απεργών. Θα 
γράψω για τους επισκέπτες-«τουρίστες» βουλευτές 
του Νομού μας. Έτσι, δυο μέρες πριν την απεργιακή 
κινητοποίηση στις 4 Φεβρουαρίου, οι τρεις τουρίστες-
βουλευτές, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία 
κατανοούσαν τις αγωνίες των πολιτών των Κυκλά-
δων και από την άλλη τόνιζαν πόσο σημαντικό είναι 
να ψηφιστεί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο! Τι ληγμένα 
φάρμακα παίρνουν και δε μας το λένε, δεν μπορώ να 
καταλάβω.

■ (Τ)ΣΥΡΙΖΑ 2
Πρέπει να έχω στο αρχείο μου καμιά εικοσαριά δελ-

τία τύπου του  Συρμαλένιου, στα οποία τονίζει την 
αναγκαιότητα της μη αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά 
μας. Όλα αυτά, έως να τα ψηφίσει με τα δύο του χέρια. 
Κοίτα να δεις φίλε μου, που ο άλλος «τουρίστας» των 
Κυκλάδων (Βρούτσης), θα φανεί Παναγία στο τέλος!

■ Παραλιακός
Άλλο και τούτο πάλι και μάλιστα διά επίσημων χει-

λιών στο δημοτικό συμβούλιο. Κανείς δε γνωρίζει ότι 
εκτός από τις πλακοστρώσεις έχουν γίνει κοπές δέν-
δρων και «φυτέματα» ηλεκτρικών συνδέσεων. Ωραία! 
Σε άλλο νησί ζούμε όλοι οι υπόλοιποι.

■ Αντίπαρος 1
Νταξ’ έγινε ο χαμός στο δημοτικό συμβούλιο Αντι-

πάρου, βγήκαν οι ανακοινώσεις, έγιναν οι παραιτήσεις 
κλπ. Αφήνω στην άκρη πως μάθαμε ότι ο παραιτηθείς 
σύμβουλος είναι και φαν του μπάσκετ, άσχετα που σε 
εκείνη την παράγραφο τον «έσφαξαν» με το μπαμπάκι 
τον άνθρωπο. Εμένα μου μένει η απορία. Αυτός, ο επι-
χειρηματίας, που καρατσεκαρισμένα έχει δώσει υλικά 
στο δήμο, πώς θα πληρωθεί τελικά; Πώς θα πάρει τα 
λεφτά του; Ένα το κρατούμενο λοιπόν.

■ Αντίπαρος 2
Κρατούμενο 2. Η δοσοληψία με τον επιχειρηματία 

πώς έγινε; Πώς παρέδωσε ο άνθρωπος τα υλικά του; 
Πώς έγινε η παραλαβή; Πώς τα κράτησαν τα πράγ-
ματα; Ποιος έδωσε την εντολή; Και στο τέλος-τέλος, 
γιατί να μπει σ’ αυτήν την ιστορία ο δήμος Αντιπάρου 
και δεν τραβάει την υπόθεση στα άκρα, για να δούμε 
ποιος έπαιζε παιχνίδια εκεί και έταζε λαγούς με πε-
τραχήλια. 

■ Αντίπαρος 3
Και πού να δεις τι θα γίνει με τις ακάλυπτες επιτα-

γές…

■ Βλαχογιάννης
Τώρα, για να λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκά-

φη, να πούμε ότι ο Βλαχογιάννης ήταν τελικά αυτός 
που άκουσε τα εξ αμάξης για τις πλακοστρώσεις στον 
παραλιακό Παροικιάς και ότι δήθεν ήταν εκείνος που 
καλούσε εισαγγελείς να παρέμβουν. Η πλάκα είναι 

πως αυτές οι φήμες εκτοξεύτηκαν κυρίως, από όλους 
όσοι παρανομούσαν… Πιο πλάκα ακόμα έχει ότι αυτήν 
την ιστορία που άνοιξαν κάποιοι στην Παροικιά, θα τη 
βρουν μπροστά τους αργότερα.

■ Τοπικό Παροικιάς
Οι συνεδριάσεις της δημοτικής κοινότητας Πάρου 

(Παροικιάς), γίνονται στις 8 το πρωί! Το θέμα το γου-
στάρω πολύ! Όμως πρέπει η υπόθεση να κερδίσει και 
κοινό. Στις 8 το πρωί, δεν έχει σασπένς και κόσμο η 
υπόθεση. Κανένας νυχτοφύλακας θα έρθει στο τέλος 
της βάρδιάς του, άντε και κανένας κοπανατζής από το 
σχολείο. Προτείνω λοιπόν να γίνεται δυο ώρες νω-
ρίτερα τα συμβούλια. Θα μπορούσαμε να έχουμε για 
κοινό από κυνηγούς μέχρι και ψαράδες. Αν θέλουν 
πάντως κάτι πιο προχωρημένο, εκεί, κατά τις 5 τα ξη-
μερώματα, τους έχω πολλές ιδέες από νυχτοπερπατή-
ματά μου. Μιλάμε για sold out παραστάσεις, Άσε που 
για κάτι τέτοιο μπορώ να τους βρω και σπόνσορες της 
παράστασης.

■ Άκλαυτο
Βρε τι τραβάμε σ’ αυτό το νησί. Δημοτικά συμβού-

λια που τελειώνουν την ώρα που βγαίνει στην πίστα η 
Γαρμπή και τοπικά συμβούλια που ξεκινούν την ώρα 
που λέει το τελευταίο της άσμα η Πάολα. Που να 
σταυρώσει πελατεία για να ανοίξει μπουζοκομάγαζο 
στην Πάρο. Άκλαυτο θα πάει. Δε θα αντέξει τον αντα-
γωνισμό από το δήμο Πάρου.

■ Πίτες
Αν δεν τελειώσουν αυτές οι κοπές πίτας στην Πάρο, 

προβλέπω τον Μάρκο να ψάχνει για κέντρο αδυνατί-
σματος σε λίγο καιρό. Μάρκο πρόσεχε. Όπως το πάνε 
οι σύλλογοι, μέχρι το Πάσχα θα το πάνε το θέμα.

■ Πίτες 2
Το καλυτερότερο το είχε κάνει ο γαυροσύνδεσμος 

του Ολυμπιακού πριν μερικά χρόνια. Περίμεναν κά-
ποιον παίκτη του Ολυμπιακού για να κόψουν την πίτα 
τους, περίμεναν περίμεναν και στο τέλος την έκοψαν 
Καθαροδευτέρα. Και δε φτάνει αυτό, στη συνέχεια 
πλακώθηκαν και στα παϊδάκια στα κάρβουνα! Βασιλό-
πιτα, Σαρακοστιανά και μισή στάνη κατσίκια!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

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

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

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

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

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

ΔΣ γυναικών Νάουσας
Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 12/1/16, του συλλόγου γυναικών 

Νάουσας, το νέο Δ.Σ. που προέκυψε, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ελευθερία Μπαρμπαρίγου, Αντιπρόεδρος: Μαρία Τριπολιτσιώ-

του-Τσουνάκη, Γραμματέας: Ανθούλα Θεοδωράκου, Ταμίας: Μαργαρίτα Σπύρου, 
Μέλη: Μαρία Μπαφίτη, Φλώρα Πουλίου, Μαρουσώ Πουλίου., Εξελεγκτική Επι-
τροπή: Πρόεδρος Φιλιππίνα Μοστράτου και μέλη: Παντελία Πουλίου-Σταθερού 
και Παρασκευή Σπύρου. Αντιπρόσωποι στην ομοσπονδία συλλόγων γυναικών, 
«Οι κόρες Των Κυκλάδων»: Ανθούλα Θεοδωράκου, Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνά-
κη, τακτικά μέλη και Ζαμπία Κωβαίου, αναπληρωματική. 

Αγροτικός ξεσηκωμός
Οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε ολόκληρη τη χώρα, με αφορμή το ασφαλιστικό 

ζήτημα, έχουν ενεργοποιήσει και τον αγροτικό κόσμο των νησιών μας.
Ήδη σε πολλά Κυκλαδονήσια έχουν γίνει δυναμικές κινητοποιήσεις, ενώ ο αγρο-

τικός κόσμος της Νάξου έχει προχωρήσει σε συγκεντρώσεις και συμβολικούς απο-
κλεισμούς του λιμανιού.

Σε ό,τι αφορά την Πάρο, τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού πραγματοποίησαν 
γενική συνέλευση για το παραπάνω θέμα στις 7 Φεβρουαρίου και αποφάσισαν να 
εκδώσουν το παρακάτω ψήφισμα:

«α. Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους αγρότες όλης της Ελλάδας που 
βρίσκονται στις κινητοποιήσεις και στα μπλόκα και συμφωνούμε με τις αποφάσεις 
τις πανελλαδικής παναγροτικής σύσκεψης στη Νίκαια. 

β. Δημιουργούμε επιτροπή αγώνα που σε συνδυασμό και με τους αγρότες των 
άλλων νησιών θα οργανώσει κινητοποιήσεις στα νησιά μας και θα συμμετέχει στο 
πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
1. Ν’ αποσυρθεί το σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.
2. Να καταργηθεί η φορολόγηση των αγροτών από το πρώτο ευρώ  που απο-

φάσισε η προηγούμενη κυβέρνηση και υλοποιεί η σημερινή. Να καταργηθούν τα 
τεκμήρια διαβίωσης. Αφορολόγητο ατομικό αγροτικό εισόδημα 12.000 ευρώ, προ-
σαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί και να αποσυρθούν τα σχέδια της 
κυβέρνησης για αύξηση της φορολογίας κλπ.

3. Αφορολόγητο πετρέλαιο. Μείωση του αγροτικού ρεύματος. Κατάργηση του 
ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια.

4. Καμία κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που 
βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. 
Διαγραφή των τόκων και κούρεμα του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για επαγγελμα-
τικά δάνεια μέχρι 200.000 ευρώ των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων.

5. Κατάργηση του φόρου στο κρασί – Ν’ αποσυρθούν τα νέα μέτρα για φορολο-
γία στο τσίπουρο.

Εκτός από τα πανελλαδικά αιτήματα απαιτούμε την άμεση καταβολή της επιδό-
τησης καλλιέργειας αμπελώνων των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου από 
τους οποίους παράγονται οίνοι ΠΟΠ που κινδυνεύει να χαθεί από ασυνεννοησία 
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ καθώς και 
την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά».

Συνέλευση αλιέων
Ο σύλλογος επαγγελματιών αλιέων παράκτιας αλιείας δήμου Πάρου, «Άγιος ΝΙ-

κόλαος», σας προσκαλεί την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. 
στην αίθουσα της αγροτολέσχης στην Μάρπησσα. Αμέσως μετά, στις 12.00 π.μ. θα 
πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση του συλλόγου.

Η πίτα στο Άσπρο Χωριό
Σε μια κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 24 Ιανουαρί-

ου, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του πολιτιστικού συλλόγου Άσπρου Χωριού, 
«Ατλαντίς».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό και σύντομο διοικητικό απολογισμό της χρονιάς 
που πέρασε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νίκο Τριαντάφυλλο και η ευλογία της πίτας 
από τους παρευρισκόμενους ιερείς.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν όπως κάθε χρόνο τα παιδιά του χωριού που 
πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και που έπιασαν τον σταυρό 
την ημέρα των Θεοφανίων. Τιμητική παρουσία έδωσαν στην εκδήλωση τα μέλη της 
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης που μίλησαν για την αναγκαιότητα του εθελοντισμού 
στις μέρες μας. Η εκδήλωση έκλεισε με τα παραδοσιακά κάλαντα και με ζωντανή 
νησιώτικη και παραδοσιακή μουσική.

Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαρίστησε με δελτίο τύπου όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 
εκδήλωση, καθώς και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συλλό-
γων για την τιμητική παρουσία τους.
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Καταλύματα ποιότητας  
Σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το 2015 λει-

τουργούσαν στη χώρα 9.706 ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 403.792 δωμα-
τίων και 779.118 κλινών και με μέσο μέγεθος 42 δωμάτια. 

Την ίδια περίοδο στο Ν. Αιγαίο λειτουργούσαν 2.087 ξενοδοχεία, συνολικής δυνα-
μικότητας 100.220 δωματίων και 195.563 κλινών και με μέσο μέγεθος 48 δωμάτια, 
από 41 που ήταν το 2000. 

Τα ξενοδοχεία στο Ν. Αιγαίο αντιστοιχούν στο 21,5% των ξενοδοχειακών μονά-
δων της χώρας, ή στο 24,8% των συνολικών δωματίων και το 25,1% των συνο-
λικών κλινών. Συνολικά στην Περιφέρεια μας τα 5άστερα ξενοδοχεία κινήθηκαν 
ποσοστιαία ανοδικά κατά 764% την τελευταία δεκαπενταετία. Σε όρους, όμως, 
δωματίων η αύξηση ήταν γύρω στο 323%, γεγονός που δείχνει ότι τα νεότερα 
ξενοδοχεία δεν είναι πλέον τόσο μεγάλα όσο παλαιότερα, αλλά εστιάζουν περισσό-
τερο σε μικρότερες μονάδες με υψηλότερες προδιαγραφές και ανώτερη ποιότητα 
προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Η τάση αυτή απεικονίζεται και στο μέσο μέγεθος των ξενοδοχειακών μονάδων. 
Το 2000 το μέσο μέγεθος ήταν 293 δωμάτια, ενώ το 2015 περιορίστηκε στα 144 
δωμάτια. Στις Κυκλάδες η αύξηση των ξενοδοχείων 5 αστέρων είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στα Δωδεκάνησα. Παρόλα αυτά, το μέγεθος των 
ξενοδοχείων αυτής της κατηγορίας παραμένει μικρό (46 δωμάτια έναντι 228 στα 
Δωδεκάνησα), γεγονός που οφείλεται εκ των άλλων και σε χωροταξικούς/γεωγρα-
φικούς λόγους (νησιά με μικρότερη έκταση). 

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΤΕΠ, παρατηρείται ότι ενώ στις Κυκλάδες το μέσο μέ-
γεθος των μονάδων παραμένει σχεδόν σταθερό διαχρονικά, στα Δωδεκάνησα, και 
κυρίως στη Ρόδο, σημειώνεται σημαντική αύξηση του μεγέθους των ξενοδοχειακών 
μονάδων. Χαρακτηριστικό της ποιοτικής αναβάθμισης του ξενοδοχειακού δυναμικού 
της περιοχής είναι ότι τη 15ετία 2000-2015 αύξηση παρουσίασαν τα ξενοδοχεία 
των 3 ανώτερων κατηγοριών, ενώ τα ξενοδοχεία ενός αστεριού κατέγραψαν σημα-
ντική υποχώρηση και τα ξενοδοχεία 2 αστέρων είτε παρουσίασαν μικρές αυξήσεις, 
είτε και μικρές μειώσεις, ανάλογα με την περιοχή. Έτσι, τη 15ετία 2000-2015 οι 
ξενοδοχειακές μονάδες στο Ν. Αιγαίο αυξήθηκαν κατά 15% περίπου, ενώ τα ξε-
νοδοχεία των τριών ανώτερων κατηγοριών αυξήθηκαν κατά 56%, γεγονός που 
φανερώνει την τάση που επικρατεί για ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών. Στις Κυκλάδες παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στα ξενοδοχεία 5 
αστέρων (1.020%) κατά την 15ετία 2000-2015, ενώ σημειώθηκε και οριακή μείω-
ση του μέσου μεγέθους των ξενοδοχειακών μονάδων. 

Τέλος, η μεγαλύτερη άνοδος και πάλι παρατηρείται στα ξενοδοχεία 5 αστέρων 
(622% στα Δωδεκάνησα και 362,5% στη Ρόδο). Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΤΕΠ 
που βασίζεται και στο δείκτες εκτίμησης της έντασης της εποχικότητας, τo 2014 
στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν 4.808.693 αφίξεις και 42.610.724 
διανυκτερεύσεις, μεγέθη τα οποία αντιστοιχούν στο 19,4% των συνολικών αφίξε-
ων και στο 23,1% των συνολικών διανυκτερεύσεων, αντιστοίχως, της επικράτειας. 
Επίσης, η περιφέρεια μας αποσπά το 28,8% των συνολικών δαπανών εισερχόμενου 
τουρισμού της επικράτειας. Οι δαπάνες στην περιφέρεια έφθασαν το 2014 στο 
ύψος των 3,74 δις. ευρώ, έχοντας σημειώσει αύξηση της τάξης του 7,2% σε σχέ-
ση με το προηγούμενο έτος. Αντιστοίχως, στο σύνολο της επικράτειας οι δαπάνες 
έφθασαν τα 13,01 δις. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 11,1% σε σχέση με το 
2013. Οι δαπάνες ανά επίσκεψη των επισκεπτών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
είναι στα 777,7 ευρώ, μέγεθος το οποίο είναι κατά 31,8% υψηλότερο από τον μέσο 
όρο της επικράτειας που είναι τα 590,2 ευρώ. 

Ακόμα, παρατηρούμε ότι οι δαπάνες ανά επίσκεψη το 2014 στην περιφέρεια ση-

μείωσαν μείωση κατά 7,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ το αντίστοιχο 
μέγεθος για την επικράτεια σημείωσε μείωση κατά 9,7%. Το υψηλότερο μερίδιο δα-
πανών εισερχόμενου τουρισμού προέρχεται από επισκέπτες που προέρχονται από 
χώρες της Ε.Ε. (71,0%), ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο δαπανών προέρχεται 
από χώρες της Ευρώπης εκτός Ε.Ε. Παρατηρώντας και τα υπόλοιπα στοιχεία του 
πίνακα, συμπεραίνουμε ότι, σε σχέση με το σύνολο της επικράτειας, η περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου αποσπά συγκριτικά υψηλότερα μερίδια δαπανών από χώρες της Ε.Ε., την 
Αμερική και την Ωκεανία, και χαμηλότερα μερίδια από χώρες της Ευρώπης εκτός 
Ε.Ε., την Ασία και την Αφρική. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο αφίξεων, διανυκτερεύσεων και δαπανών στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου καταλαμβάνουν οι ταξιδιώτες από την Γερμανία, ενώ τη δεύτερη 
θέση καταλαμβάνουν ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Την πρώτη θέση ως προς τις δαπάνες ανά επίσκεψη καταλαμβάνουν οι ταξιδιώ-
τες από την Γερμανία (903,3 ευρώ), τη δεύτερη οι ταξιδιώτες από τη Ρωσία (892,8 
ευρώ), την τρίτη οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ (837,8 ευρώ), την τέταρτη οι ταξιδιώτες 
από το Ηνωμένο Βασίλειο (800,1 ευρώ), την πέμπτη οι ταξιδιώτες από την Ιταλία 
(770,8 ευρώ) και την έκτη οι ταξιδιώτες από την Γαλλία (753,8 ευρώ). Την πρώτη 
θέση ως προς τις δαπάνες ανά διανυκτέρευση καταλαμβάνουν οι επισκέπτες από τις 
ΗΠΑ (124,5 ευρώ), την δεύτερη θέση οι ταξιδιώτες από την Γερμανία (94,0 ευρώ), 
την τρίτη θέση οι ταξιδιώτες από τη Ρωσία (87,7 ευρώ), την τέταρτη θέση οι ταξι-
διώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο (85,3 ευρώ), την πέμπτη θέση οι ταξιδιώτες από 
την Ιταλία (84,2 ευρώ) και την έκτη θέση οι ταξιδιώτες από την Γαλλία (81,2 ευρώ). 

Τέλος, την πρώτη θέση ως προς τον αριθμό ημερών διαμονής καταλαμβάνουν οι 
ταξιδιώτες από την Ρωσία (10,2 ημέρες), την δεύτερη θέση οι ταξιδιώτες από την 
Γερμανία (9,6 ημέρες), την τρίτη θέση οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο (9.4 
ημέρες), την τέταρτη θέση οι ταξιδιώτες από την Γαλλία (9,3 ημέρες), την πέμπτη 
θέση οι ταξιδιώτες από την Ιταλία (9,2 ημέρες) και την έκτη θέση οι ταξιδιώτες από 
τις ΗΠΑ. Επίσης αναφέρεται ότι στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 2014 σημει-
ώνεται αύξηση του δείκτη εποχικότητας αφίξεων σε σχέση με το 2013 κατά 1,4% 
βάσει του HHI και κατά 1,1% βάσει του Gini. Στο σύνολο της επικράτειας, το 2014 
σημειώνεται αύξηση του δείκτη εποχικότητας αφίξεων σε σχέση με το 2013 κατά 
1,0% βάσει του HHI και κατά 1,2% βάσει του Gini. Συγκρίνοντας, την εποχικότητα 
της περιφέρειας με αυτή της επικράτειας συνάγουμε ότι στην περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου καταγράφεται μία κατά περίπου 20% υψηλότερη εποχικότητα αφίξεων σε 
σχέση με την επικράτεια. 

Πηγή: Μελέτη της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Ρεκόρ τουριστών
Αυξημένες κατά 5,7% ήταν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2015, σύμφωνα 

με τον ΣΕΤΕ, ο οποίος εκτιμά ότι η αύξηση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην 
αύξηση των αφίξεων στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 22,6% στον ΔΑΑ, έναντι 
0,7% στην υπόλοιπη χώρα. Αυξημένη υπήρξε επίσης η κίνηση στις εγχώριες πτήσεις 
για το σύνολο του έτους (+23,9%). 

Την ίδια περίοδο οι οδικές αφίξεις παρουσίασαν αύξηση +12,7%, ξεπερνώντας 
τα 12,1 εκατ. Στις θαλάσσιες μετακινήσεις από και προς την Ιταλία, παρατηρείται 
μείωση -11,8% για τους μήνες Ιανουάριο έως Νοέμβριο, με αρνητική μεταβολή για 
όλους τους μήνες του 2015. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα μεγέθη έχουν επηρεασθεί από την κα-
τάρρευση της Ρωσικής αγοράς, η οποία έχει παρασύρει ορισμένους δείκτες σε αρ-
νητικό πρόσημο ενώ σε άλλους έχει ανακόψει την αύξησή τους.
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Εκθέσεις
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα συμμετάσχει σε δι-

εθνείς εκθέσεις τουρισμού που θα πραγματοποιηθούν 
κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδε-
κανήσου να προβάλλουν με τον πληρέστερο δυνατό 
τρόπο το τουριστικό τους προϊόν στις αγορές. 

Ο προγραμματισμός της διεύθυνσης τουρισμού της 
Περιφέρειας Νοτίου για τη συμμετοχή στις τουριστι-
κές εκθέσεις έχει ως εξής: 

Φεβρουάριος: 
- SALON DES VACANCES, Βρυξέλλες, 4-8/2/2016 
- ΙΜΤΜ, Τελ Αβίβ, 9-10/2/2016 
- BIT, Μιλάνο, 11-13/02/2016 
- Grekland Panorama, Στοκχόλμη, 12-14/02/2016 
Μάρτιος:
- ΙΤΒ Βερολίνο, 9-13/3/2016
- Salon de Mondial, Παρίσι, 17-20/03/2016
- MITT Μόσχα, 23-26/3/2016
Σε σχετικό δελτίο τύπου η Περιφέρεια τονίζει: «[…] 

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι πρόθυμη να αγκαλιά-
σει πέρα από τους OTA, όλους τους επαγγελματικούς 
φορείς ή φορείς τουρισμού των Κυκλάδων και της 
Δωδεκανήσου, ώστε να υπάρχει κοινή συμμετοχή 
στις τουριστικές εκθέσεις. Όσοι λοιπόν από τους 
φορείς ή τους ΟΤΑ επιθυμούν να λάβουν μέρος στις 
ανωτέρω τουριστικές εκθέσεις, καλούνται να επικοι-
νωνήσουν στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας της 
Διεύθυνσης Τουρισμού της ΠΝΑΙ: Τμήμα Τουρισμού 
Κυκλάδων: e-mail f.parabaloy@1730.syzefxis.gov.
gr. Τηλ. 22810-77270, 22810-77280».

Μικρότερες 
προσδοκίες 
από Ρωσία 

Συγκρατημένοι παραμένουν οι παράγοντες του του-
ρισμού σε σχέση με τη δυνατότητα προσέλκυσης Ρώ-
σων τουριστών μετά το εμπάργκο της Μόσχας στην 
Τουρκία. 

Σημειώνεται ότι περίπου 4 εκατομμύρια Ρώσοι ανα-
μένεται να αναζητήσουν νέους προορισμούς μετά τον 
αποκλεισμό των τουρκικών τουριστικών θέρετρων.

Η κίνηση της ισοτιμίας του ρουβλίου με το ευρώ και 
το δολάριο θα κρίνει καταλυτικά πόσοι από τους Ρώ-
σους τουρίστες που επέλεγαν την Τουρκία θα προτιμή-
σουν την Ελλάδα, την Ισπανία ή άλλο προορισμό, ενώ 
σημαντικός είναι και ο παράγων που έχει να κάνει με 
τη διαθεσιμότητα πτήσεων και αεροπορικών θέσεων. 
Άλλωστε συνολικά οι προγραμματισμένες θέσεις των 
αεροπορικών εταιρειών για το 2016 είναι 800.000 
περισσότερες από το 2015. Πάντως πολλοί επισημαί-
νουν ότι η το μεγάλο κύμα θα προωθηθεί προς την 
Ιβηρική. 

Εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, σύμφωνα με 
πληροφορίες του Bluebirds.gr κάνουν λόγο για 
έναν αριθμό κοντά στους 700.000 που μπορεί να έλ-
θουν στην Ελλάδα, κατά τι δηλαδή περισσότεροι από 
το 2015, που μέχρι το Σεπτέμβρη είχαν εκδοθεί πε-
ρίπου 400.0000 βίζες. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Α. Αν-
δρεάδης μιλώντας στην παρουσίαση του νέου πλάνου 
προβολής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ζήτησε να χα-
μηλώσει ο πήχης των προσδοκιών για αγορές όπως 
της Ρωσίας. 

Όπως εξήγησε η οικονομία της χώρας πιέζεται από 
τη μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου ενώ πολλά 
θα κριθούν από την εξέλιξη των σχέσεών της με την 
Τουρκία. Στο κρίσιμο θέμα των διαδικασιών για την 
έκδοση βίζας με βιομετρικά χαρακτηριστικά, επεσή-
μανε ότι το υπουργείο εξωτερικών έχει αντιληφθεί το 
πρόβλημα και καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυ-
σή του.

«EMITT 2016»
Ο δήμος Πάρου συμμετείχε στη διεθνή έκθεση του-

ρισμού: «EMITT 2016», που πραγματοποιήθηκε από 
τις 28 έως 31 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, 
στο εκθεσιακό κέντρο «TUYAP», ως συνεκθέτης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η έκθεση «East Mediterranean International 
Tourism and Travel Exhibition» (EMITT) είναι η μεγα-
λύτερη τουριστική έκθεση που πραγματοποιείται στην 
Τουρκία, ξεπερνώντας τους 4550 εκθέτες από 71 χώ-
ρες και τελείται υπό την αιγίδα του υπουργείου πο-

λιτισμού και τουρισμού της Τουρκίας, σε συνεργασία 
με την Ομο-
σπονδ ιακή 
Ένωση Ξε-
νοδόχων. Το 
δήμο Πάρου 
εκπροσώπη-
σε η ειδική 
σύμβουλος 
δημάρχου , 
κ. Ελένη Τρι-
πολιτσιώτη.

ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2016

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν η τιμώμενη περι-
οχή στην έκθεση «ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2016», που διεξήχθη 
με μεγάλη επιτυχία, από τις 29/1 έως τις 1/02, στο 
Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, στο Ελληνικό.

Την έκθεση που ήταν αφιερωμένη στον κλάδο των 
τροφίμων και ποτών και τους παραγωγούς της χώρας, 
εγκαινίασε ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γ. Χατζη-
μάρκος, ενώ παρόντες ήταν και οι αντιπεριφερειάρχες 
πρωτογενή τομέα, κ. Φιλήμων Ζαννετίδης και αθλητι-
σμού, κ. Γιάννης Μαργαρίτης.

Τα τοπικά προϊόντα των νησιών των Κυκλάδων 
και της Δωδεκανήσου είχαν φέτος την τιμητική τους 
και χάρισαν στους επισκέπτες της έκθεσης ένα γευ-
στικό ταξίδι στο Νότιο Αιγαίο. Οι ιδιώτες μπόρεσαν 
να βρουν σπάνια, εξειδικευμένα προϊόντα μοναδικής 
ποιότητας και να κάνουν τις αγορές τους απευθείας 
από τους εκθέτες και οι επιχειρηματίες να κάνουν χρή-
σιμες επαγγελματικές επαφές. Φέτος η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 
ήταν εμπλουτισμένη και ανανεωμένη, με ένα πλήθος 
από παράλληλες εκδηλώσεις που μετατρέπουν κάθε 
επίσκεψη σε μια μοναδική εμπειρία. Στο «Μαγειρεύου-
με Ελλάδα», ο διακεκριμένος σεφ, Λευτέρης Λαζάρου, 
μαζί με τη λέσχη αρχιμαγείρων Κυκλάδων-Δωδεκανή-
σου, μαγείρεψαν, ειδικά για τους επισκέπτες, μοναδικά 
πιάτα με πρώτες ύλες και συνταγές Aegean Cuisine.

Ο περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, εγκαινι-
άζοντας την έκθεση δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είμαστε εδώ για να θαυμάσουμε και να απολαύ-
σουμε τον αστείρευτο πλούτο των νησιών μας, την 
ασύγκριτη ποιότητα των τοπικών προϊόντων μας, το 
μεράκι των ντόπιων παραγωγών που συνεχίζουν με 
πάθος την παράδοση και την εξελίσσουν. Ο πρωτο-
γενής τομέας, είναι άλλος ένας πυλώνας της βαριάς 
βιομηχανίας των νησιών μας. Η περιφέρεια στέκε-
ται σταθερά κοντά στους παραγωγούς μας, στηρίζει, 
προάγει και αναδεικνύει την δουλειά τους, αναδεικνύ-
ει την μοναδικότητα της κουζίνας του Αιγαίου. Έχου-
με ήδη ξεκινήσει την διαδικασία ανάδειξης τεσσάρων 
μοναδικών προϊόντων των νησιών μας σε Προϊόντα 
Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Συνεχίζουμε προ-
γραμματίζοντας και νέες δράσεις στήριξης των τοπι-
κών μας προϊόντων».

Συνέλευση 
για την 
κρουαζιέρα

Στη γενική συνέλευση της ένωσης εφοπλιστών 
κρουαζιερόπλοιων και φορέων ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), 
που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, παραβρέθηκε 
ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζη-
μάρκος, με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο 
επιχειρηματικότητας, κ. Παναγιώτη Κουνάκη.

Ο λόγος που ο περιφερειάρχης παραβρέθηκε στην 
γενική συνέλευση ήταν η συνεννόηση με τους φορείς 
της ναυτιλίας για την διαμόρφωση κοινού πλαισίου 
δράσης, για τη θωράκιση του πολύ σημαντικού κλά-
δου για την Περιφέρεια μας, αυτού της κρουαζιέρας. 

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της ένωσης εφοπλι-
στών κρουαζιερόπλοιων περιέγραψε στον κ. περιφε-
ρειάρχη τα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες και την 
μεγάλη υστέρηση, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και 
υπηρεσιών, που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην Ελλάδα, 
καθώς και την έντονη ανησυχία που προκαλεί η συ-
νεχιζόμενη αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
των προβλημάτων που χρονίζουν. Ο κ. Χατζημάρκος, 
απευθυνόμενος στη συνέλευση δήλωσε πως αυτός ο 
εξαιρετικά σημαντικός κλάδος της εθνικής οικονομί-
ας, απαιτεί την διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού, 
διοικητικού και νομικού πλαισίου λειτουργίας. Η πε-
ριφέρεια Ν. Αιγαίου, ως η περιφέρεια με τον μεγα-
λύτερο αριθμό λιμενικών υποδομών στην Ελλάδα, με 
115 συνολικά λιμάνια, έχει ήδη κινήσει την διαδικασία 
διαμόρφωσης του νέου πλαισίου λειτουργίας. Ο κ. πε-
ριφερειάρχης ζήτησε από την γενική συνέλευση της 
ΕΕΚΦΝ να αποτελέσει το φυσικό σύμμαχο της περι-
φέρειας, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η ταύτι-
ση των απόψεων των δύο πλευρών οδήγησε τις ερ-
γασίες της ένωσης σε τρεις αποφάσεις που αφορούν 
την περιφέρεια Ν. Αιγαίου:

1. Να γίνει κοινή περιοδεία σε λιμάνια που η ΕΕΚΦΝ 
θα υποδείξει, για την επιτόπια αποτύπωση και κατα-
γραφή των ζητημάτων.

2. Να διοργανωθεί από κοινού, στο δεύτερο τρίμηνο 
του 2016, ένα διεθνές φόρουμ, σε νησί της Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου. 

3. Να γίνει από κοινού επεξεργασία και κατάθεση 
στους κυβερνητικούς φορείς, των προτάσεων για την 
τροποποίηση του θεσμικού  πλαισίου λειτουργίας των 
λιμένων.
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Τα ’παν ένα χεράκι 
στην Αντίπαρο…

Έντονη λογομαχία υπήρξε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, 
στις 29 Ιανουαρίου 2016. Για τον παραπάνω λόγο ακολούθησαν ανακοινώσεις, κα-
θώς και στη συνέχεια η παραίτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Β. Φαρούπου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντιπάρου, Παρ. Κουβαράς, Παρ. Καπούτσος, Λ. 
Βιάζη και Ελ. Βιάζη, με ανακοίνωσή τους κατήγγειλαν τα εξής:

«Οι σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου μας αισθανόμαστε την 
ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας και να 
καταδικάσουμε τα όσα συνέβησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
στις 29/1/2016.

Μετά την έντονη αντιπαράθεση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Φα-
ρούπου Βασιλείου με τον Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο, κατά την αποχώρηση του 
πρώτου, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας αφού σηκώθηκε από το τραπέζι 
της συνεδρίασης, κινήθηκε με ύβρεις και απαράδεκτες εκφράσεις απειλητικά ενα-
ντίον του. Η συμπλοκή απετράπη χάρη στην επέμβαση των υπολοίπων συμβούλων. 
Το κλίμα έντασης που επικράτησε, ανάγκασε τον Πρόεδρο να διακόψει για λίγο τη 
συνεδρίαση, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους γεγονό-
τα και καταστάσεις είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο του 
νησιού μας εν έτει 2016. Πιστεύουμε ότι όλοι μας είμαστε εδώ εκπροσωπώντας 
τον κόσμο που μας τίμησε με την ψήφο του, να λέμε τις απόψεις μας ελεύθερα 
και μέσα από δημοκρατικό διάλογο να καταλήγουμε στις ορθότερες για το νησί 
μας λύσεις. Αφήστε τον κόσμο να τις κρίνει. Δεν είμαστε εδώ για να επιλύουμε 
προσωπικές διαφορές, ούτε για επίδειξη δύναμης. Δεν μπορεί, όποιος διαφωνεί, 
να χαρακτηρίζεται λαϊκιστής, να γίνεται αποδέκτης κοροϊδίας, ειρωνικών σχολίων, 
ύβρεων και να απειλείται με ξυλοδαρμό. Δεν μπορεί το ηχητικό της συνεδρίασης 
να αναρτάται στο site του Δήμου με περικοπή του σημείου αυτού, ενημερώνοντας 
επιλεκτικά.

Είναι φαινόμενα που θλίβουν και απογοητεύουν εμάς, θεωρούμε και τον κόσμο».

Η απάντηση της πλειοψηφίας
«Ενάμιση χρόνο μετά την ανάληψη της δημαρχίας είναι τουλάχιστον παρήγορη 

η νεκρανάσταση των συμβούλων της μείζονας αντιπολίτευσης με ένα ηθικολογικό 
δελτίο τύπου, που στόχο έχει να αποπροσανατολίσει από τις ευθύνες τους για την 
κατάσταση που βίωσε το νησί επί της προηγούμενης δημαρχίας, τις συνέπειες της 
οποίας ακόμα πληρώνουμε.

Η διακοσμητική και καθόλου απολογητική τους στάση ως σήμερα, σε συνδυασμό 
με τη θορυβώδη –μεταφορικά και κυριολεκτικά- παρουσία του ομογαλάκτου τους 
«ανεξάρτητου» κ. Φαρούπου Βασίλη δεν τιμά την ψήφο των συμπολιτών μας κι 
ευχής έργο είναι να αποτελέσει μέσα από τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμ-
βουλίων πυρήνα υγιούς αντιπολίτευσης και πολιτικού διαλόγου. Οι εποχές που ο 
Δήμαρχος απειλούσε και οι φανατικοί προπηλάκιζαν, που τα συμβούλια γίνονταν 
σαν το κρυφό σχολειό και ο φόβος για την αντίθετη άποψη (εντός και εκτός συμ-
βουλίων) ήταν τροχοπέδη για τον υγιή διάλογο ανήκουν στο παρελθόν. Κι όμως, 
σήμερα στην αντιπολίτευση φάνηκε ότι περισσεύει το θράσος. Και λείπει εντέχνως 
η πολιτική μνήμη.

Αναμφίβολα το συμβάν της τελευταίας συνεδρίασης, όχι όπως παρουσιάζεται, 
αλλά όπως συνέβη, είναι καταδικαστέο. Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο. Απο-
τελεί όμως θράσος να το κρίνουν αυτό οι τιμητές του χτες και να αφήνουν να εν-
νοηθεί ότι βιώνουμε μέρες μειωμένης δημοκρατικής ευαισθησίας, όταν όλοι γνω-
ρίζουν ότι τα συμβούλια πλέον είναι όπως έπρεπε να είναι πάντα, με ενημέρωση 
των συμβούλων, έγκαιρη πρόσκληση και θεσμοθετημένα δημοκρατική συζήτηση 
σε κάθε θέμα, αφού επί των ημερών του νέου Δήμου εφαρμόστηκε επιτέλους 
κανονισμός λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου, όπως και γενικότερα θεσπίστηκαν 
κανόνες για πολλά άλλα ζητήματα. 

Ας μην αφήνουν δε -αυτοί που στοχοποιούσαν όποιον δημοσιοποιούσε τα ηχη-
τικά αρχεία των συνεδριάσεων επί των ημερών τους- να εννοηθεί οτιδήποτε πο-
νηρό για τα ηχητικά αρχεία που αναρτώνται σχεδόν αυθημερόν από τις συνεδρι-
άσεις, αφού το τμήμα της έντασης που αφαιρέθηκε, λίγα δευτερόλεπτα πριν την 
πεντάλεπτη διακοπή από τον Πρόεδρο, αφαιρέθηκε για λόγους δεοντολογίας και 
αποφυγής δυσφήμισης, καθώς πρόκειται για ένα ανεπίσημο ηχητικό αρχείο, που, 
όπως και τα άλλα που αναρτώνται, για πρώτη φορά και σε πανελλήνια πρωτοτυπία 
αναρτάται σε ειδικό ιστότοπο και στα social media και ακούγεται και πολύ πέρα 
από το νησί. Η προστασία με την αφαίρεση του επίμαχου ηχητικού αρχείου των 
λίγων δευτερολέπτων δεν αφορά μόνο τους δύο εμπλεκόμενους αιρετούς, αλλά 
όλο το θεσμό του δημοτικού συμβουλίου. Οι θιασώτες όμως της στενής πολιτι-
κής αντίληψης και συχνά και του λαϊκισμού, οι συνένοχοι στα «κλειστά κασετο-
φωνάκια» (όπως έμεινε η φράση για τους καταγραφείς ήχου που ανοιγόκλειναν 
στα συμβούλια επί δημαρχίας Λεβεντάκη κατά παραγγελία του ιδίου) μοιάζουν να 
αγνοούν λεπτά δεοντολογικά ζητήματα όπως τα παραπάνω.

Θα ήταν προτιμότερο να σχολιαστεί η διάσταση του θέματος που συζητήθηκε 
στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και αφορούσε οικονο-
μικές εκκρεμότητες του Δήμου από την προηγούμενη δημαρχία, που όχι μόνο δεν 
φρόντισε κανείς να τακτοποιήσει έγκαιρα, αλλά μετακύλησε με πονηρό τρόπο στην 
τωρινή δημοτική αρχή, γνωρίζοντας ότι μόνο με μεθόδους υπόγειες και παράτυπες 
θα μπορούσαν να εξοφληθούν οι προμηθευτές, δέσμιοι της ψηφοθηρικής τακτι-

κής του καλοκαιριού του 2014. Εξίσου επωφελές θα ήταν να γίνει αναφορά και 
στην ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ζήτημα της αφαλάτωσης -που τόσο συχνά η 
αντιπολίτευση έθιξε μέσα στην περίοδο των εορτών- και που φαίνεται να διαψεύ-
δονται όσα συκοφαντικά γράφτηκαν τόσο καιρό.

Όσο για την αποχώρηση του κ. Βασίλη Φαρούπου, κρίνεται ως προσχεδιασμένη, 
αφού και στην προηγούμενη συζήτηση του ίδιου θέματος πριν ένα μήνα απουσί-
αζε, αλλά και τώρα αποφάσισε να αποχωρήσει θιγμένος τάχα για την μεταχείρισή 
του, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ότι του δίνεται άπλετος χρόνος για να αγορεύει 
και να δευτερολογεί, με το μοναδικό πολιτικό ύφος του. Αυτός, ωστόσο, είναι ου-
σιαστικά η αιτία που κάποιες στιγμές η κατάσταση στις δημοτικές συνεδριάσεις 
εκτραχύνεται, αφού είναι πρωτίστως ο υπεύθυνος για τις διακοπές των ομιλητών, 
δεν επιτρέπει δε σε κανέναν άλλον να έχει τον τελευταίο λόγο. 

Πιπιλίζοντας δε τη «νομιμότητα» στις αγορεύσεις του και στις αναρτήσεις του, 
όντας ταγμένος λόγω της επαγγελματικής ιδιότητάς του να φυλάττει τους νόμους 
του κράτους, θα περίμενε κανείς να μην έχει το θράσος να προτείνει ως λύση στο 
ζήτημα του αιτήματος της ιδιωτικής εταιρείας προς το Δήμο αυτό που ζήτησε: να 
χρησιμοποιήσει η δημοτική αρχή οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να ικανοποιη-
θεί το αίτημα της εταιρείας, πρότεινε μάλιστα να γίνει ετεροχρονισμένη παραλαβή.

Είναι φανερό λοιπόν γιατί έπρεπε εντέχνως να πυρποληθεί το κλίμα ώστε ο ίδιος 
να αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που αποχωρεί με 
αιτιάσεις και προσχήματα για να αποφύγει να ψηφίσει κάποιο ζήτημα. Εξάλλου, εί-
ναι γνωστό ότι όταν ο κ. Βασίλης Φαρούπος απουσιάζει από το Δημοτικό Συμβού-
λιο, γιατί παίζει μπάσκετ στο προαύλιο του κτιρίου που συνεδριάζουμε, ουδέποτε 
έχει δημιουργηθεί το παραμικρό γεγονός και τα συμβούλια ολοκληρώνονται με 
ηρεμία και συναίνεση. Τα τελευταία, μαζί με την ευθυκρισία και την έντιμη πολιτική 
σκέψη είναι στοιχεία απαραίτητα και εκτός συμβουλίων όταν κάποιοι αποφασίζουν 
να οξύνουν τα αντιπολιτευτικά τους αισθητήρια, απλά για να δηλώσουν παρών 
στην τοπική κοινωνία. Ειδικά όταν οι υπογράφοντες το δελτίο τύπου ανήκαν και 
ανήκουν στο σκληρό πυρήνα της πρώην δημοτικής αρχής.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Η παραίτηση
«Με την παρούσα επιστολή δηλώνω την παραίτησή μου από το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Αντιπάρου.
Όταν αποφάσισα να συμμετέχω στα κοινά και να κάτσω στο τραπέζι του Δημο-

τικού Συμβουλίου, πίστευα ότι θα συμμετείχα σε μια διαφανή δημοκρατική διαδι-
κασία διαλόγου, απόψεων και προτάσεων μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων. Θε-
ωρούσα δεδομένο την συμμετοχή και ενημέρωση των δημοτών, τους οποίους και 
θα υπηρετούσαμε. Ως μέλος βέβαια της αντιπολίτευσης, όλα τα ανωτέρω προϋπο-
θέτουν κοινή αντίληψη και αμφίδρομη θέληση με εσάς, την διοίκηση του Δήμου. 
Κάτι που όπως αποδείχτηκε στην πορεία δεν υπήρξε. Τον διάλογο τον γεμίσατε 
προσβολές, την διαφορετική άποψη την βαφτίσατε λαϊκισμό και την απόρριψη των 
προτάσεων, πολιτική νίκη. Η ενημέρωση κατηγορήθηκε ως παραπληροφόρηση, οι 
προσβολές εξελίχθησαν σε ύβρεις και προπηλακισμούς και η έξοδος μου από το 
Συμβούλιο, μονόδρομος. Μια έξοδος που πριν από εμένα είχε γίνει πράξη από τους 
δημότες. Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, από γιορτή της δημοκρατίας 
μετατράπηκε σε ντροπή αυτής. Και βέβαια ούτε ίχνος ευθιξίας, ούτε ίχνος ελπίδας. 

Είστε μια Δημοτική Αρχή όπου δεν δέχεστε την αμφισβήτηση. Δεν δέχεστε την 
διαφορετική άποψη και δεν παραδέχεστε τα λάθη σας. Μιλάτε για υγιή αντιπο-
λίτευση και πολιτικό διάλογο, τα δέχεστε όμως, μόνο όπως τα υπαγορεύσετε. Η 
αλαζονεία παρούσα, η συνεργασία απούσα, η διαφάνεια κλειδωμένη σε συρτάρια. 
Επιθυμείτε μονόδρομη-επιλεκτική πληροφόρηση και έλλειψη αντιπολιτευτικού λό-
γου, ώστε να προβάλετε μια ψεύτικη και καθοδηγούμενη εικόνα. Σας αφήνω να το 
κάνετε. Άλλωστε κάποιοι είναι ευχαριστημένοι να ζουν σε ψευδαισθήσεις και δεν 
θέλουν να ακούν την αλήθεια. Ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους.

Με απογοήτευση,
Φαρούπος Βασίλειος».



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 20168 | Πρώτο θέμα

Δίχως αεροπορική σύνδεση;

Από την 1η Απριλίου 2016 οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών της χώ-
ρας, ακριτικών νησιών, αλλά και προορισμών πολύ κοντινών στην Αθήνα, θα στερη-
θούν της δυνατότητας αεροπορικών μετακινήσεων με φτηνό κόμιστρο, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική τους ζωή. Κάποιοι δε προορισμοί, 
είναι πιθανόν να αποκλειστούν εντελώς από αέρος.

Τα παραπάνω μόνο σενάρια επιστημονικής φαντασίας δεν είναι και αυτό διότι 
ο ίδιος ο υπουργός, υποδομών, μεταφορών και δικτύων, κ. Χρήστος Σπίρτζης, 
απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή ΝΔ κ. Δημ. Σταμάτη, ήταν σαφέ-
στατος για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σπίρτζης, ήταν «καταπέλτης» για το κόστος ορισμένων άγονων 
αεροπορικών γραμμών και έκανε λόγο για εσωτερικές γραμμές «ρουσφέτια», που 
στοιχίζουν περισσότερο από την πτήση Αθήνα – Νέα Υόρκη! Ο κ. υπουργός εξέφρα-
σε την πρόθεσή του να αναμορφώσει πλήρως το σύστημα επιδότησης των άγονων 
γραμμών, προαναγγέλλοντας κατάργηση της επιδότησης σε «πτήσεις-ρουσφέτια». 
«Είναι δυνατόν να θεωρείται άγονη γραμμή η πτήση Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα;» δι-
ερωτήθηκε και επισήμανε ότι το σύστημα επιδότησης πτήσεων βρίθει στρεβλώσεων 
και στοιχίζει στο κράτος περί τα 45 εκ. ευρώ. Ξεκαθάρισε μάλιστα, ότι στόχος του 
υπουργείου είναι να βάλει τέλος στα «ρουσφέτια», δηλαδή σε γραμμές που στοιχί-
ζουν περισσότερο από πτήσεις σε πόλεις του εξωτερικό. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι 
η πτήση Άκτιο – Σητεία επιδοτείται με 547 ευρώ ανά θέση και η πτήση Θεσσαλονίκη 
– Σκύρος με 459 ευρώ, ποσά που ξεπερνούν το εισιτήριο ακόμη και για υπερατλα-
ντικά ταξίδια. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι είναι τέτοια η στρέβλωση του συστήματος 
που η πτήση επιδοτείται από το δημόσιο για όλες τις θέσεις του αεροσκάφους ακό-
μη και αν αυτό ταξιδέψει άδειο στον προορισμό του. 

Ο κ. Σπίρτζης διαβεβαίωσε όμως, ότι θα διατηρηθούν οι πραγματικά 
άγονες γραμμές που εξυπηρετούν ακριτικές περιοχές. Έφερε, μάλιστα, ως 
χαρακτηριστικό παράδειγμα την πτήση Ρόδος – Καστελόριζο ή τις πτήσεις προς 
την Κάλυμνο. Επίσης, αποκάλυψε ότι στόχος του είναι να εισαγάγει περισσότερα 
κριτήρια στο σύστημα επιδοτήσεων όπως είναι η εποχικότητα, η επιβατική κίνηση, 
η χιλιομετρική απόσταση καθώς και το αν ο επιβάτης είναι μόνιμος κάτοικος ή όχι. 

Η ΝΔ
Έντονη κριτική άσκησε με αφορμή τις ανακοινώσεις του κ. Σπίρτζη για την αναδι-

άρθρωση του καθεστώτος επιδότησης των αερογραμμών ο ερωτών βουλευτής της 
ΝΔ, Δημήτρης Σταμάτης.

«Αυτή είναι η μεταχείριση που επιφυλάσσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
στους κατοίκους αυτών των περιοχών και ιδιαίτερα των νησιών του Αιγαίου, που 
αυτή την ώρα υφίστανται επιπλέον τις δραματικές επιπτώσεις του προσφυγικού 
προβλήματος», κατέληξε.

Τα ρουσφέτια…
Η επιδότηση των άγονων γραμμών στο χώρο των αερομεταφορών δεν είναι μια 

νέα υπόθεση. Δικαίωμα κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία (Κανονισμός 2407/92) είναι να επιτρέπει- κατ’ εξαίρεση- τόσο την επι-
δότηση (ή και τον επιλεκτικό προστατευτισμό) αεροπορικών συνδέσεων που εξυπη-
ρετούν ειδικές περιφερειακές ή εθνικές ανάγκες. 

Στην Ελλάδα το «πανηγύρι» ξεκίνησε εδώ και τουλάχιστον δυο δεκαετίες όταν οι 
υπουργοί μεταφορών, κυρίως επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, αποφάσισαν να 
«επιδοτήσουν» αεροπορικές συνδέσεις που μόνο άγονες δεν είναι.

Τα κριτήρια που αναμένεται να εφαρμόσει το υπουργείο στις άγονες γραμμές 
είναι:

- Η εποχικότητα, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη, «δεν γίνεται να έχουμε το 
ίδιο αντιστάθμισμα την τουριστική και τη μη τουριστική περίοδο».

- Η επιβατική κίνηση.
- Η χιλιομετρική απόσταση.
- Εάν ο επιβάτης είναι μόνιμος κάτοικος ή επισκέπτης ώστε να μην έχει την ίδια 

έκπτωση στο εισιτήριο.
- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αεροδρομίου, καθώς θα δοθεί έμφαση στα αε-

ροδρόμια που έχουν μείνει εκτός παραχώρησης και θα τα διαχειρίζεται το δημόσιο. 
Στόχος είναι να τονωθεί η κίνηση προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν και 
να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα.

- Λόγοι εθνικής πολιτικής.
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Οι 27 άγονες γραμμές είναι οι ακόλουθες:
Πτήσεις από Αθήνα προς: Ζάκυνθο, 

Σύρο, Αστυπάλαια, Ικαρία, Λέρο, Μήλο, Κύ-
θηρα, Νάξο, Πάρο, Κάρπαθο, Σητεία, Σκιά-
θο, Σκύρο, Κάλυμνο, Κοζάνη, Καστοριά.

Πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς: 
Σάμο, Χίο, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Σκύρο, Λή-
μνο, Ικαρία

Και τα δρομολόγια: Άκτιο - Σητεία – 
Αλεξανδρούπολη, Σητεία - Λήμνος - Μυ-
τιλήνη - Χίος - Σάμος – Ρόδος,  Ρόδος - 
Κάρπαθος - Κάσος – Σητεία, Ρόδος - Κως 
- Λέρος – Αστυπάλαια, Κέρκυρα - Άκτιο 
- Κεφαλονιά – Ζάκυνθος, Ρόδος – Καστε-
λόριζο.

Τα σενάρια
Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται εί-

ναι να μη βγουν όλες οι άγονες γραμ-
μές μαζί σε ένα διαγωνισμό από την 
ΥΠΑ ή να δοθεί παράταση σε ορισμέ-
νες από τις ισχύουσες συμβάσεις μέ-
χρι να οριστικοποιηθεί το σχέδιο. 

Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο 
να μπορούν να συμμετάσχουν στους σχε-
τικούς διαγωνισμούς για κάποιες γραμμές 
και ξένες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες 
βρίσκονταν εκτός διαδικασίας.

Η Πάρος
Η Πάρος, δεν πληροί σχεδόν κανένα από τα κριτήρια που θα εφαρμόζεται στο 

μέλλον από το υπουργείο, για την επιδότηση των αεροπορικών γραμμών.
Δηλαδή, δε θα δίνεται επιδότηση στην τουριστική περίοδο. Η επιβατική κίνηση 

λόγω των αεροσκαφών που έρχονται είναι μικρή και το νησί δεν είναι σε μεγάλη 
χιλιομετρική απόσταση από την Αθήνα, και επιλέον δεν υπάρχουν λόγοι εθνικής 
ανάγκης, όπως στα ακριτικά νησιά.

Η μόνη λογική που υπάρχει, ώστε η Πάρος να παραμείνει στο καθεστώς της επι-
δοτούμενης γραμμής, είναι ότι το αεροδρόμιο διαχειρίζεται από το δημόσιο και όχι 
από ιδιωτικό φορέα. Όμως το υπάρχον αεροδρόμιο είναι μικρό και άρα μη βιώσιμες 
οικονομικά οι πτήσεις. Αν η Πάρος είχε έτοιμο το νέο αεροδρόμιο, το παραπάνω 
σενάριο θα αποτελούσε ένα «γερό χαρτί» στα χέρια μας. Άρα, η αυριανή ημέρα (από 
1ης Απριλίου 2016), μόνο μια πιθανότητα έχει σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Σπρίτζης. 
Μη επιδοτούμενο δρομολόγιο σε ένα τόσο μικρό αεροδρόμιο, σημαίνει ακριβότε-
ρο εισιτήριο και λιγότερα δρομολόγια. Άλλο σενάριο δεν μπορούμε να σκεφθούμε. 
Η συμβατική υποχρέωση πλέον της αεροπορικής εταιρείας, υπό το νέο καθεστώς 
δρομολογίων, είναι δύο δρομολόγια την ημέρα, με την τιμή εισιτηρίου βέβαια που 
θα καλύπτει απόλυτα το κόστος.

Η διαχείριση του θέματος
Έως και την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, δεν υπήρχαν αντιδράσεις από πλευράς 

δήμου Πάρου. Το θέμα αρχικά προσπάθησε να το διαχειριστεί πολιτικά η 
ΑΜΚΕ!

Σημειώνουμε ότι η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας από ιστοσελίδα 
(Fileleutheros). Εκεί, στο δημοσίευμα, γράφτηκαν αρχικά οι δημοσιογραφικές από-
ψεις. Η ΑΜΚΕ την επόμενη μέρα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων 
σημείωνε: «[…] Ήδη με δηλώσεις του ο υπουργός υποδομών, μεταφορών και δι-
κτύων ανακοίνωσε την κατάργηση της επιδότησης της πλειοψηφίας των άγονων 
αεροπορικών γραμμών, με βάση δε τις επιλογές της κυβέρνησης, που οδήγησαν 
και σε κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ για την Πάρο, είναι κάτι παραπάνω από 
σίγουρο ότι και η γραμμή που εξυπηρετεί το νησί μας, σύντομα θα σταματήσει να 
είναι επιδοτούμενη».

Έτσι, στην ιστοσελίδα (Fileleutheros), γράφτηκε την ίδια μέρα: «[…] αρνητική εικό-
να αποτέλεσε η χθεσινή ανακοίνωση της ΑΜΚΕ για την υπόθεση διακοπής επιδό-
τησης των άγονων γραμμών, αφού ο συγκεκριμένος φορέας που αποτελείται από 
ιδιώτες, δεν μπορεί να χαράσσει πολιτική για τον τόπο ή να εκφράζει πολιτικές 
απόψεις».

Στη συνέχεια η ΑΜΚΕ θεώρησε σωστό ότι έπρεπε να απαντήσει εκ νέου και τελικά 
το «γαϊτανάκι» των ανακοινώσεων σταμάτησε όταν η ιστοσελίδα δημοσίευσε την 
ανακοίνωση γράφοντας ότι είναι «σε σωστή κατεύθυνση», ώστε να δώσει τέλος.

Η ατυχή και πέραν κάθε ορίου προσπάθεια πολιτικής διαχείρισης από την ΑΜΚΕ, 
στηλιτεύτηκε από πλευράς αντιπολίτευσης δήμου Πάρου και του κ. Χρ. Βλαχογιάννη, 
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στις 9 Φεβρουαρίου.

Ο δήμος
Το μεσημέρι της Τρίτης 9/2/2016 από το δήμαρχο Πάρου, κ. Μ. Κωβαίο, δη-

μοσιοποιήθηκε η παρακάτω επιστολή, προς τον υπουργό υποδομών, κ. Χρ. Σπίρτζη:
«Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την πιθανότητα μείωσης των αεροπορικών 

δρομολογίων για την Πάρο, λόγω της μη έγκαιρης διασφάλισης του καθορισμού 
και της επιδότησης των άγονων γραμμών. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι λήγει η σύμβαση στις 31-2-2016  παρακαλούμε για 
τη γρηγορότερη λύση του θέματος, που στην περίπτωση που δε διεκπεραιωθεί θα 
δημιουργήσει προβλήματα στην τουριστική και εμπορική κίνηση του νησιού μας, 
και θα συντελέσει στην αύξηση της ανασφάλειας των κατοίκων –ιδιαίτερα- σε 
θέματα υγείας».

Το επαρχείο
Από την πλευρά του ο έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, έκανε το αυτονόη-

το τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 στέλνοντας επιστολή προς τον αναπληρωτή 
υπουργό υποδομών, μεταφορών και δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, καθώς και στους 
βουλευτές του Νομού Κυκλάδων, που έχουν λάμψει διά της απουσίας τους στα 
φλέγοντα ζητήματα της αεροπορικής σύνδεσης του νησιού μας τα τελευταία χρόνια. 

Η επιστολή του κ. Μπιζά, έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή τις δηλώσεις σας στη Βουλή στις 5.2.16 όπου προαναγγείλατε τον 

επανέλεγχο των επιδοτήσεων στις άγονες αεροπορικές γραμμές, έχουν δημιουρ-
γηθεί ερωτήματα και απορίες στο νησί μας, για την εξέλιξη του σχετικού θέματος. 

Στις 31 Μαρτίου 2016 λήγει η σύμβαση των άγονων γραμμών και δυστυχώς 
μέχρι σήμερα, δεν έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την επιδότηση των άγονων 
γραμμών, για τα επόμενα χρόνια.

Γνωρίζεται ότι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει εντάξει 
εδώ και πολλά χρόνια, την αεροπορική γραμμή Πάρου - Αθήνας στις άγονες γραμ-
μές.

Η σχετική απόφαση έχει θετικές συνέπειες: 
α) στη μετάβαση των κατοίκων των νησιών της Πάρου και της Αντιπάρου στην 

Αθήνα, β) στην ενίσχυση του τουρισμού, 
γ) στη γρήγορη μεταφορά των ασθενών στα νοσοκομεία του Πειραιά και της 

Αθήνας,
δ) στην άρση της απομόνωσης του νησιού όταν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου 

των πλοίων κ.α.
Μέχρι τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου Πάρου, η τοπική κοινωνία σε καμία 

περίπτωση δε δέχεται την παύση επιδότησης της αεροπορικής γραμμής Πάρου-
Αθήνας η οποία θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της τιμής του εισιτηρίου και 
τελικά την κατάργηση της αεροπορικής σύνδεσης.

Το κόστος της επιδότησης μπορεί να προκύψει από μια οικονομική μελέτη που θ’ 
αναθέσει το Υπουργείο και θα λαμβάνει υπόψη την θεσμοθετημένη νησιωτικότητα, 
τις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας, της παιδείας, της ασφάλειας και 
με συναίσθηση της σημερινής οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται η Ελληνική 
οικονομία.

Κύριε Υπουργέ,
Αναμένουμε τις ενέργειες σας για την επίλυση του παραπάνω θέματος».
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Απάντηση
Λιμεναρχείου 
για τις 
φωτογραφί-
σεις πολιτών

Το ειρηνικό συλλαλητήριο των πολιτών της Πάρου, 
στις 4 Φεβρουαρίου 2016, είχε απρόσμενη εξέλιξη 
κατά τη διάρκεια της πορείας πολιτών, από το δημαρ-
χείο Πάρου, προς την πλατεία Μαντώς.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα μας έγινε δέκτης έντο-
νων καταγγελιών πολιτών που μετείχαν στην πορεία, 
σύμφωνα με τις οποίες λιμενικά όργανα φωτογράφι-
ζαν από υπηρεσιακό όχημα άτομα που μετείχαν στη 
διαδήλωση. 

Ακόμα, η εφημερίδα μας έγινε δέκτης φωτογραφι-
κού υλικού (βλ.: φωτό) που αποδείκνυαν την παραπά-
νω καταγγελία. Άμεσα, ο αρχισυντάκτης της εφημερί-
δας μας κάλεσε τηλεφωνικά το λιμεναρχείο Πάρου και 
ζήτησε διευκρινήσεις για τα παραπάνω, και αν αυτά 
αληθεύουν. Το λιμενικό όργανο που επικοινωνήσαμε 
δήλωσε άγνοια και στη συνέχεια επικοινώνησε μαζί 
μας άλλο λιμενικό όργανο, το οποίο μας δήλωσε ότι 
ήταν εκείνος που φωτογράφιζε μέσα από όχημα του 
Λιμενικού Σώματος.

Στην ερώτησή μας -αν αυτό (φωτογράφηση)- γινό-
ταν κατ’ εντολή ή για κάποιο άλλο λόγο, ο λιμενικός 
μας απάντησε διφορούμενα. Δηλαδή, αρχικά μας έλε-
γε ότι είναι χώρος ευθύνης τους (περιβάλλον χώρος 
λιμένος) και για λόγους ασφαλείας θα μπορούσαν να 
κάνουν πράξεις προστασίας του. 

Σε συνεχείς ερωτήσεις μας ότι κάτι τέτοιο (φωτο-
γραφίσεις πολιτών), ξυπνάει άλλες μνήμες το λιμενικό 
όργανο ισχυριζόταν ότι δεν καταλαβαίνει τι του λέμε. 
Στη συνέχεια του τηλεφωνήματος, που έγινε μπροστά 

σε δύο άτομα που συμμετείχαν στην πορεία προς επι-
βεβαίωση των παραπάνω, ο λιμενικός άλλαξε την το-
ποθέτησή του και ισχυρίστηκε ότι μπορεί να τραβούσε 
φωτογραφία γνωστούς τους.

Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση, ολοκληρώσαμε 
την τηλεφωνική μας συνομιλία και του δηλώσαμε ότι 
την επόμενη ημέρα θα επισκεπτόμασταν το λιμεναρ-
χείο Πάρου, από το οποίο θα ζητούσαμε επίσημες εξη-
γήσεις. Ακόμα, ενημερώσαμε εκπροσώπους πολιτικών 
τοπικών φορέων για την τηλεφωνική συνομιλία που 
είχαμε και τους παρακαλέσαμε να μην προβούν σε κα-
μία κίνηση έως να έχουμε την επίσημη απάντηση.

Στο Λιμεναρχείο
Την επόμενη ημέρα (Παρα-

σκευή 5 Φεβρουαρίου 2016), 
επισκεφθήκαμε το Λιμεναρ-
χείο Πάρου, όπου συναντήσα-
με και το λιμενάρχη κ. Α. Ρα-
γκούση, καθώς και το λιμενικό 
όργανο που φωτογράφιζε.

Στη συνάντηση στο γραφείο 
του κ. λιμενάρχη, ο τελευταί-
ος μας δήλωσε πλήρη άγνοια 
για το γεγονός και κάκισε την 
πράξη. Το λιμενικό όργανο 
που φωτογράφιζε πολίτες 
υποστήριξε ότι φωτογράφιζε 
γνωστή του. Ο κ. λιμενάρχης 
απάντησε ότι ακόμα και αυτό, 
από όχημα της υπηρεσίας δεν 
είναι σωστό. 

Τελικά, η εφημερίδα μας 
έκανε αίτηση με αρ. πρωτ. 175 

προς το Λιμεναρχείο Πάρου, στην οποία καλούσαμε 
την υπηρεσία να μας εξηγήσει τους λόγους του συμ-
βάντος.

Η απάντηση
Το μεσημέρι της Τρίτης 9 Φεβρουαρίου 2016 το 

λιμεναρχείο Πάρου μας έστειλε την παρακάτω απά-
ντηση:

«ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτηση
1.- Σε απάντηση της από 05-02-2016 αίτησης σας, 

φέρουµε σε γνώση σας (όπως σας έχει ήδη µεταφερθεί 
και σε σχετική συνάντηση στην Υπηρεσία µας) ότι:

α) Την 04-02-2016, στο πλαίσιο της πορείας και δια-
δήλωσης απεργών κατά την Πανελλαδική κινητοποίηση, 
από πλευράς µας ελήφθησαν τα απαιτούµενα και προ-
βλεπόµενα µέτρα, για την τήρηση της τάξης στην περιο-
χή δικαιοδοσίας µας (εγγύς και πέριξ του λιµένα).

β) Κατά τη διάρκεια της πορείας, Στέλεχος του Λ/Χ 
ΠΑΡΟΥ που συµµετείχε στα ως άνω µέτρα, πραγµατο-
ποίησε λήψη φωτογραφίας φιλικού του προσώπου, την 
οποία ακολούθως απέστειλε αποκλειστικά και µόνο για 
προσωπική χρήση του συγκεκριµένου συµπολίτη µας 
και σε καµία περίπτωση η φωτογράφηση δεν αφορούσε 
λοιπούς συµµετέχοντες  της πορείας.

2.- Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
περαιτέρω αναγκαία διευκρίνιση._

Ο Λιµενάρχης 
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ  Λ.Σ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Αντώνιος».

Περπατήματα
Οι «Περπατητές Πάρου» διοργανώνουν νέα βόλτα 

την Κυριακή 14/2/2016, με μια όμορφη κυκλική πεζο-
πορική διαδρομή μεταξύ Κώστου και Λευκών.

Θα ξεκινήσουν στις 10:30 π.μ. από την πλατεία του 
Κώστου με κατεύθυνση προς Λεύκες, διασχίζοντας 
τμήμα της κοιλάδας που σχηματίζει ο ποταμός Βρο-
ντάς, περνώντας από τα υπέροχα πέτρινα τοξωτά γε-
φύρια του 14ου μ.Χ. αιώνα, στην περιοχή «Απάτι». 

Μέσω παλαιού μονοπατιού θα ανεβούν τα υψίπε-
δα του «Πήγαδου» και θα επιστρέψουν στον Κώστο, 
περνώντας από το γραφικό εκκλησάκι του Άη Γιάννη 

Κλείδωνα. 
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χλμ. περίπου, μέτριας 
δυσκολίας σε παλαιά 
μονοπάτια και χωμα-
τόδρομους, διάρκειας 
3.30 ωρών και υψο-
μετρικής διαφοράς 
200 μ. σε ήπιο χειμω-
νιάτικο περιβάλλον. 
Απαραίτητα μποτάκια 
πεζοπορίας, σακίδιο 
πλάτης με πρόχειρο 
φαγητό και νερό. Τέλος, θυμίζουμε ότι η συμμετοχή 
ανηλίκων επιτρέπεται μόνο με συνοδό.

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Χάνει το 
καλό…

Ζούμε σε ένα νησί που όλα είναι σχετικά και 
αντιμετωπίζονται συχνά με μικροπολιτική. Μικρο-
πολιτική, που δεν είναι ανάγκη να παρουσιάζεται 
μόνο από όλους όσοι ασχολούνται ενεργά με την 
πολιτική σκηνή του τόπου μας. αλλά κυρίως αυτή 
παρουσιάζεται από συμπολίτες μας…

Ζούμε σε ένα νησί που η καλαισθησία συχνά «με-
τριέται» με βάση ποιος ακριβώς είναι ο υπαίτιος 
της ανωμαλίας που δημιουργήθηκε και όχι τι κακό 
προκάλεσε. Ζούμε σε ένα νησί που τα «Like» της 
καθημερινότητάς μας έχουν να κάνουν ανάλογα 
με τα συμφέροντα που θέλουμε να αποκομίσουμε, 
δείχνοντας τη δήθεν ευαρέσκειά μας, για πράγματα 
που ουσιαστικά αγνοούμε. Ομοίως μεγαλοποιούμε 
το απλό και το μεταφράζουμε ως θρίαμβο. Αυτό το 
χώμα που πατάμε κάποια στιγμή θα μας αποδοκι-
μάσει, κάποια στιγμή θα μας πετάξει κυριολεκτικά 
στη θάλασσα. Εμείς, συνεχίζουμε να βλέπουμε το 
σήμερα, ίσως πεπεισμένοι ότι το αύριο δεν ανήκει 
σε εμάς… 

Σε έναν ευλογημένο τόπο, που μπορεί να θρέ-
ψει τόσους και άλλους τόσους, θεωρούμε λογικό 
να αγοράζουμε τρόφιμα εισαγόμενα. Θεωρούμε 
λογικό να μετατρέπουμε αγροτική Γη, σε τσιμέντο. 
Θεωρούμε λογικό να κάνουμε «αμερικανιές» και 
να αντιγράφουμε συστήματα για να βοηθήσουμε 
συμπολίτες μας. Θεωρούμε λογικό μία ολόκληρη 
πόλη (Παροικιά), να μην μπορεί να βρέξει τα πόδια 
της στη θάλασσα. Το ίδιο λογικό θεωρούμε το κα-
λοκαίρι να μην μπορούμε να δούμε τα άστρα του 
ουρανού, αλλά τους προβολείς καταστημάτων. Πιο 
λογικό ακόμα θεωρούμε να μετατραπούν όλοι οι 
δρόμοι σε τραπεζοκαθίσματα, πανέρια με πραμά-
τειες και τσίγκινες διαφημιστικές πινακίδες.

Θεωρούμε άκρως φυσιολογικό να ομιλούμε με 
αγένεια σε όλους όσοι έχουν αντίθετη άποψη για 
την ανάπτυξη αυτού του νησιού. Θεωρούμε λογι-
κό να δαπανάμε χιλιάδες ευρώ για τρακατρούκες 
στον αέρα, αλλά ζητάμε τη συνδρομή όλων για να 
παίρνουν πρωινό κάποια παιδιά στα σχολεία. Δε 
διεκδικούμε τίποτα, αλλά είμαστε πρόθυμοι να δη-
λώσουμε «όλοι μαζί» για αυτονόητα πράγματα που 
τα έχουμε χρυσοπληρώσει μέσω των φόρων στο 
κράτος. 

Είμαστε η μοναδική περιοχή της Ελλάδος, που ότι 
κοινωφελές υπάρχει έχει πληρωθεί από τους ντό-
πιους. Νοσοκομεία, σχολεία, ιδρύματα και λοιπά. 
Ακόμα και κτίρια ιδιωτικών τραπεζών έχουν πλη-
ρωθεί από το υστέρημα των ντόπιων κατοίκων (βλ: 
Τράπεζα Πειραιώς στην Παροικιά), δίχως ποτέ να 
τα πάρουμε πίσω και όχι απλά να τα διεκδικήσου-
με… Είμαστε οι μόνοι σ’ αυτήν τη χώρα που η ΔΕΗ 
μας φλόμωσε στο καυσαέριο και δε διεκδικήσαμε 
κανένα αντισταθμιστικό όφελος. Απλά να θυμίσω 
ότι για μπλακ άουτ που έγινε προ δύο ετών στη 
Σαντορίνη, η ΔΕΗ «αποζημίωσε» με ανακατασκευή 
γηπέδου τους κατοίκους της περιοχής.

Αυτή η λογική που έχουμε αποκτήσει και αυτή η 
μανία της αυτοκαταστροφής της Γης μας, θα οδη-
γήσει με μαθηματικό τρόπο στην αφαίρεση κάθε 
καλού που υπάρχει. Γιατί καλό υπάρχει, αλλά για 
την ώρα έχουμε άλλες προτεραιότητες… 

περπατητές
π ά ρ ο υ



www.fonitisparou.gr

Σύμπραξη
Σε συνέχεια της πρώ-

της διαβούλευσης του 
προγράμματος τοπικής 
σύμπραξης που πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθου-
σα του Π.Σ. «Αρχίλοχος», 
στις 3 Δεκεμβρίου 2015, 
ο δήμαρχος Πάρου, κ. 
Μάρκος Κωβαίος, βρέ-
θηκε στη Νάξο, συμμε-
τέχοντας στις εργασίες, 
με την Ομάδα Εργασίας 
της Τοπικής Σύμπραξης, 
της ενημερωτικής εκδή-
λωσης - διαβούλευσης 
με θέμα: «Σχεδιάζουμε 
το Πρόγραμμα Ανάπτυ-
ξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην 
Παροναξία», την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, στην αίθουσα δημοτικού συμ-
βουλίου του δημαρχείου Νάξου.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι μια ενέργεια που αποσκοπεί σε μία μακροπρό-
θεσμη συμμετοχική πολυμερή διαδικασία που έχει στόχο να ενισχύσει την αντα-
γωνιστικότητα και βιωσιμότητα της περιοχής με την ανάληψη μιας εξίσου μακρο-
πρόθεσμης χρηματοδοτικής δέσμευσης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των 
πλεονεκτημάτων της τοπικής κοινότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή η εκδήλωση είναι χρήσιμη για τη «χαρτογράφηση» από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη των εμπειριών και προσδοκιών, του επιπέδου δέσμευσης κάθε 
συμμετέχοντα στη σύμπραξη, και τη διαμόρφωση εμπιστοσύνης και συμμαχιών για 
τη δικτύωση και συσπείρωση των δυνάμεων της περιοχής και την εξασφάλιση στή-
ριξης προς επίτευξη των στόχων.

Περιφερειακά ιατρεία
Από το Κέντρο Υγείας Πάρου ανακοι-

νώθηκε η λειτουργία των περιφερειακών 
ιατρείων του νησιού μας, για το μήνα Φε-
βρουάριο. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 8:30 - 
14:00

(ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 9:00 ΟΤΑΝ Ο ΙΑΤΡΟΣ 
ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡ-
ΠΗΣΣΑΣ: 

16-2-2016
17-2-2016
19-2-2016 08.30 ΕΩΣ 11.00  ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ  ΑΠΟ ΩΡΑ 11.30 ΠΡΟΔΡΟΜΟ 
22-2-2016
24-2-2016 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) 
25-2-2016 ΚΩΣΤΟ
26-1-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
12-2-2016 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) ΦΑΚΑΛΟΥ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ
16-2-2016 ΚΑΡΑΣΑΝΤΕ ΑΣΠΑΣΙΑ
17-2-2016 ΚΑΡΑΣΑΝΤΕ ΑΣΠΑΣΙΑ
23-1-2016 ΦΑΚΑΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ: 
25-2-2016 ΚΑΡΑΣΑΝΤΕ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΧ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ 

ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ) ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Ο 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ-
ΝΟΙ.
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Αντάμα καφέ μεζεδοπωλείο& Απόπλους

Παραλία  Α λυκής |  τηλ .  22840 91228 |  κ ιν .  6970 242230

Προγράμματα Ε.Φ.Ε.Τ. 
στην Πάρο

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δύο εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), διάρκειας 10 
ωρών, στις 31 Μαρτίου-1 Απριλίου και 2-3 Απριλίου στο γραφείο Πάρου, ως εξής:

Τμήμα (απογευματινό) Πέμπτη 31 Μαρτίου: 16:00-21:00 και Παρασκευή 1 
Απριλίου 16:00-21:00 Διάρκεια: 10 ώρες

Τμήμα (πρωινό) Σάββατο 02 Απριλίου: 09:00-14:00 και Κυριακή 3 Απριλίου 
09:00-14:00 Διάρκεια: 10 ώρες

Υπενθυμίζεται, ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι, όπως ορίζεται από τη σχετική 
νομοθεσία, υποχρεωτική για επιχειρηματίες και υπαλλήλους που απασχολούνται σε 
επιχειρήσεις που παράγουν / μεταποιούν / εμπορεύονται / διακινούν τρόφιμα. Διε-
νεργείται δε βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίμων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών. 
Η αξία συμμετοχής διαμορφώνεται σε 70 ευρώ το άτομο με επιπλέον 30 ευρώ, για 
το παράβολο υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ. Για την έκδοση των πιστοποιητικών από τον Ε.Φ.Ε.Τ. 
όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση 
η οποία διεξάγεται στη συνέχεια κατόπιν προγραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι από Πάρο και Αντίπαρο, 
μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μαύρη Κωνσταντίνα (τηλέφωνο 22840 23031).

Περί Βασιλόπιτας
Από τον αναγνώστη μας, κ. Δημήρη Καλανδράνη, λάβαμε με τίτλο: «περί βα-

σιλόπιτας», την παρακάτω ενδιαφέρουσα επιστολή:
«Τελικά έτσι όπως πάμε  θα κόβουμε βασιλόπιτες μέχρι την Καθαρά Δευτέρα, 

οπότε θα πρέπει να τις κάνουμε νηστίσιμες. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά  λυπάμαι 
τους  άρχοντες , δημοτικούς και πολιτικούς που δεν προλαβαίνουν να πάνε από 
την μια πίτα στην άλλη. 

Και μην νομίσει κανείς ότι δεν τους αρέσει. Τουναντίον, εκεί βρίσκουν την ευκαι-
ρία να κάνουν τους απολογισμούς των έργων τους και να ευλογήσουν τα γένια 
τους, μιας και οι λαϊκές συνελεύσεις έχουν καταργηθεί. 

Η ατμόσφαιρα στην κοπή μιας πίτας δεν συγκρίνεται  με αυτήν της λαϊκής συ-
νέλευσης. Στη λαϊκή συνέλευση ο κόσμος πηγαίνει με την πρόθεση να τους τα 
ψάλλει. Από τη στιγμή όμως που στην κοπή της πίτας ψάλλει ο παπάς, δεν χωράει 
άλλο ψαλτήρι. Έπειτα όταν ο κόσμος γλυκαίνεται με ένα χορταστικό κομμάτι βασι-
λόπιτας, πώς να βγουν πικρά λόγια με τόση ζάχαρη στο στόμα και με την έγνοια 
να ψάχνουν να βρουν το φλουρί. Και μια που αναφερθήκαμε στο φλουρί, αξίζει 
να πούμε ότι τώρα οι τυχεροί το ανταλλάσσουν με κάποιο δώρο το οποίο μπορεί 
να είναι μια φωτογραφική μηχανή, ένα κινητό κ.ά, αργότερα μπορεί να είναι και 
πλυντήριο πιάτων. 

Το πρόβλημα με τις πολλές βασιλόπιτες και τα φλουριά είναι ότι κοντεύουν να 
εξελιχθούν σε επιδημία. Δεν είναι σπάνιο να κόβονται τρεις και τέσσερις πίτες στο 
ίδιο χωριό. Κερδισμένοι βγαίνουν οι φούρνοι, εκτός από ορισμένους που προσφέ-
ρουν τις πίτες δωρεάν. Κερδισμένοι είναι και οι κάτοικοι του χωριού που τριπλα-
σιάζονται οι πιθανότητες να κερδίσουν κάποιο δώρο. Άσε που συνολικά μπορεί 
να φάνε και ένα κιλό βασιλόπιτας μέχρι το τέλος της σεζόν, κάτι που δεν ωφελεί 
την υγεία τους. Και επειδή  τυχαίνει να είναι οι ίδιοι κάτοικοι του χωριού σε όλες 
τις πίτες, οι δημοτικοί και οι πολιτικοί άρχοντες έχουν πρόβλημα γιατί πρέπει να 
βγάζουν διαφορετικές ομιλίες σε κάθε πίτα. Μόνο ο ιερέας δεν αντιμετωπίζει αυτό 
το πρόβλημα γιατί κάθε φορά ψάλλει το ίδιο τροπάριο. Και εδώ παρουσιάζεται το 
ερώτημα: Γιατί καλοί μου συμπολίτες να μην κόβουμε όλες τις πίτες μαζί, μια φορά 
σε κάθε χωριό, και να ακούμε μια φορά τα κάλαντα, τις ομιλίες, και τον ιερέα και 
θα βάζουμε μόνο ένα φλουρί συμβολικό στην κάθε πίτα. 

Έτσι όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι εκτός από μερικούς σοφούς που νομίζουν 
ότι ο κόσμος δεν θα έρθει αν δεν βάλουμε ακριβό δώρο. Δεν είμαστε καλά. Ας 
δοκιμάσουμε και θα δείτε ότι ο κόσμος θα μένει πιο ευχαριστημένος όταν ξέρει ότι 
την αξία του δώρου θα τη δώσουμε σε κάποιον που έχει ανάγκη, για να μην ξεχνά-
με ότι έχουμε κρίση και δεν  μοιράζουμε δώρα σε χορτάτους. Έπειτα να θυμόμαστε 
ότι οι πραγματικές βασιλόπιτες κόβονται στα σπίτια, στο όνομα του Χριστού, της 
Παναγίας, του σπιτιού, του φτωχού,  των μελών της οικογένειας και των αγαπη-
μένων φίλων. 

Στις «πολιτικές πίτες», αυτές που κόβονται δημόσια, δε γίνεται σωστά το μοί-
ρασμα, γιατί εκεί ποιόν να πρωτονομάσεις, με τόσους επισήμους που παραβρί-
σκονται. Μπορεί να προκληθεί και επεισόδιο. Άσε που είναι τόσοι πολλοί, που στο 
τέλος δεν θα φτάνει και η βασιλόπιτα. Συμβουλή για φέτος: Μην αργείτε να κόψετε 
τις πίτες γιατί στο τέλος θα κόβετε λαγάνες».
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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

ΛΕΥΚΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιδιόκτητη πέ-
τρινη αυτόνοµη µεζονέτα 95 τ.µ. µε 
πανοραµική θέα, 2 Υ/∆, καθιστικό, 
κουζίνα, µπάνιο, W.C, αποθήκες, 
κήπο και οικοσκευές .Τιµή 160.000€. 
Τηλ. επικοινωνίας:  6977 324 311.

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήµα 4.200 
τ.µ. οικοδοµήσιµο µε παλαιά κτίσµα-
τα. Τηλ. 22840 43160, 6945 112 134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
κοντά στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
ενοικιάζονται ή πωλούνται γκαρσο-
νιέρες. Τηλ. 6993 309 867 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ, ενοικι-
άζεται διαµέρισµα 55 τ.µ., κοντά στο 
µετρό. Τηλ. 6970 978 010

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα, δυάρι επιπλωµένο, µε 
αυτονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ.: 6978 
184 955

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 1ο ΧΛΜ. ΠΡΟΣ 
ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται κατάστη-
µα 100 τ.µ. περίπου, (δίπλα στο 
φροντιστήριο ξένων γλωσσών 
∆ανιηλοπούλου). ∆ιαθέσιµο από την  
01/03/16. Τηλ. 22840 21328, 6945 
973 303

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-
άζεται κατάστηµα 42 τ.µ., ισόγειο, 
γωνιακό, ανακαινισµένο 2014, 1wc, 

κλιµατισµός, χωρίς κοινόχρηστα, 
ελεύθερο. Τηλ.: 6977 407 532, 6974 
362 246

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΗΣΗ

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ, ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙ-
ΤΟΡΑΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ζητούνται για την καλοκαιρινή σεζόν 
στην περιοχή Πούντας ( προς Αντί-

παρο). Εργασία µόνο για τη διάρκεια 
της ηµέρας. Τηλ. 6971 826 374

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για Αρτοποιείο 
για µόνιµη εργασία. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 22840 24966, 6974 367 781

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Asteras 
paradise ζητεί υπαλλήλους για τη 
σεζόν µε ειδικότητες : καµαριέρας, 
receptionist, σερβιτόρου-µπουφετζή 
και µια κυρία/ο για λάντζα και βοηθό 
κουζίνας , µε γνώσεις στην παρα-
σκευή ελληνικών φαγητών .
Απαραίτητη προϋπόθεση άριστη 
γνώση αγγλικής γλώσσας για 
σέρβις και receptionist όπως και 
η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο 
ετών.Αποστολή βιογραφικών µε 
πρόσφατη φωτογραφία στο email: 
manager@asterasparadise.gr 
Επικοινωνία στο 22840 52623, ώρες 
09:00-13:00

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙ-
ΟΣ ζητείται από την εταιρεία Ε. 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕ  ηλικίας έως 
35 ετών, ελληνικής υπηκοότητας . 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: απολυ-
τήριο λυκείου, δίπλωµα οδήγησης. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 109 845.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ζητείται µε εµπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Ετήσια απασχόληση. Βιογρα-
φικά στο email: info@typoparos.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ζητείται. Βιογραφικά στο 
email: info@typoparos.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ζητείται 
για το λιµένα της ΠΑΡΟΥ , από την 
εταιρία ICTS, εταιρία ηγέτης στην 
παροχή ολοκληρωµένων λύσεων 
ασφάλειας. Απαραίτητα Προσόντα: 
Άδεια Εργασίας Προσωπικού 
Ασφάλειας (Security), Εκπαίδευση 
ISPS code (προαιρετικά), Γνώση 
Αγγλικών, Υπευθυνότητα, ∆υνατό-
τητα εργασίας σε βάρδιες. Η Εταιρία 
προσφέρει: Άριστο Εργασιακό 
Περιβάλλον, Συνεχή Εκπαίδευση, 
Ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης 
Τηλ: ΠΑΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 
6945.770599, 6981.250588

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟ-
ΗΘΟΣ ζητείται για κύριο µε ειδικές 
ανάγκες. Ολιγόωρη µόνιµη εργασία 
µε καλές αποδοχές. Απαραίτητο το 
δίπλωµα οδήγησης.Τηλ. 6937 755 
804 κύριος ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 

PAROS PALACE ζητείται, από 
01/05/2016 έως και 15/09/2016, µε 
τις εξής ειδικότητες: καµαριέρες µε 
προϋπηρεσία έως 40 ετών, barman 
µε γνώσεις έως 30 ετών, υπάλληλο 
υποδοχής-receptionist (άνδρα) µε 
άδεια οδήγησης, µάγειρα, κηπουρό 
και συντηρητή. Email επικοινωνίας: 
info@parospalace.gr, τηλ. 6977 
627 544

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία service 
πρωινών και pool bar. Η γνώση 
Αγγλικών απαραίτητη, θα προτιµηθεί 
άτοµο που γνωρίζει επιπλέον 
Γαλλικά ή/και Ιταλικά. Παρακαλώ 
επικοινωνήστε µε τον διευθυντή 
στα τηλέφωνα: 22840 51858 & 
6958 621575 και στο e-mail: info@
angelsvillas.com

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 ζητεί εργασία, από Ρωσία 
µε πείρα 30 χρόνων σε νοσοκοµείο, 
µπορεί να κουράρει µε τον καλύτερο 
τρόπο ηλικιωµένους, (ενέσεις, 
περιποίηση πληγών, καθαρισµό 
κ.λ.π). Στην Ελλάδα, ασχολήθηκε και 
µε την καθαριότητα σπιτιών. Τηλ. 
6993 714 712

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

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

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
γρήγορου φαγητού πωλείται. Email 
επικοινωνίας: info@typoparos.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΙΚΕΑ µεταχει-
ρισµένη πωλείται, χρώµατος µελί. 
Περιλαµβάνει: 1 κρεβάτι µε στρώµα, 
2 κοµοδίνα, 1 τουαλέτα. Τιµή: 400€. 
Τηλ. 22840 41149, 6948 601 745

ΣΚΑΠΤΙΚΟ MIYAKE βενζινοκίνητο 
πωλείται, ελαφρά µεταχειρισµένο, 
5 ώρες λειτουργίας, 6,5 ίππων, 3 
ταχύτητες και 1 όπισθεν. Τιµή: 600 
ευρώ. Τηλ. 22840 92202, 6946 
429 212

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕ-
ΝΟ BOFFI πωλείται, 1,80 µήκος. 
Αποτελείται από: νεροχύτη ΙΝΟΧ, 
πλυντήριο πιάτων Bosch 60 εκ, 
φούρνο και εστίες Boffi  , απορρο-
φητήρα Bosch, εταζέρες. Τιµή: 800 
ευρώ. Τηλ. 22840 92202, 6946 
429 212
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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 | Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

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

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

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
Πατεράκη Ευστρατία | 18-19/2 & 2-4/3

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Αναγνώστου 
Κωνσταντίνος | 18-19/2 & 2-4/3

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης | 22/2
Holter, Τεστ κοπώσεως, ΗΚΓ, triplex καρδιάς

Νευρολόγος | Τριαντάφυλλος Ηλίας | 4/3

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

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€

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι µαθητές του 1/Θ Νηπιαγωγείου Μαρµάρων και η νηπιαγωγός Μπαζάνη Έφη, 
ευχαριστούν θερµά τον αναπτυξιακό σύλλογο Μώλου – Τσουκαλιών – Γλυ-
φάδων Πάρου «Πρόοδος - Ανάπτυξη» και τον κ. Σάµιο Χρήστο για τη δωρεά 
ηλεκτρικής σκούπας.



www.fonitisparou.gr

ΠΕΝΘΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ
Έφυγε από κοντά μας στις 

16/01/2016 ο Γεώργιος Νικ. Βι-
τζηλαίος από το Άσπρο Χωριό. 
Στην ζωή του διακρίθηκε για την 
αγάπη και την προσφορά του σε 
κάθε καλό που σηματοδοτούσε 
την πορεία του τόπου του, αλλά 
και για την ντομπροσύνη και 
την αντρίκια ειλικρίνεια που 
διέκριναν τον χαρακτήρα του. Το 
40ήμερο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής του θα τελε-
στεί την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 
και ώρα 9:30 π.μ., στον Ιερό Ναό 
Ζωοδόχου Πηγής Άσπρου Χωριού 
Πάρου.

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης η οικογένεια θα ήθελε 
να ευχαριστήσει θερμά τον ιατρό – παθολόγο κ. Πάντο Τρι-
αντάφυλλο για την αμέριστη ιατρική προσοχή και φροντίδα 
του στον αποθανόντα σε όλο το διάστημα της ασθενείας 
του καθώς και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος 
της. 
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E-Cigarettes & Liquids
vapechimp

Νέα διεύθυνση:
Αγορά Παροικιάς, δίπλα στο μπαρ entropy
Tel: 22840 23702 | www.vapechimp.gr

Με την επίδειξη αυτού
του κουπονιού

κερδίζετε έκπτωση 10% 

Παραλία Παροικιάς
τηλ. 22840 23955

Ανοιχτά καθηµερινά
13:00-12:00 (εκτός Τρίτης)

Κυριακή ανοιχτά µέχρι τις 19:00Νάουσα • 22840 51300

Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

Πούντα 
22840 91220

Πάρος 9/2/2016
Αρ. Πρωτ. 153

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για την εκτέλεση μεταφορών πόσιμου νερού με 
υδροφόρα, από εγκαταστάσεις σε δεξαμενές νερού της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π. για το έτος 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρα-
κάτω δικαιολογητικά:

• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Πιστοποιητικό καταλληλότητας μεταφοράς πόσιμου 

νερού.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την ελάχιστη 

τιμή εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών ανά κυβικό μέτρο.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφο-

ρές τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες έως την 19η  Φεβρουαρίου 2016.

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

Πάρος 03.02.2016
Αρ. Πρωτ. 122

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.) , απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:

Δ.Δ. 
Παροικιάς-
Αγκαιριάς

Δ.Δ. 
Νάουσας

Δ.Δ. 
Μάρπησσας

-Λευκών
Χωματουργ ικές 
εργασίες με JCB.

300 ώρες x 
35,00€

200 ώρες 
x 35,00€

200 ώρες x 
35,00 €

Χωματουργ ικές 
εργασίες με σφυρί.

50 ώρες x 
40,00€

50 ώρες x 
40,00€

50 ώρες x 
40,00 €

     Διευκρινίζουμε ότι:
Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο Δ.Δ. Παροικιάς-

Αγκαιριάς είναι από τον Κώστο, Μαράθι, Παροικιά, Κακά-
πετρα, Παρασπόρος, Πούντα, Γλυσίδια, Κάμπος, Βουτάκος, 
Αλυκή, Αγκαιριά, Τρυπητή κ.λ.π.

Αντίστοιχα στο Δ.Δ. Νάουσας, από τον Αστέρα, Υστέρνι, 
Νάουσα, Σάντα-Μαρία, Αμπελάς, Κολυμπήθρες, Καμάρες 
κ.λ.π.

Στο Δ.Δ. Μάρπησσας-Λευκών, από Λεύκες, Χοιρόλακα, 
Μάρμαρα,Πρόδρομο, Μάρπησσα, Πίσω Λειβάδι, Λογαρά, 
Τσερδάκια, Χρυσή Ακτή, Δρυό, Πυργάκι, Ασπρο Χωριό κ.λ.π.

      Εννοείται ότι ενδιάμεσες περιοχές που τυχόν δεν 
αναγράφονται, περιλαμβάνονται στις κοντινότερες περιοχές 
ανάλογα με την κρίση της Υπηρεσίας.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την ελάχιστη 
τιμή εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών ανά ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφο-
ρές τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες έως την 19η  Φεβρουαρίου 2016.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου 
Νάουσας Πάρου με ιδιαίτερη χαρά παραθέτουμε το 
μήνυμα που μας έστειλε η εθελοντική ομάδα με την 
οποία συνεργαστήκαμε, τους οποίους ευχαριστούμε 
πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που έδειξαν, για την 
αποστολή των παιχνιδιών που προσέφεραν τα παιδιά 
του νηπιαγωγείου μας, και όχι μόνο, στις 6 του Δεκέμ-
βρη στο εορταστικό τριήμερο που διοργανώσαμε:    

«Καλημέρα! Μιλήσαμε χτες με την Αλεξάνδρα Τζα-
νεδάκη (1-2-2016)  η οποία πήγε η ίδια και μοίρα-
σε τα παιχνίδια που στείλατε κατευθείαν στα παιδιά 
που βγαίνουν από τις βάρκες στην σκάλα Συκαμιάς, 
Λέσβου. Μας είπε ότι τα είχατε φτιάξει πολύ όμορφα 
σαν δωράκια ένα-ένα! Δεδομένου ότι τα περισσότερα 
παιδιά από αυτά που κατεβαίνουν από τις βάρκες είναι 
σε κατάσταση σοκ, αυτά τα παιχνίδια τους έδωσαν το 
πρώτο τους χαμόγελο στην Ελλάδα! Εκ μέρους των 
παραληπτών λοιπόν αλλά και των φίλων εδώ στην 
παρέα που βοήθησαν, ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα 
παιδιά και τους γονείς του νηπιαγωγείου Νάουσας 
Πάρου!

Ευχαριστούμε πολύ!
ΠΑΡΕΑ».

Αξίζει ένα μεγάλο «ΜΠΡΑΒΟ» και «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» 
σε όλα τα παιδιά και τους γονείς που στήριξαν την 
προσπάθεια μας αυτή και μας τιμούν με την παρουσία 
τους σε κάθε μας εκδήλωση και ευχόμαστε την επό-
μενη φορά αντί για 2 μεγάλους σάκους να γεμίσουμε 
περισσότερους!   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

Διάλεξη
Ο σύλλογος Παρίων Αντιπαρίων, η «Εκατονταπυλια-

νή», διοργανώνει διάλεξη με θέμα: «Η Πάρος και το 
αρχαϊκό ιερός στο Δεσποτικό», την Κυριακή 14 Φε-
βρουαρίου 2016 στην Αθήνα.

Πρόγραμμα εκδήλωσης
11.00: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ – ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ICOM
Οδός Αγ. Ασωμάτων 15 Μοναστηράκι
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Διάλεξη με θέμα: Η ΠΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΪΚΟ ΙΕΡΟ 

ΣΤΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ, από τον υπεύθυνο της έρευνας, αρ-

χαιολόγο, Γιάννο Κουράγιο

Παρουσίαση Βιβλίου:
ΠΑΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ, ΑΠO ΤΗΝ ΠΡΟ-

ΪΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, από τον καθηγητή 

αρχαιολόγο, Πέτρο Θέμελη

Παρεμβάσεις
ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΙΩΣΗ. Αίθριο Χώρο του ICOM.
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Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα

Δύο ανοι-
χτές προ-
σ κ λ ή σ ε ι ς 
υ π ο β ο λ ή ς 
προτάσεων 
για ένταξη 
στο Επι-
χειρησιακό 
Πρόγραμμα 
Νοτίου Αι-
γαίου 2014 – 2020, έργων που αφορούν σε υποδο-
μές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
απεύθυνε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γ. Χα-
τζημάρκος.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται στους εξής δυνητι-
κούς δικαιούχους: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Δήμους, Δ/
νση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., για την υποβολή προτάσεων έργων της 
κατηγορίας «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης», προκειμένου να ενταχθούν και 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτε-
ραιότητας 3 - «Βελτίωση βασικών υποδομών» και 5 
«Ενίσχυση Περιφερειακής Συνοχής», οι οποίος συγχη-
ματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, αφορούν στη 
συμπλήρωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κτίρια και εξοπλισμοί), 
με βάση τις προτεραιότητες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τις 
προσκλήσεις αυτές ανέρχεται σε 7.000.000 ευρώ και 
5.000.000 ευρώ αντίστοιχα και προέρχεται από πό-
ρους του ΕΤΠΑ και του Ελληνικού δημοσίου. Η προθε-
σμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 1.2.2016 
έως τις 31.3.2016. Η αξιολόγησή των προτάσεων θα 
είναι συγκριτική. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δη-
μόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το 
ποσό των 300.000 ευρώ.

Τέλος, οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνο-
δευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρο-
νικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.

Ευχαριστίες
Η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού 

σχολείου Λευκών-Κώστου και οι προϊσταμένες των 
νηπιαγωγείων Λευκών και Κώστου, εκφράζουν τις 
θερμές τους ευχαριστίες σε όλους όσοι βοηθούν στην 
απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων, και πιο συγκε-
κριμένα:

- Στο Βελέντζειο Ίδρυμα Πάρου, γιατί με τη δική 
του ετήσια οικονομική επιχορήγηση λύνονται βασικά 
προβλήματα λειτουργίας του νηπιαγωγείου Κώστου 
και του Δ.Σ. Λευκών-Κώστου. 

- Στις τοπικές κοινότητες Κώστου και Λευκών.
- Στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων των 

σχολείων, για την αμέριστη συμπαράσταση και την οι-
κονομική στήριξη. 

- Στον πολιτιστικό σύλλογο ΜΕΕΑΣ «ΥΡΙΑ» 
Λευκών Πάρου, για την οικονομική ενίσχυση των 300 
ευρώ.

- Στον πολιτιστικό σύλλογο ΜΕΑΣ  ΚΩΣΤΟΥ 
ΠΑΡΟΥ, για την αγορά του βιβλίου «Βήματα για τη 
Ζωή». 

- Στη «Μεταφορική Πάρου», για τη μεταφορά 35 
δεμάτων στην Αθήνα.

- Στους Μανώλη Οικονόμου και Γιάννη Ζουμή, 
για την τοποθέτηση κλιματιστικού.

- Στους Ηλία Στέλλα και Μανώλη Λουκή, για 
την κατασκευή χωρίσματος με γυψοσανίδες.

Τσιμέντο 
να γίνει…

Οι τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώ-
σεις χώρων πάρκινγκ στην παραλια-
κή οδό Παροικιάς, από το ύψος της 
εκκλησίας Αγ. Ιωάννη Θεολόγου έως 
την εκκλησία Ζ. Πηγής, στην πλευρά 
της θάλασσας, έφεραν αντιδράσεις 
για τον τρόπο λήψης απόφασης για 
το έργο, από συνδυασμούς της αντι-
πολίτευσης. Τα δελτία τύπου των 
συνδυασμών έχουν ως εξής:

Ενότητα για το Μέλλον
«Τις τελευταίες ημέρες έγιναν πολ-

λές συζητήσεις με αφορμή την πλα-
κόστρωση των χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων του παραλιακού μετώπου της Παροικί-
ας, ακούστηκαν κορώνες λαϊκισμού και η παραπλη-
ροφόρηση κυριάρχησε για ακόμη μία φορά, ξεπερ-
νώντας κάθε όριο. Για αυτό θεωρούμε απαραίτητο, σε 
ότι μας αφορά ως παράταξη, με απόλυτη σαφήνεια, 
να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας.

Η προοπτική υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου 
συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και αφού πρώτα 
συμφωνήθηκε η αναγκαιότητά του, αποφασίστηκε να 
εκπονηθεί μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του δή-
μου, η οποία στην συνέχεια θα ερχόταν στο δημοτικό 
συμβούλιο για έγκριση. Η απόφαση αυτή δεν τηρήθη-
κε. Η μελέτη δεν ήρθε ποτέ στο δημοτικό συμβούλιο 
κι έτσι δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να καταθέσουμε 
τις απόψεις μας ώστε το έργο να γίνει προς όφελος 
όλων των πολιτών.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής:
- Γιατί έγινε αυτό;
- Ποιόν ή ποιούς εξυπηρετεί η βεβιασμένη υλοποί-

ηση του έργου;
- Γιατί δεν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα βήμα-

τα υλοποίησης του;
Είναι προφανές ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν 

έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και ο καθένας πρέ-
πει να αντιληφθεί ότι η µειοψηφία έχει χρέος να 
προστατεύει το θεσµό του δηµοτικού συµβουλί-
ου. Κανένας από εμάς, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, δεν 
επιτρέπεται αφενός να απαξιώνει το θεσμό του δημο-
τικού συμβουλίου με τις πράξεις του και αφετέρου να 
περνάει στου πολίτες μηνύματα που δεν συνάδουν με 
μια ευνομούμενη κοινωνία .

Ως προς την ουσία του έργου: Συμφωνούμε απο-
λύτως ότι το παραλιακό μέτωπο της Παροικίας δεν 
παρουσιάζει την εικόνα που θα θέλαμε να έχει. Αναμ-
φίβολα επιδέχεται πολλών βελτιώσεων. Όχι μόνο ως 
προς την πλακόστρωση αλλά και σε σχέση με τη γε-
νικότερη εικόνα του. Για αυτό, όλοι µαζί πρέπει να 

προσπαθήσουμε για την αναβάθμιση του (αφήνοντας 
στην άκρη τα μικροπολιτικά συμφέροντα και τις λαϊ-
κίστικες κορώνες) με γνώμονα πάντα το κοινό καλό.

Επιβάλλεται το δημοτικό Συμβούλιο, αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση του έργου της πλακόστρωσης, να 
εξετάσει τα νέα δεδομένα και να λάβει τις ανάλογες 
αποφάσεις έτσι ώστε να μην μετατραπεί ο παραλια-
κός στο σύνολό του σε χώρο στάθμευσης πολυτελεί-
ας ή να καταληφθεί και η τελευταία σπιθαμή του από 
τραπεζοκαθίσματα».

Λαϊκή Συσπείρωση
«Η ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 

ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΚΙΕΣ
Σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-

λίου αναγνωρίστηκε  από όλους τους παριστάμενους 
δημοτικούς συμβούλους η ανάγκη πλακόστρωσης 
τμημάτων των χώρων στάθμευσης στο παραλιακό 
μέτωπο της Παροικίας, από ΚΤΕΛ μέχρι Ζ. Πηγή.

Για το λόγο αυτό συμφωνήθηκε να γίνει σχετική με-
λέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και στη 
συνέχεια έλθει αυτή προς έγκριση στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι χωρίς καμία 
μελέτη και χωρίς καμιά σχετική απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου, η δημοτική αρχή προχώρησε αυθαί-
ρετα στην εκτέλεση του έργου. 

Οι σύγχρονοι «Μαυρογιαλούροι» πιστεύουν ότι θα 
προσεταιριστούν έτσι εκλογικά, τους επαγγελματίες 
της παραλίας της Παροικίας.

Καλούμε τον Δήμαρχο δημόσια να απαντήσει:
- Ποιος πήρε το νόμο στα χέρια του και έδωσε τη 

εντολή των αυθαίρετων εργασιών;
- Ποιος θα πληρώσει τη σχετική δαπάνη; 
- Ποιος και από που παίρνει το δικαίωμα να αγνοεί 

και να απαξιώνει το δημοτικό συμβούλιο με αυτόν τον 
τρόπο;».

Θέατρο
Η θεατρική ομάδα του ΑΜΕΣ «Νηρέας» ανεβάζει 

την κωμωδία «Τέσσερα Δωμάτια» και σας καλεί σε 
πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, μέσα στο Φεβρουάριο! 

Ένα ξενοδοχείο. Τέσσερα δωμάτια. Τέσσερις διαφο-
ρετικοί μικρόκοσμοι. Μία αρχαία φυλή μαγισσών, που 
ζητά την αναγέννηση της θεάς τους. Ένας ταραγμένος 
σύζυγος, που ζητά τον εραστή της γυναίκας του. Ένα 
παράνομο ζευγαράκι ηλικιωμένων, που θέλει να χαρεί 
τον έρωτά του. 

Ένας διάσημος σκηνοθέτης του Χόλυγουντ, που 
θέλει να κερδίσει ένα στοίχημα. Και, τέλος, ένας τα-
λαίπωρος ρεσεψιονίστ που παρακαλάει να τελειώσει 
- επιτέλους - αυτή η απαίσια βάρδια. Παραμονή Πρω-
τοχρονιάς. Ο χρόνος αλλάζει. Οι άνθρωποι όχι. Με-
τρήστε αντίστροφα και απολαύστε υπεύθυνα. Το έργο 

είναι βασισμένο στην ομότιτλη ταινία των Tarantino, 
Rodriguez, Anders και Rockwell. 

Παραστάσεις θα δοθούν 12,13,14 και 20, 21 
Φεβρουαρίου, στην αίθουσα του Νηρέα, στη Νάου-
σα, στη Νάουσα. Σημειώνουμε ότι η παράσταση είναι 
κατάλληλη μόνο για ενήλικες.
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«Περπατήματα»
Οι «περπατητές Πάρου», διοργάνωσαν στις 31/1/15 την πρώτη τους πεζο-

πορία για την νέα χρονιά, στην περιοχή πέριξ των Μαρμάρων και συγχρόνως 
έκοψαν, και την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.

Οι περιπατητές από τα Μάρμαρα πήγαν στον κάμπο, στον Αντικέφαλο, προς 
το ακρωτήριο του Μώλου και προς τον Αγ. Αντώνιο, μέσα από την λοφοπλαγιά 
των πεύκων. Συνολικά περπάτησαν περίπου 3 ώρες και διένυσαν 10 χιλιόμετρα.
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Κοινωνική ευαισθησία
Σας γνωστοποιούµε ότι το πολυιατρείο «διάγνωση» στο πλαίσιο της κοινωνικής 

ευαισθησίας έχει εκδόσει κάρτα προνοµίων. Με την απόκτηση της κάρτας, εξασφαλίζε-
τε ειδικές τιµές σε διαγνωστικές εξετάσεις και στον προληπτικό έλεγχο (check up), 
όσες φορές χρειαστεί στο διάστηµα ενός χρόνου. Tαυτόχρονα ενισχύετε το «Χαµό-
γελο του Παιδιού», το Γηροκοµείου Πάρου, το κέντρου Α.Μ.Ε.Α.Ι. και την Οµάδας 
∆ιάσωσης Πάρου.

σύστηµα ποιότητας
ISO 9001:2008ιδιωτικό πολυιατρείο

Κοινωνική ευαισθησία
 στο πλαίσιο της κοινωνικής 

-
, 
-

γελο του Παιδιού», το Γηροκοµείου Πάρου, το κέντρου Α.Μ.Ε.Α.Ι. και την Οµάδας 

διάγνωσηιδιωτικό πολυιατρείοw w w . d i a g n o s i p a r o u . g r

Κ Α Ρ Τ Α  Υ Γ Ε Ι Α Σ

-20%
σε όλες τις
ιατρικές επισκέψεις

-50%
από τους καταλόγους
για Νεοπλασµατικούς

-50%
στον προγεννητικό
έλεγχο

∆ωρεάν
· ένα υπερηχογράφηµα
  µαστού
· µια εξέταση υπέρηχου
  προστάτη
· µια λιποµέτρηση

-40%
σε όλους
τους επαγγελµατίες που
έχουν υποχρέωση  
Έκδοσης
πιστοποιητικών υγείας

-50%
σε όλες τις
µικροβιολογικές
εξετάσεις

-50%
στις ακτινολογικές
εξετάσεις:
· Αξονική τοµογραφία
· Ακτινογραφίες
· Μαστογραφία
· Πανοραµική
· Μέτρηση οστικής
  πυκνότητας
· Λιποµέτρηση
· ∆οκιµασία κόπωσης
· Holter αρτηριακης
  πίεσης και ρυθµού
  σε 24ωρη καταγραφή

-50%
σε όλες τις
εξετάσεις υπερήχων


