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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 368
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

■ Τέλη…
Τελικά, σ’ αυτή τη χώρα, στα μόνα τροχοφόρα που 

δεν επιβλήθηκαν νέα τέλη κυκλοφορίας είναι τα καρο-
τσάκια των σούπερ μάρκετ…

■ ΔΕΗ
Εντάξει κατανοώ πλήρως τις εργασίες σας και ειδι-

κά όταν είσαστε πάνω στις κολώνες. Εκείνο που δεν 
κατανοώ είναι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή και κυ-
ρίως, απροειδοποίητα, σταματάτε την ηλεκτροδότηση. 
Έτσι, την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, διακό-
ψατε απροειδοποίητα την ηλεκτροδότηση στα Θολά-
κια Παροικιάς. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω πως 
στα παλαιότερα των υποδημάτων σας για το τι βλάβες 
επήλθαν σε ηλεκτρικές συσκευές και υπολογιστές από 
τις αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος.

■ Παναθηναϊκός
Για την ιστορία και τον ιστορικό του μέλλοντος, 

πρέπει να σημειωθεί το παρακάτω γεγονός. Στη μόνη 
κοπή πίτας που δε δόθηκε ο λόγος στον Κωβαίο, ήταν 
αυτή των συντρόφων βάζελων του νησιού. Πάντως οι 
κακές γλώσσες λένε ότι ο Μάρκος, το μόνο άγχος που 
είχε εκείνη την ημέρα, ήταν να φωτογραφηθεί με τον 
Αλβέρτη!

■ Παναθηναϊκός 2
Καρατσεκαρισμένο εδώ και χρόνια. Όποτε αποφασί-

ζει να κόψει πίτα ο βαζελοσύνδεσμος, το αποτέλεσμα 
εκείνης της ημέρας για την ομάδα είναι ανάλογο με 
αυτό της περασμένης εβδομάδας, που αποκλειστήκα-
με από τον Ατρόμητο! Οπότε, τώρα ξέρουμε. Του χρό-
νου στην πίτα των Παναθηναϊκών ρίχνουμε ότι λεφτά 
έχουμε στην αντίπαλη ομάδα και πάμε ταμείο! Α ρε 
Πατέλη με τις εμπνεύσεις σου…

■ Συντονιστικό
Ο κ. Κώστας Αργουζής, έγραψε κείμενο (το οποίο 

φιλοξενήθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της Φ.τΠ.), 
στο οποία κάνει λόγο για επαναδραστηριοποίση του 
συντονιστικού οργάνου για την υγεία, γιατί τα προβλή-
ματα παραμένουν. Κρίμα και εγώ νόμιζα ότι τα είχε 
λύσει αυτά τα θέματα ο κ. Συρμαλένιος.

■ ΣΥΡΙΖΑ
Προς τοπικό ΣΥΡΙΖΑ ενταύθα: Επειδή, όταν είσα-

στε αντιπολίτευση είχατε απαντήσεις για όλα τα προ-
βλήματα και επειδή, με ευκολία είχατε και τις λύσεις, 
μήπως γνωρίζετε ότι εδώ και πολλούς μήνες το Κ.Υ. 
Πάρου είναι «ακέφαλο» διοικητικά; Σας θυμίζω ότι 
η πλήρωση της κενής θέσης δεν είναι αυτή τη φορά 
υπόθεση της τοπικής ΝΔ, αλλά δικής σας ως κυβερνη-
τικής πολιτικής οργάνωσης που είσαστε.

■ Για γνώστες
Αυτές οι μαϊμουδιές να μη γίνονταν στον τρόπο γρα-

φής των θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου και τι 
καλοί που θα είσαστε.

■ Λάστιχο! 
Όλα τα είχαμε ακούσει σ’ αυτή τη χώρα και ιδιαίτερα 

σ’ αυτό το νησί. Όμως ότι «το πλοίο έπαθε λάστιχο» 
ομολογώ ότι δε το είχα σκεφθεί. Έτσι, την περασμέ-
νη Τρίτη το μεσημέρι, το πλοίο «Delos», προερχόμενο 

από Πειραιά, παρέμεινε στο λιμάνι της Παροικιάς επί 
μιάμιση ώρα περίπου, από λάστιχο! Δηλαδή, μία ρόδα 
είχε μπλεχτεί στην προπέλα του πλοίου και χρειάστηκε 
δύτης στην Πάρο για να τη βγάλει. Τη ρόδα το πλοίο 
την «κουβαλούσε» από τον Πειραιά. 

■ Πάμε καλά;
Μία περίεργη όσο και αστεία υπόθεση στη μέση 

αντίληψη, διαδραματίστηκε σε περιοχή του νησιού 
μας. Κάποιοι (που δουλειά δεν είχαν…) θεώρησαν 
«επικίνδυνο» σπορ την ενασχόληση με τη γιόγκα. Έτσι, 
αποφάσισαν να την στείλουν στο πυρ το εξώτερον και 
ζήτησαν την αποβολή των «δασκάλων», λες και είχαν 
μπροστά τους το Ζέκα, που σε 72 λεπτά παιχνιδιού, 
έχει καταφέρει να πάρει δύο κίτρινες και δύο κόκκινες 
κάρτες!

■ Πάμε καλά 2
Θα σας εξομολογηθώ και κάτι ακόμα. Περί γιόγκα 

και άλλων ανατολίτικων δοξασιών που πουλάνε «φι-
λοσοφία», «υπαρξιακή αναζήτηση» κλπ μέσω σωμα-
τείων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η άποψή μου είναι 
ίδια μ’ αυτή για τον Τσίπρα! Δηλαδή, δεν αντέχω να 
ακούσω κάτι σχετικό περισσότερο από μία επίθεση 
στο μπάσκετ. Μέχρι εκεί όμως. Ο καθένας ό,τι αντι-
λαμβάνεται. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά! Αφή-
στε δε, που λόγω και κάποιας σχετικής γνώσης (δεν 
είμαι εντελώς «ντουβάρι») και κάποιων αναγνωσμά-
των περί ησυχασμού, βλέπω τις ανατολικές δοξασίες 
ως αμπελοσοφίες. 

■ Πάμε καλά 3
Άλλο λοιπόν το ένα και άλλο το άλλο, για να ξέρου-

με τι λέμε. Το να επιθυμείς να «κυνηγήσεις» κάποιον, 
επειδή ασχολείται με τη γιόγκα ή θέλει να διδάξει άλ-
λον, απέχει πολύ από το «διαφωνώ». Αν στην Πάρο, 
αυτή η ιστορία, δε λήξει τώρα, κάπου έχουμε χάσει την 
μπάλα, χειρότερα από τον Παναθηναϊκό!

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

Πεζοπορία
Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η πεζοπορική βόλτα του 

Χορευτικού Ομίλου Νάουσας, στη διαδρομή Λεύκες - Λαγκάδα - Άσπρο Χωριό 
(διάρκεια: 3 ώρες, βαθμός δυσκολίας: μικρός).

Ως σημείο συνάντησης έχει οριστεί ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στην 
εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής Άσπρου Χωριού, όπου οι συμμετέχοντες θα 
αφήσουν τα μισά αυτοκίνητα, με ώρα συνάντησης τις 9:45 π.μ. 

Με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν στο χώρο στάθμευσης πίσω 
από το Κοινοτικό Μέγαρο Λευκών. Η συνάντηση εκεί, θα γίνει στις 10:15 π.μ. 
και η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 10:30. Αρχηγός της πεζοπορίας θα είναι η κ. 
Μ. Περαντινού.

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

Πρόγραμμα 
νέων
ανέργων

Από την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου, τέθηκε 
σε εφαρμογή το πρόγραμμα με τίτλο: «Ευ-
καιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για 
ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλά-
δους αιχμής της ελληνικής οικονομίας».

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογι-
σμού 39,75 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύ-
νεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς 
και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Στο πρόγραμ-
μα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτι-
κής άσκησης θα συμμετέχουν επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς: 

Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), λια-
νικό εμπόριο, εξωστρέφεια και διεθνές 
εμπόριο (έμφαση στον πρωτογενή τομέα) 
και τεχνολογιών των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
ΟΑΕΔ άνεργοι θα μπορούν να καταθέ-
σουν ηλεκτρονικά και μόνο, αίτηση συμ-
μέτοχής, ανάλογα με την ειδικότητα τους, 
στις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονι-
κές πλατφόρμες: www.logistics-eede.gr, 
www.esee-emporio.gr, www.exagogiko-
eede.gr και http://edu.sepe.gr. Η υποβολή 
των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 

31/3/2016 και ώρα 23:59:59.
Με τον ανασχεδιασμό του προγράμμα-

τος οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν 1471 
ευρώ. Στις καινοτομίες του προγράμματος 
περιλαμβάνονται:

- Εναλλαγή κατάρτισης και πρακτική 
άσκησης σε επιχειρήσεις, διάρκειας 260 
ωρών, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 
δυνατή αφομοίωση των γνώσεων στους 
ανέργους.

- Κατάρτιση των ωφελουμένων με  συ-
γκεκριμένα προγράμματα σπουδών τα 
οποία βασίζονται στα εγκεκριμένα επαγ-
γελματικά περιγράμματα από τον ΕΟΠ-
ΠΕΠ.

- Πιστοποίηση προσόντων των ωφε-
λούμενων. 

- Δημιουργία ειδικού μητρώου των επι-
χειρήσεων των κλάδων, ανά ειδικότητα 
και περιοχή, μέσω του οποίου οι εταιρίες 
θα ζητούν άνεργους για πρακτική άσκηση.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις στις 
οποίες θα κάνουν πρακτική άσκηση οι 
άνεργοι δεν θα επιτρέπεται να προβούν 
σε μείωση του προσωπικού τους, από 
την ημερομηνία υπογραφής της ένταξής 
τους στο έργο και για όσο διάστημα διαρ-
κεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. 
Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει 
μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα 
πρέπει η επιχείρηση εντός 10 εργάσιμων 
ημερών από την απόλυση, να προβεί σε 
νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρεί-
ται σταθερός υφιστάμενου προσωπικού 
της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον 
αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβά-
νεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμε-
νων.

Δωρεάν ξυλεία
Ο δήμος Πάρου μετά την απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου, θα προβεί 

στη διάθεση δωρεάν ξυλείας κατά προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες συμπο-
λιτών μας:

- Μονογονεϊκές  οικογένειες
- Πολύτεκνες – τρίτεκνες οικογένειες
- Άτομα με ειδικές ανάγκες – ικανότητες (ΑΜΕΑΙ)
- Άνεργοι
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι δημότες Πάρου, καλούνται να 

υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου έως 29 Φεβρουαρίου 
2016. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται: Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτό-
τητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ωτοαντίγραφο του τελευ-
ταίου εκκαθαριστικού

Αναζήτηση προσωπικού
H Εταιρεία ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε, συνεργάτης του Δικτύου ΙΚΤΕΟ 

AUTOVISION, στην Πάρο επιθυμεί να προσλάβει:
Ελεγκτικό προσωπικό 
Πτυχιούχο τεχνολόγο μηχανικό κατεύθυνσης: Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, 

Ηλεκτρονικού, Ναυπηγού, Μηχανικού Οχημάτων ή
Απόφοιτο Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου με ειδικότητα Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 

ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή 
Απόφοιτο Ι.Ε.Κ. – Διπλωματούχος του Οργανισμού Επαγγελματικής  Εκπαίδευ-

σης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) με ειδικότητα Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τε-
χνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 

Απόφοιτο Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων Τομέας Μηχανολογικός Τμήματος 
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων & Βιομηχανικής Παραγωγής.

Γραμματεία 
Απόφοιτο Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου με ειδικότητα Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 

ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή 
Απόφοιτο Ι.Ε.Κ. – Διπλωματούχος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) με ειδικότητα Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικός 
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 

Απόφοιτο Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων Τομέας Μηχανολογικός Τμήματος 
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων & Βιομηχανικής Παραγωγής.

Η΄
Ελεγκτή γραμμής ελέγχου που να διαθέτει:
Πιστοποιητικό Ελεγκτή ελαφρών, βαρέων και δικύκλων οχημάτων εκδοθέν από το 

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

Επιπλέον προσόντα:
Γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτ/του κατηγορίας Β, Α και Γ
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Προσφέρονται:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης
 Αποστολή βιογραφικών με email στη διεύθυνση: kteol.thivon@autovision.gr  Υπό-

ψη κυρίας Κολύρη ή κου Νικηφόρου.
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Tρελάθηκαν τελείως!
Τίποτα φαίνεται δε σταματά τη 

νέο-μνημονιακή «αριστερή» κυβέρ-
νησή μας, καθώς προκειμένου να 
ρίξει στάχτη στα μάτια για τις ελλεί-
ψεις του απαραίτητου προσωπικού 
στο χώρο υγείας, κάνει το ένα λά-
θος μετά το άλλο.

Έτσι, με τροπολογία που φέρνει 
στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για το 
παράλληλο πρόγραμμα, δίνεται η 
δυνατότητα στο προσωπικό του πυ-
ροσβεστικού σώματος και των οι-
κείων ΟΤΑ να οδηγεί ασθενοφόρα 
των κέντρων υγείας της περιοχής 
τους.

Η προσθήκη αυτή, όμως γίνεται 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
Σύμφωνα με την διάταξη, αυτές εί-
ναι:

- Επαγγελματική άδεια οδήγησης.
- Εκπαίδευση στην παροχή πρώ-

των βοηθειών.
- Συνοδεία υγειονομικού προσω-

πικού.
Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά 

περιοχές όπου δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό για την μεταφορά ασθενών. 
Η διάταξη δεν αφορά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τα «αστεία» 
Οι υπεύθυνοι σύνταξης της τροπολογίας απέδειξαν για μία ακόμα φορά την ασχε-

τοσύνη τους σε βασικά πράγματα και κυρίως, ότι οι ενέργειές τους χαρακτηρίζονται 
από τσαπατσουλιά.

Προφανώς οι «υπεύθυνοι» θα σκέφθηκαν ότι αντί να περιμένουν τις φωτιές οι 
πυροσβέστες, καλό θα ήταν στο μεσοδιάστημα να κάνουν τους οδηγούς για τη 
μεταφορά ασθενών. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για τους οδηγούς απορριμ-
ματοφόρων των δήμων. Όταν δε μεταφέρουν τα απορρίμματα, θα μπορούσαν και 
αυτοί να μεταφέρουν ασθενείς. Το σενάριο μπορεί να ήταν καλό, αν δε μεσολαβού-
σαν ορισμένες λεπτομέρειες… Ας πάρουμε λοιπόν παράδειγμα την Πάρο, που δεν 
έχει ολοκληρωμένες βάρδιες του ΕΚΑΒ.

1. Ολοκληρωμένες βάρδιες π.χ. του πυροσβεστικού σώματος έχουμε;
3. Στο δήμο Πάρου –που οι ελλείψεις προσωπικού και εκεί είναι μεγάλες- υπάρχει 

προσωπικό (οδηγοί), για να κάνουν βάρδιες στο Κ.Υ. του νησιού μας;
3. Οι οδηγοί από μόνοι τους για διακομιδή ασθενή δε φτάνουν. «Ατυχώς» ένα φο-

ρείο για να μεταφέρεις ασθενή, χρειάζεται δύο άτομα… Άρα, προφανώς θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί και κάποιος νοσοκόμος/α του Κ.Υ. Πάρου, όπως γράφει και η 
τροπολογία: «Συνοδεία υγειονομικού προσωπικού». Θυμίζουμε λοιπόν στους «φω-
στήρες» των τροπολογιών πως υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσοκόμων όχι μόνο στην 
Πάρο, αλλά σε όλες τις περιοχές της χώρας που έχουν Κέντρα Υγείας. Αν θέλουν 
να υπάρχει προσωπικό ας αποσπάσουν μερικά άτομα -που έχουν διπλασιαστεί μέσα 
σε τρεις μήνες στη γραμματεία του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης- και σύμ-
φωνα με τις καταγγελίες του ίδιου του υπουργού κ. Βεναρδάκη, δε χωρούν οι 
171 (ολογράφως: εκατόν εβδομήντα ένας) μετακλητοί υπάλληλοι σε 
δύο γραφεία! (Δε τα γράφουμε εμείς από πληροφορίες, αλλά ο υπουργός κ. Βε-
ναρδάκης!).

4. Το κυριότερο… που ξέχασαν οι «φωστήρες»: Ασθενοφόρο το Κ.Υ. δεν έχει, 
όπως και κανένα Κέντρο Υγείας στην Ελλάδα! Όλα τα ασθενοφόρα 
ανήκουν στο ΕΚΑΒ! Και η διάταξη της τροπολογίας είναι σαφέστατη: 
«Η διάταξη δεν αφορά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ». 

Να μην επεκταθούμε και σε άλλα θέματα του ανεφάρμοστου της διάταξης, όπως 
είναι τι γίνεται εκεί που δεν υπάρχει πυροσβεστικό σώμα (π.χ. Μύκονος), ή ποια θα 
είναι η εκπαίδευση που θα γίνει και για πόσο διάστημα ή από πού θα είναι οι κωδικοί 
των κονδυλίων του Ελληνικού κράτους για τη συντήρηση των οχημάτων, για την 
εκπαίδευση κλπ.

Οι αντιδράσεις
Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από συνδικαλιστικό όργανο των πυροσβεστών: 

(purosvestesmps.sosblogs.com), στο οποίο γράφηκε:
«Συνάδελφοι. Με τροπολογία που κατατέθηκε στο λεγόμενο «παράλληλο πρό-

γραμμα» από τον πρώην υπουργό υγείας και νυν εσωτερικών και διοικητικής ανα-
συγκρότησης κ. Κουρουμπλή, η οποία κρίνεται «αναγκαία και επιτακτική»!! δύναται 
το προσωπικό των ΟΤΑ και του Πυροσβεστικού Σώματος να οδηγεί τα ασθενοφό-
ρα των Κ.Υ. και να συνοδεύουν τα περιστατικά μετά από μια εκπαίδευση η οποία 
θα ρυθμιστεί με εγκύκλιο του ΕΚΕΠΥ…

Απ ότι φαίνεται υπάρχει ακόμα διαβούλευση από την στιγμή που θα χρειαστούν 
και εγκύκλιοι εκπαίδευσης (αλισβερίσι δηλαδή).

(…) Οι πυροσβέστες  δεν  είναι  μαθητευόμενοι μάγοι…Και επίσης είναι σημαντικό 

να  γνωρίσουμε κατά πόσο θα ήμαστε νομικά αλλά και διοικητικά καλυμμένοι για 
τέτοιου είδους προνοσοκομειακης φροντίδας περιστατικά αλλά και παραλαβές πε-

ριστατικών. Επίσης, γνωρίζουμε ότι 
το ΕΚΑΒ έχει το συντονισμό όλων 
των ασθενοφόρων των Κ.Υ μέσω 
του κέντρου 166. Τι θα γίνει σε 
επείγουσα κλήση; Ποιος θα επιλέξει 
τον οδηγό που θα πάει; (εφόσον ζη-
τηθεί από το ΕΚΑΒ). Είναι δυνατών 
να παράσχει επείγουσα προνοσοκο-
μειακή φροντίδα ένα ασθενοφόρο 
χωρίς διασώστες ειδικευμένους; 
Και χωρίς αυτό το προσωπικό να 
κατέχει το απαραίτητο προσόν της 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, 
και κατά συνέπεια τις εξειδικευμέ-
νες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν 
να προλάβουν ένα θάνατο ή μια 
πιθανή αναπηρία; Και να θυμίσου-
με ότι υπάρχουν ουκ ολίγες μέχρι 
τώρα καταδικαστικές αποφάσεις 
που έχουν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ 
για εντολές, σε μη κατάλληλα στε-
λεχωμένα ασθενοφόρα σε επείγο-
ντα περιστατικά».

Η ΠΟΕΔΗΝ (εργαζόμενοι στα 
δημόσια νοσοκομεία), σε ανα-

κοίνωσή της μεταξύ άλλων σημειώνει:
«[…] Γυρνάμε σε εποχές Μεσαίωνα! Έτσι οι υπουργοί της υγείας καλύπτουν στο 

ΕΚΑΒ τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό πληρωμάτων ασθενοφόρων. Έτσι 
αντιλαμβάνονται στο υπουργείο υγείας την περιφερειοποίηση του ΕΚΑΒ με επαρκή 
αριθμό ασθενοφόρων και πληρωμάτων ασθενοφόρων. (…) Αλλοιώνουν τον χαρα-
κτήρα της προνοσοκομειακής φροντίδας στη χώρας μας».

Η καταγγελία
Από την ΕΣΚΕ ΕΚΑΒ (Ενιαία Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζόμενων ΕΚΒ), 

έγινε ανακοίνωση-καταγγελία για την υποβάθμιση του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ με την 
τροπολογία Κουρουμπλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας.

Η ανακοίνωση-καταγγελία των εργαζόμενων του ΕΚΑΒ έχει ως εξής:
«Στη συνάντηση των συνδικαλιστικών οργάνων του ΕΚΑΒ με τον υπουργό υγεί-

ας, κ. Πολάκη στις 24/11/2015, η οποία προέκυψε μετά την πετυχημένη Εκα-
βίτικη πανελλαδική κινητοποίηση την ίδια ημέρα, τέθηκε μεταξύ των άλλων και 
η ενίσχυση του ΕΚΑΒ σε πανελλαδικό επίπεδο με εξειδικευμένο προσωπικό. Οι 
απαντήσεις του υπουργού ήταν χαρακτηριστικές!! «Δεν χρειάζονται 11 διασώστες 
για να καλύψουν έναν Τομέα του ΕΚΑΒ», «Θα πάρεις έναν οδηγό από τον δήμο και 
θα πάς στο περιστατικό», «Η χώρα περνάει κρίση και πρέπει να κάνουμε οικονομία 
προσωπικού», «έχετε δίκαιο αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο…».

Οι διαμαρτυρίες των πρωτοβάθμιων σωματείων και των Ομοσπονδιών στην το-
ποθέτηση αυτή του υπουργού που μας γυρίζει 30 χρόνια πίσω, ήταν έντονες. Κα-
ταγγείλαμε τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες, αμφισβητούνε την ειδικότητα μας, 
τις υπηρεσίες παροχής προνοσοκομειακής και ιατρικής φροντίδας στον 
πολίτη, την ίδια την υπόσταση μας ως εθνικός οργανισμός.

ΟΤΑΝ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΤΟ ΕΣΥ.

Φαίνεται όμως ότι τελικά ότι δεν ήταν τυχαίες αλλά στοχοποιημένες. Με τρο-
πολογία που κατατέθηκε στο λεγόμενο «παράλληλο πρόγραμμα» από τον πρώην 
υπουργό υγείας και νυν εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης κ. Κουρου-
μπλή η οποία κρίνεται «αναγκαία και επιτακτική»!! δύναται το προσωπικό των ΟΤΑ 
και του Πυροσβεστικού Σώματος να οδηγεί τα ασθενοφόρα των Κ.Υ. και να συνο-
δεύουν τα περιστατικά μετά από μια εκπαίδευση η οποία θα ρυθμιστεί με εγκύκλιο 
του ΕΚΕΠΥ (η «συναλλαγή» συνεχίζεται!).

Ρωτάμε τον κ, Πολάκη και τον κ. Κουρουμπλή: «Θέλει να μεταφερθεί/διακομιστεί 
ένα συγγενικό του πρόσωπο από έναν οδηγό οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή 
από έναν εξειδικευμένο διασώστη;».

Το επόμενο βήμα θα είναι η επίταξη των αγροτικών αυτοκινήτων και 
φορτηγών και η ανάθεση καθηκόντων μεταφοράς ασθενών στους ιδιο-
κτήτες τους!

Προτείνουμε και Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το «έκτρω-
μα»-τροπολογία» το οποίο βάζει σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών και να ενισχύσει 
το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα οχήματα και με εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και με 
τους οδηγούς/πληρώματα ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας.

Έτσι γίνεται ο εθνικός επιχειρησιακός σχεδιασμός για την παροχή επείγουσας 
προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδής ασθενών σε όλες τις περιοχές της 
χώρας και όχι με τροπολογίες που εισηγούνται στην πολιτική ηγεσία «μαθητευόμε-
νοι μάγοι» που μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω. Έτσι μόνο το σύνολο των πολιτών 
και στο τελευταίο χωριό της χώρας θα καλύπτεται με ασφάλεια από το ΕΚΑΒ.

Καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία του ΕΚΑΒ και τις Ομοσπονδίες 
του χώρου μας σε κινητοποιήσεις για την άμεση απόσυρση της τροπολο-
γίας».
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απογείωσε την προβολή σου!

διαφήµισε την επιχείρησή σου!

w w w . d o u n a i - l a v e i n . g r

Αγ.Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | e-mail. info@smileweb.gr
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΡΗΤΩΝ   ΠΑΡΟΥ  - 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ «Ο  ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑ-
ΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016  ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ «ΤΑ ΚΡΗ-
ΤΙΚΑΚΙΑ» ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ: 

1) ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΤΗ 2014– 2015.

2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
3) ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
4) ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2016 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣ-
ΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΤΗΝ  ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΗΣ 
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΗΤΟΙ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ 
ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΟΠΟΙΟΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΟΝΤΩΝ. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΗ-
ΛΩΣΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε. 
ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥ-
ΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τηλ. 6948 179790 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή 
ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ τηλ. 6932 331813  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ           ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Ευχαριστήριο 
προς προσωπικό 
Κ.Υ. Πάρου

Ευχαριστώ θερμά το προσωπικό του Κ.Υ. Πάρου, και 
ιδιαίτερα τους: 

Καβαδάτο Ιωάννη, Χιωτάκη Χάρη, Καρασαντέ Ασπα-
σία, Τριανταφύλλου Μαρία και Φανή Μπλάτσα, που 
εφημέρευαν στις 6 Δεκεμβρίου 2015. 

Αντιμετώπισαν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο το 
σοβαρό πρόβλημα υγείας που μου παρουσιάστηκε. 

Αχιλλέας Καρατζάς

Καφές σε 
αναμονή…

Η ιδέα του «καφέ σε αναμονή», έχει κατακτήσει πολ-
λές χώρες του κόσμου, ως μια πράξη αγάπης και αλλη-
λεγγύης προς τους συνανθρώπους μας που δεν έχουν 
τη δυνατότητα 
να απολαύσουν 
ακόμα κι αυτή 
την τόσο τα-
πεινή και απλή 
συνήθεια: Μια 
γουλιά καφέ!

Αλλά ας πά-
ρουμε τα πράγ-
ματα με τη σει-
ρά. Ο «καφές 
που περιμένει» 
( « s u s p e n d e d 
coff ee» είναι ο 
όρος στα Αγ-
γλικά και «caff é 
sospeso» στα 
Ιταλικά), είναι ένας καφές που προπληρώνεται από 
κάποιον πελάτη ενός καφενείου ή μιας καφετέριας, 
ανώνυμα, για να καταναλωθεί αργότερα από κάποιον 
άλλον συμπολίτη μας που δεν έχει την οικονομική δυ-
νατότητα να τον πληρώσει ο ίδιος. 

Η ιστορία του «καφέ που περιμένει» ξεκίνησε στα 
εργατικά καφέ της Νάπολης, στην Ιταλία. Μεταπολε-
μικά, η παράδοση του «καφέ σε αναμονή» αποδυνα-
μώθηκε, για να ξαναεμφανιστεί στη Νάπολη πριν από 
δέκα χρόνια. Βουλγαρία, Αυστραλία, Ρωσία, είναι οι 
χώρες που ακολούθησαν. Τους τελευταίους μήνες η 
πρωτοβουλία εξαπλώνεται με πολύ γοργό ρυθμό σε 
πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Αυτή τη στιγμή είναι 
καταγεγραμμένες πολλές επιχειρήσεις σε 17 χώρες 
και πόλεις που συμμετέχουν στο δίκτυο των καφέδων 
που περιμένουν.

Στην Πάρο
Για το παραπάνω θέμα στάλθηκε από την αντιδή-

μαρχο κ. Δ. Σαρρή, η ακόλουθη επιστολή:
«Αγαπητοί συμπολίτες μας
Σε μια εποχή που οι δυσκολίες αρχίζουν πια να 

μας ξεπερνούν και γίνονται για όλους μας τεράστι-
ες, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τριγύρω μας που δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν οι ίδιοι και η οικογένεια 
τους στις καθημερινές τους ανάγκες.

Σκεφτήκαμε 
λοιπόν, το νησί 
μας με τα περισ-
σεύματα αγάπης 
που διαθέτει, να 
συμμετέχει σε 
μια δράση αλ-
ληλεγγύης, η 
οποία ξεκίνησε 
να εφαρμόζε-
ται πριν από 
λίγο καιρό, έγι-
νε όμως ευρέ-
ως γνωστή και 
επεκτάθηκε σε 
όλη την χώρα, 
χάρη στην πρω-
τοβουλία τριτο-
ετών σπουδα-

στών της δραματικής σχολής Δήλος που γύρισαν ένα 
συγκινητικό βίντεο και το οποίο έγινε viral. Στο βίντεο 
οι φοιτητές εξηγούν με πολύ απλό και παραστατικό 
τρόπο, το πως λειτουργεί η ιδέα, του προϊόντος που 
περιμένει και καλούν τους πολίτες να συμμετέχουν 
στην δράση, όχι μόνο με τον καφέ αλλά και για είδη 
πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, φάρμακα και ότι 
άλλο μπορεί κάποιος να προσφέρει. Απευθυνόμαστε 
λοιπόν σε όλους του επαγγελματίες του νησιού μας, 
να δηλώσουν συμμετοχή στην δράση αυτή και όλοι οι 
υπόλοιποι ας πληρώσουμε ένα  επιπλέον προϊόν στις 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βοηθώντας  τον γνω-
στό η τον άγνωστο συμπολίτη μας

Στη δράση αυτή μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι 
αλλά απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους το 
έχουν ανάγκη. Μια μεγάλη αλυσίδα Αγάπης απλώνε-
ται σε όλη την Ελλάδα, ας είναι ένας κρίκος της και 
το νησί μας.

Δηλώσεις συμμετοχής: Μαργαρίτα Ροπαΐτου 
6947 838231, Κατερίνα Μπουραντά Μοστράτου 
6936 528003 και Ζαμπία Τσιγώνια Κωβαίου 6993 
950369».

Πανελλαδικές 
στο ΕΠΑΛ 
Πάρου

Από το Επαγγελματικό Λύκειο Πάρου (ΕΠΑ.Λ.) ανα-
κοινώνεται ότι οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών του 
ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι παλαιοί απόφοιτοι Β’ Κύκλου 
Τ.Ε.Ε. που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλα-
δικές εξετάσεις 2016 για την εισαγωγή τους στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να προσέλθουν στο 
σχολείο τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους 
ΕΠΑ.Λ. εφόσον διαμένουν εκτός Πάρου, για να υποβά-
λουν αίτηση – δήλωση, από την Πέμπτη 11 Φεβρουα-
ρίου έως και τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου. 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι απο-
κλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δε-
κτή καμία αίτηση – δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να τηλεφωνούν τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες στο 22840-24124.(κ Φλέσσας ή κα Δαμίγου).

Χρηματοδότη-
ση σχολείων

Το υπουργείο εσωτερικών, αποφάσισε την πρώτη 
κατανομή ποσού 25.000.000 ευρώ, από τους Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους 
δήμους της χώρας.

Τα χρήματα αφορούν την κάλυψη λειτουργικών δα-
πανών και αναγκών των σχολείων (πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία Πάρου-Αντιπάρου, το 
ποσό ανέρχεται στα 31.920 ευρώ

Νάουσα • 22840 51300 Πούντα 
22840 91220

Πρόδροµος, τηλ. 22840 41375

Ο Τσιτσάνης
ταβέρνα • οπωροπωλείο

από το
1 9 6 9

ανοιχτά καθηµερινά
από νωρίς το πρωί!

TsitsanisTsitsanis taverna
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«Άνοιγμα» 
στο Ιράν

Η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου συμμετέχει σε workshop στην Τεχεράνη – Άνοιγ-
μα σε μία πολλά υποσχόμενη τουριστική αγορά

Σε workshop στην Τεχεράνη του Ιράν, το οποίο 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τουριστικής έκθε-

σης «ΤΙΤΕ», από τις 16 Φεβρουαρίου 2016, συμμετέ-
χει η διεύθυνση τουρισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου, επιχειρώντας «άνοιγμα» σε μία πολλά υποσχόμενη 
αγορά.

Στην εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί πα-
ρουσίαση των προορισμών των Κυκλάδων και της 
Δωδεκανήσου, σ’ ένα επιλεγμένο κοινό τοπικών του-
ριστικών επιχειρήσεων και μέσων ενημέρωσης. Πα-
ράλληλα, θα γίνουν επαφές με τοπικούς ταξιδιωτικούς 
πράκτορες, tour operators και εκπροσώπους αεροπο-
ρικών εταιρειών.

Ποιοι 
κερδίζουν;

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση φιλαν-
θρωπικού σκοπού και η κοπή πίττας του εμποροεπαγ-
γελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, το Σάββατο 
6 Φεβρουαρίου, στις Κολυμπήθρες.

Το κέφι κράτησε μέχρι πρωίας και οι παρευρισκό-
μενοι διασκέδασαν σε νησιώτικους ρυθμούς, ενώ ο 
σύλλογος σε ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τους προ-
σκεκλημένους του που παραβρέθηκαν καθώς και τους 
δημοτικούς άρχοντες.

Ακόμα, ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου 
– Αντιπάρου, αποφάσισε να διαθέσει τα έσοδα της 
βραδιάς στο Κέντρο Υγείας  Πάρου, για την ικανοποίη-
ση των αναγκών του, αφού στη δύσκολη περίοδο που 
διανύουμε η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η φροντίδα 
για τον διπλανό μας που βρίσκεται σε ανάγκη είναι ότι 
πιο σημαντικό μπορούμε να προσφέρουμε. Επίσης, ο 

σύλλογος ευχαρίστησε τους ευγενικούς χορηγούς του 
και ανακοίνωσε τους τυχερούς αριθμούς, που προέκυ-
ψαν από την κλήρωση.

- 1 δώρο αξίας 100€ προσφορά καταστήματος 
οπτικών - το Νο 50024

- 1 δώρο αξίας 100€ προσφορά καταστήματος 
εσωρούχων - τo Νο  45463

- 1 δωροεπιταγή αξίας 150€ προσφορά καταστήμα-
τος οπτικών – το Νο 45478

- Δώρα αξίας 160€ προσφορά καταστήματος – το 
Νο 36175

- 2 παλέτες θερμομπλόκ αξίας 200€ προσφορά 
εταιρείας – το Νο 45453

- Τριήμερο ταξίδι στην Άνδρο αξίας 300€ προσφορά 
ξενοδοχείου – το Νο 36145

- 1 τριήμερο ταξίδι στην Ρώμη αξίας 900€ προ-
σφορά του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου – το Νο 
48748

Τέλος, ο σύλλογος υπενθυμίζει ότι το Σάββατο 12 
Μαρτίου 2016 στον αποκριάτικο χορό του θα πραγ-
ματοποιηθεί και η κλήρωση του μεγάλου δώρου (αυ-
τοκίνητο).

Η Περιφέρεια 
σε εκθέσεις

Η διεύθυνση τουρισμού της Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου είχε δυναμική παρουσία στην 
έκθεση «Grekland Panorama» στη Στοκ-
χόλμη (12-14 Φεβρουαρίου 2016). Το πε-
ρίπτερο της προσέλκυσε πλήθος κόσμου 
γεγονός που ανέδειξε το έντονο τουριστικό 
ενδιαφέρον που υπάρχει για τα νησιά της 
Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. 

Τα νησιά που φιλοξενήθηκαν στο περί-
πτερο της Περιφέρειας ήταν η Ρόδος, η 
Αστυπάλαια, η Κάρπαθος, η Κάλυμνος, η 
Λέρος και η Πάτμος από τα Δωδεκάνησα 
και η Σέριφος, η Μήλος, η Κέα, η Αμοργός, 
η Ίος, η Πάρος, η Αντίπαρος, και η Φολέ-
γανδρος από τις Κυκλάδες. 

Στο μεταξύ, η διεύθυνση τουρισμού της 
Περιφέρειας, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη 
συμμετοχή της στις εκθέσεις «SALON DES 
VACANCES» στις Βρυξέλλες, «ΙΜΤΜ» στο 
Τελ Αβίβ και «BIT» στο Μιλάνο, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 4 
έως 13 Φεβρουαρίου 2016. Τα νησιά που 
συμμετείχαν στις συγκεκριμένες εκθέσεις 
κάτω από την ομπρέλα της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου, είχαν την ευκαιρία να παρουσιά-
σουν το ιδιαίτερό τους τουριστικό προϊόν 
και να διεκδικήσουν το μερίδιο που τους 
αναλογεί από τις διεθνείς τουριστικές αγο-
ρές. 

Σε δηλώσεις της η αντιπεριφερειάρ-
χης τουρισμού, κ. Μαριέτα Παπαβα-
σιλείου, δήλωσε: «Ο πολυνησιακός χαρα-
κτήρας της Περιφέρειας με νησιά τα οποία 
αποτελούν μοναδικούς τουριστικούς προ-
ορισμούς, απαιτεί την παρουσία σε όλες 
τις σημαντικές τουριστικές εκθέσεις έτσι 
ώστε να καλυφθεί η γκάμα της προβολής 

στο σύνολό της. Γι’ αυτό καλούνται όλοι οι ΟΤΑ και 
οι επαγγελματικοί-τουριστικοί φορείς των Κυκλάδων 
και της Δωδεκανήσου να έλθουν κοντά μας ώστε 
μέσα από μία κοινή συμμετοχή στις τουριστικές εκθέ-
σεις να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσμα-
τα για τον τόπο μας».

Σύλλογοι – 
Φορείς

Από τον αναγνώστη μας κ. Δημ. Καλανδράνη, με 
τίτλο: «Περί Πολιτιστικών Συλλόγων. Σκέψεις που δεν 
λέγονται», λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

«Περίπτωση πρώτη
Κάθε δυο χρόνια καλούνται τα μέλη των συλλόγων 

να εκλέξουν νέα ΔΣ. Συχνά δεν υπάρχουν αρκετές 
υποψηφιότητες γιατί δεν το έχουν φροντίσει ή σκε-
φθεί από πριν, και τότε αρχίζουν τα παρακάλια προς 
διάφορους συμπολίτες να τους πείσουν να συμμετά-
σχουν. Και εδώ ξεκινά το πρόβλημα, γιατί πώς είναι 
δυνατόν να προσφέρει κάποιος στον πολιτισμό, όταν 
δεν έχει χρόνο ή διάθεση να το κάνει. Και όμως συμ-
βαίνει να εκλέγεται κάποιος  απλά και μόνο για να 
συμπληρωθεί το εννεαμελές. Δικαιολογημένα ο συ-
μπολίτης που πιέστηκε να βάλει υποψηφιότητα, μετά 
από λίγο διάστημα να μην έχει χρόνο, ή απλά να μη 
συμμετέχει ενεργά.

Περίπτωση δεύτερη
Κατά τη διάρκεια μιας γενικής συνέλευσης για την 

ανάδειξη νέου ΔΣ, κανένας από τους υποψηφίους 
δεν καταθέτει τις απόψεις, τις ιδέες και τα σχέδια του 
για να πείσει το εκλογικό σώμα να τον ψηφίσει. Το 
να ψηφίζουμε κάποιον επειδή μας είναι γνωστός ή 
συγγενής, αυτό δεν αρκεί. 

Περίπτωση τρίτη
Υπάρχει μια σύγχυση ως προς τον ορισμό των πο-

λιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Tα ΔΣ 
και οι εθελοντές των συλλόγων επενδύουν χρόνο και 
χρήμα σε πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα. Άραγε τα 
προγράμματα αυτά προάγουν τον πολιτισμό, ή απλώς 
στόχος τους είναι  να γίνονται οι εκδηλώσεις και να 
περνάει ο κόσμος καλά; Θα ήταν καλή  ιδέα η ΚΔΕ-
ΠΑΠ να οργανώσει μια ημερίδα με θέμα: Οι Στόχοι 
ενός Πολιτιστικού Συλλόγου. 

Περίπτωση τέταρτη
Οι κάτοικοι των χωριών χαίρονται και υπερηφανεύ-

ονται όταν παρακολουθούν και θαυμάζουν την τοπική 
τους αθλητική ομάδα, το δικό τους χορευτικό συ-
γκρότημα και τη δική τους χορωδία. Τι γίνεται όμως 
τώρα με την κρίση, όταν οι σύλλογοι δεν βρίσκουν 
χορηγούς όπως παλιά και όταν η οικονομική στήριξη 
του δήμου έχει μειωθεί δραστικά και τα οικονομικά 
των συλλόγων δεν επαρκούν; Αλλά τι γίνεται και με 
τους γονείς, οι οποίοι δεν έχουν την ευχέρεια να πλη-
ρώνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε αυτές τις 
πολιτιστικές δραστηριότητες; Μήπως είναι άδικο, οι 
γονείς να καταβάλλουν 80, 160, 240 ευρώ το χρόνο 
για να στηρίξουν την ύπαρξη μιας αθλητικής ομάδας, 
ενός χορευτικού συγκροτήματος και μιας χορωδίας, 
που ουσιαστικά ανήκουν σε όλους τους κατοίκους, 
εκπροσωπώντας τους επάξια σε εκδηλώσεις και δι-
οργανώσεις; Μήπως θα έπρεπε όλοι οι κάτοικοι να 
συνεισφέρουν με ένα πολύ μικρό ποσό το χρόνο για 
να μπορούν να συντηρηθούν αυτές οι δραστηριότη-
τες; Οι χορηγίες είναι οπωσδήποτε ευπρόσδεκτες.

Περίπτωση Πέμπτη. Γιορτές/Πανηγύρια
Ερωτήσεις που χρήζουν απάντησης:
Ποιανού ευθύνη είναι η διασκέδαση των τουρι-

στών/επισκεπτών στις γιορτές και τα πανηγύρια; 
Ποιος αναλαμβάνει την οργάνωση και ποιος τα έξο-
δα; Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα τοπικά δημοτικά δι-
αμερίσματα, τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία; Ο Τσάμπας 
πρέπει ή δεν πρέπει να πεθάνει;

Περίπτωση έκτη
Συμμετοχή Δήμου/ΚΔΕΠΑΠ στα έξοδα δραστηριο-

τήτων των πολιτιστικών συλλόγων.
Μήπως θα πρέπει ο δήμος και η ΚΔΕΠΑΠ να ενι-

σχύουν ως επί το πλείστον  δραστηριότητες που 
έχουν σχέση με την τέχνη, τα γράμματα, τον αθλη-
τισμό, την παράδοση, την επιμόρφωση που αφορούν 
άμεσα τους κατοίκους, μικρούς, μεγάλους; Μήπως 
και η πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου θα πρέπει να 
περνά πρώτα μέσα από τους πολιτισμένους πολίτες;».
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2016 | Έτος ανακύκλωσης 
           για την Πάρο

Με ομόφωνο πνεύμα ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, η ανακήρυξη 
του 2016 ως έτους ανακύκλωσης, για το δήμο Πάρου. 

Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, τόνισε στην εισήγησή του ότι προτεραι-
ότητα γι’ αυτήν τη δημοτική αρχή είναι η νέα γενιά. Στόχος του δήμου Πάρου είναι 
να μεταλαμπαδευτεί μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το μήνυμα για ένα πιο 
καθαρό περιβάλλον. 

Μέσω του εθελοντισμού και της συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα και την 
κοινωνία των πολιτών θα επεκταθεί το πρόγραμμα σε κάθε μήκος και πλάτος του 
νησιού. Σ’ ένα χρονοδιάγραμμα δράσεων που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες 
και θα έχει πολυδιάστατες δράσεις ανά σχολική μονάδα και  δημοτικές ενότητες. 
Σημειωτέον ότι το σύνολο των δράσεων δε θα στοιχίσει ούτε ένα ευρώ στον Πα-
ριανό λαό, αφού βασίζεται στην κοινωνική εταιρική ευθύνη των εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης, στην εθελοντική συμμετοχή των κα-
θηγητών  των Πανεπιστημίων και των κοινωνικών ομάδων του νησιού μας.

Το λόγο πήρε μετά ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑΠΑ και δημοτικός σύμβουλος Πάρου, 
κ. Γιάννης Πετρόπουλος, ο οποίος ανέφερε τους βασικούς πυλώνες των δράσεων 
που περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα τα εξής:

- Σχολικό διαγωνισμό ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην πηγή.
- Σεμινάρια ανοιχτά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του νησιού.
- Γραμμή δημότη για το περιβάλλον

- Ανασχεδιασμό της υπηρεσίας αποκομιδής των απορριμμάτων και  αυστηρής 
εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας

- Θέσπιση κανονισμού λειτουργίας του κυττάρου του ΧΥΤΑ με σκοπό την χρονική 
επέκταση λειτουργίας του.

- Εκπόνηση μελετών  για την δημιουργία του νέου κυττάρου ΧΥΤΥ και αποκατά-
σταση του υπάρχοντος χώρου όταν αυτός κορεστεί.

- Ψηφιακή αποτύπωση των κάδων απορριμμάτων και δημιουργία application για 
τους επισκέπτες και τους δημότες του νησιού με τα πράσινα σημεία.

- Σχεδιασμός του Τοπικού Σχεδίου Δράσης.
- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεκδίκηση πόρων από τα αρμόδια 

υπουργεία και την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την προώθηση της κομποστοποί-
ησης και της αξιοποίησης της βιομάζας.

- Εφοδιασμός με υλικοτεχνική υποδομή για την αρτιότερη αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων με νέους κάδους μηχανήματα .

- Εκσυγχρονισμός του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και της διαδικασί-
ας ανακύκλωσης 

- Επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης σε όλα τα ρεύματα (τηγανέλαια, 
μεγάλες οικιακές συσκευές, έπιπλα, μπαταρίες κ.α.)

- Συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις περιβάλλοντος (lets do it, European charter)
- Ενέργειες για την προσέλκυση σχολικού-περιβαλλοντικού τουρισμού και την αξι-
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οποίηση του φυσικού κάλλους που διαθέτει το νησί μας.
- Διενέργεια διεθνούς συνεδρίου και συνεργασία με διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύ-

ματα για παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων εντός Πάρου.
- Πολιτιστικές  και αθλητικές δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς 
- Διανομή περιβαλλοντικών παραμυθιών «οι φύλακες της φύσης» σε όλα τα παι-

διά των σχολείων της Πάρου.

Η τοποθέτηση Κωβαίου
Ο δήμαρχος, κ. Μ. 

Κωβαίος, στην τοπο-
θέτησή του τόνισε:

«Βασική προεκλο-
γική υπόσχεση αυτής 
της δημοτικής αρχής 
και κεντρικός πυλώ-
νας του στρατηγικού 
σχεδιασμού μας για 
την πενταετία που ο 
Παριανός λαός μας 
εμπιστεύτηκε με τη 
λαϊκή του ετυμηγο-
ρία ήταν και παραμέ-
νει ακλόνητα ισχυρή 
να παραδώσουμε μια 
Πάρο πιο καθαρή, πιο 
φιλική στον άνθρωπο 
και στο περιβάλλον.

Στα πρώτα βήματα 
μας τον προηγούμε-
νο καιρό μελετήσαμε, 
καινοτομήσαμε και 
λειτουργήσαμε με 
μεγάλη επιτυχία σε 
συνεργασία με πανε-
πιστημιακό ίδρυμα το  
πρότυπο περιβαλλο-
ντικό πρόγραμμα: «ΕΝ 
ΑΡΧΗ ΗΝ Η ΦΥΣΙΣ» στα σχολεία της Νάουσας. Συλλέξαμε εμπειρίες και μάθαμε 
από τους μικρούς μαθητές ότι ο στόχος της μείωσης των απορριμμάτων είναι 
καθαρά θέμα παιδείας και πολιτισμού. Εκεί ακριβώς θα εστιάσουμε τις προσπά-
θειές μας. Στοχευμένα, οργανωμένα με στρατηγικό σχέδιο. Με μια εκστρατεία σε 
πολυεπίπεδους τομείς. Με αρχή μέση και τέλος. Με συγκεκριμένους στόχους. Με 
μετρήσιμα αποτελέσματα. Με διαύγεια και συμμετοχικότητα. Με μηδενικό κόστος 
για τους δημότες και το δήμο Πάρου. Αξιοποιώντας τον εθελοντισμό, την κοινωνι-
κή εταιρική ευθύνη και κυρίως το φιλότιμο των ανθρώπων αυτού του νησιού και 
των ανθρώπων που το αγαπάνε σαν πατρίδα τους και ας μην γεννήθηκαν εδώ.

Ξεκινάμε με ορίζοντα όχι μόνο να εφαρμόσουμε τους υποχρεωτικούς Ευρωπα-
ϊκούς κανονισμούς που μας θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέτοντας ακόμα πιο 
υψηλούς στόχους ώσπου μια μέρα να φτάσουμε στο πολυπόθητο zero waste.

Εφαρμόζοντας την παγκόσμια αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει ο ανακυκλών ανταμεί-
βεται στα σχολεία και σε όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της Πάρου σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών  και τους  
επαγγελματικούς φορείς του νησιού μας. Με συνεχόμενη ενημέρωση και στοχευ-
μένη  επικοινωνία των δημοτών και των επισκεπτών του νησιού μας (…).

Είμαι χαρούμενος και βαθύτατα συγκινημένος που έχω την ιστορική τιμή να θέσω 
σε ψηφοφορία την πρόταση μας να ανακηρυχτεί το 2016 ως έτος ανακύκλωσης 
για την Πάρο. Ας ευχηθούμε ότι σήμερα ξεκινάμε όλοι μαζί τον κοινό αγώνα  για 
της προστασία του περιβάλλοντος. Σ’ αυτήν την προσπάθεια δεν περισσεύει κα-
νείς. Δε γίνεται, να μη μας δούνε τα παιδιά μας ενωμένους. Σε αυτό το momentum 
που η κλιματική αλλαγή σαρώνει ανθρώπους και κοινωνίες. Τώρα ήρθε η ώρα, 
πρέπει να κάνει ο καθένας μας την προσωπική του υπέρβαση. Το μέλλον ανήκει 
στα παιδιά μας και οφείλουμε να τους το παραδώσουμε όπως ακριβώς είναι και οι 
ψυχούλες τους. Καθαρό και όμορφο. Έχουμε το ομορφότερο νησί  Μπορούμε και 
το καθαρότερο».

Δηλώσεις
Για το θέμα δηλώσεις στην εφημερίδα μας έκανε ο κ. δήμαρχος κ. Μ. Κωβαίος και 

ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑΠΑ κ. Γ. Πετρόπουλος.

Μ. Κωβαίος: «Είναι  χρέος όλων μας να παραδώσουμε στη νέα γενιά έναν 
κόσμο γεμάτο όνειρα. Μια Γη καθαρή, ένα περιβάλλον ανθρώπινο. Η Πάρος είναι 
για όλους το Σπίτι μας. Ένα νησί γεμάτο ομορφιές και σπάνια χλωρίδα και πανί-
δα. Μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης όλων των 
κοινωνικών ομάδων θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το φυσικό κάλλος που 
χαρίζει αυτός ο ευλογημένος τόπος στους χιλιάδες επισκέπτες και κατοίκους του 
νησιού μας. 

Έχουμε το ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ νησί, μπορούμε και το ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ. ΣΑΛΠΑΡΟΥΜΕ 
για το Αύριο… Σήμερα!».

Γ. Πετρόπουλος: «To 2016 έτος Ανακύκλωσης/ Έφτασε το πλήρωμα του χρό-
νου, να κάνουμε πράξη το αυτο-
νόητο.

Να προστατεύσουμε το φυσικό 
κάλλος που αγκαλιάζει τα νησιά 
μας στην Πάρο και την Αντίπαρο. 
Ξεκινάμε με αργά, αλλά αποφα-
σιστικά και σταθερά βήματα, με 
σύμμαχο την κοινωνία και κυ-
ρίως την νέα γενιά την εκστρα-
τεία για την εκπαίδευση και την 
ευαισθητοποίηση κατοίκων και 
επισκεπτών στο θέμα της δια-
χείρισης των απορριμμάτων. Με 
πολυσχιδείς δράσεις εκπαιδευ-
τικές, πολιτιστικές, επιστημονι-
κές απευθυνόμενοι σε όλες τις 
κοινωνικές ομάδες θα προσπα-
θήσουμε να κάνουμε ακόμα πιο 
καθαρά τα νησιά μας.

Με γνώμονα την παγκόσμια 
αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει ο 
ανακυκλών ανταμείβεται έχου-
με τη βαθιά πίστη ότι στο τέλος 
του ταξιδιού μας θα φτάσουμε 
σε ένα πιο πράσινο μέλλον για 
όλους μας και κυρίως για τα παι-
διά μας».

Η ενημέρωση
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας μας η ενημέρωση των κατοίκων 

για το θέμα θα είναι με πολλούς και πρωτότυπους τρόπους. Συγκεκριμένα:
- Παρουσίαση του θέματος στα σχολεία με άξονες: α) επισκέψεις και ενημερωτική 

συζήτηση, β) προκήρυξη διαγωνισμού με έπαθλα στη λήξη της σχολικής χρονιάς 
για τη συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών, γ) προγραμματισμός επισκέψεων των 
σχολείων σε χώρους διαλογής και δ) ειδικές εκδόσεις και δρώμενα για την ανακύ-
κλωση.

- Ενεργοποίηση πολιτιστικών συλλόγων στα χωριά (προγραμματισμός επισκέψε-
ων, εκδηλώσεων, ημερίδων, καθώς και αξιοποίηση της 5ης Ιουνίου –παγκόσμιας ημέ-
ρας περιβάλλοντος- με εκδηλώσεις).

- «Εκμετάλλευση» των τοπικών ΜΜΕ, δημιουργία μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
- Διανομή ενημερωτικού υλικού (επιστολές, ενημερωτικά έντυπα, διάθεση σακού-

λας ανακύκλωσης στα σπίτια, ξενόγλωσσα έντυπα και έντυπα ειδικά σχεδιασμένα 
για τις μικρές ηλικίες).

- Υπαίθριες διαφημίσεις, οριοθέτηση σημείων που θα γίνεται η συγκέντρωση των 
ανακυκλώσιμων υλικών και σηματοδότησή τους (Green Stop). Διαφημιστικά μπάνερ 
σε χωριά, λεωφορεία, ταξί, πολυκαταστήματα κλπ.

Οφέλη της ανακύκλωσης
Ξέρετε; ότι με την ανακύκλωση: 1.000 κιλών αλουμινίου δε γίνεται εξό-

ρυξη 4,57 τόνων βωξίτη; εξοικονομούνται 700 κιλά πετρελαίου, που θα χρησιμο-
ποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του 
αλουμινίου;

Γνωρίζετε ότι: Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει 
1 κουτί από αλουμίνιο μπορεί: Να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες, να δείτε 
τηλεόραση για 3 ώρες, να ανάβει μία λάμπα 60Watt για 5 ώρες, να λειτουργεί ένα 
ψυγείο για 4 ώρες!

Ξέρετε; ότι με την ανακύκλωση: 1.000 κιλών πλαστικού δε θα απαιτηθούν 
500 έτη για να αποσυντεθούν από το περιβάλλον οι ποσότητες αυτές; Δε θα εκλυ-
θούν στην ατμόσφαιρα 732 κιλά αερίων που δημιουργούνται με την παραγωγή του 
πλαστικού και συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου;

Ξέρετε; ότι με την ανακύκλωση: 1.000 κιλών γυαλιού εξοικονομούνται 12 
κιλά πετρέλαιο, που θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της ενέργειας που 
απαιτείται για τη δημιουργία του γυαλιού; Δεν καταναλώνεται η άμμος των υδρο-
βιοτόπων;

Ξέρετε; ότι με την ανακύκλωση: 1.000 κιλών χαρτιού δεν κόβονται 17 δέ-
ντρα; Εξοικονομούνται 130 κιλά πετρέλαιο, που θα χρησιμοποιούνταν για την παρα-
γωγή της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του χαρτιού;

Ακόμα θα γίνεται ανακύκλωση στα παρακάτω: συσκευασίες & απόβλητα, ορυκτέ-
λαια, ηλεκτρικό & ηλεκτρονικό εξοπλισμό, φωτιστικά είδη & λαμπτήρες, φορητές 
ηλεκτρικές στήλες & συσσωρευτές, συσσωρευτές αυτοκινήτων, ελαστικά & από-
βλητα λιπαντικών ελαίων.
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Διαμαρτυρία 
της 
Περιφέρειας

Επιστολή στους βουλευτές Δωδεκανήσου 
και Κυκλάδων έστειλε ο αντιπεριφερειάρχης, 
κ. Φιλήμων Ζαννετίδης, με την οποία ζητά 
την παρέμβασή τους, προκειμένου να αρθεί η 
κατάφωρη αδικία σε βάρος της Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου, όσον αφορά την πρόταση κατανο-
μή των πόρων του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014 – 2020) από το υπουρ-
γείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, παρά 
το γεγονός ότι υπήρξαν δεσμεύσεις περί του 
αντιθέτου.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. αντι-
περιφερειάρχης, η Περιφέρεια έχει συμπεριλη-
φθεί στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέ-
ρειες της Ε.Ε. εξαιτίας της χρήσης στρεβλών 
στατιστικών στοιχείων, ειδικά όσον αφορά στο 
παραγόμενο περιφερειακό εισόδημα. 

Η κατηγοριοποίηση αυτή οδήγησε στο να 
διατεθούν πολύ περιορισμένοι πόροι στο Πε-
ριφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου 
Αιγαίου 2014-2020, ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του οποίου ανέρχεται μόλις σε 168,2 
εκ. ευρώ, αλλά και ειδικές δεσμεύσεις για τις 
δράσεις προς τις οποίες θα κατευθύνεται η 
χρήση των πόρων αυτών (δράσεις καινοτο-
μίας, ανταγωνιστικότητας, ΕΚΤ κλπ), με απο-
τέλεσμα να υπάρχει αδυναμία κάλυψης των 
ιδιαίτερα μεγάλων και επιτακτικών αναγκών, 
κυρίως για υποδομές, που υφίστανται στη 
νησιωτική μας Περιφέρεια. Για το λόγο αυτό 
υπήρξαν δεσμεύσεις ότι θα είναι αυξημένη η 
κατανομή πόρων για την Περιφέρεια Ν. Αιγαί-
ου  από τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμ-
ματα και στα οποία δεν εφαρμόζονται κανό-
νες κατανομής βάσει της κατηγοριοποίησης 
μιας Περιφέρειας.

Το ποσό της κατανομής που προτείνεται 
για την Περιφέρειά μας ανέρχεται στα 23 εκ 
ευρώ και αφορά μόλις το 2,89% των συνολι-
κών πόρων που διατίθενται στις Περιφέρειες, 
Για τον υπολογισμό αναπτύχθηκε μία μεθοδο-
λογία που οδηγεί σε στρεβλά αποτελέσματα, 
αφού για μια ακόμη φορά δεν ελήφθησαν 
υπόψη ούτε οι δεσμεύσεις για αυξημένη κα-
τανομή των πόρων για την Περιφέρεια από 
τα Τομεακά Προγράμματα, ούτε ο νησιώτικος 
χαρακτήρας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, αν 
και αυτός αναγνωρίζεται σε επίσημα κείμενα.

Ο κ. Ζαννετίδης αναφέρει ακόμα μεταξύ 
άλλων στην επιστολή του: «Είναι προφανές 
από τα παραπάνω ότι η Περιφέρειά μας αδι-
κήθηκε στον τρόπο υπολογισμού της κατα-
νομής και δικαιούται ξεκάθαρα μεγαλύτερο 
ποσοστό κατανομής. Η πρόταση του ΥΠΑΑΤ 
δεν έλαβε στοιχειωδώς υπόψη του αυτό που 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αποφασισμένο 
και το οποίο ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης από το υπουργείο. Είναι 
προφανές ότι λειτούργησαν άλλα κριτήρια».

Ειδικός φόρος 
κατανάλωσης 
κρασιού

Επιστολή προς τον υπουργό οικονομικών, κ. Ευκλ. Τσα-
καλώτο, έστειλε το επιμελητήριο Κυκλάδων για το θέμα 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί. Η επιστολή 
του επιμελητηρίου έχει ως εξής:

«Η οινοποιία στην 
Ελλάδα είναι ένας από 
τους ελάχιστους κλά-
δους στην χώρα που κα-
τάφερε να μείνει όρθιος 
μέσα στα χρόνια της 
κατάρρευσης της ελλη-
νικής οικονομίας και μά-
λιστα σε αρκετές περι-
πτώσεις να παρουσιάζει 
ανάπτυξη και εξωστρέ-
φεια. Αυτό οφείλεται 
στην συνεχόμενη βελτί-
ωση της ποιότητας των 
κρασιών, στις σοβαρές 
επενδύσεις που έγιναν 
από ανθρώπους του 
χώρου που χαρακτηρί-
ζονται από αγάπη για το 
αντικείμενό τους και στη 
μεγάλη για τα ελληνικά 
δεδομένα σύμπνοια που 
υπάρχει μεταξύ των οι-
νοπαραγωγών. 

Πρέπει να ληφθεί σο-
βαρά υπόψη, ότι γύρω 
από τα οινοποιεία, 
πέρα από τους περίπου 
20.000 εργαζόμενους 
σε αυτά, ζουν και δρα-
στηριοποιούνται χιλιά-
δες αμπελουργοί και 
αγρότες, διακινητές, 
έμποροι, πωλητές, δη-
μοσιογράφοι και πολλοί 
άλλοι. 

Ο νέος φόρος που 
εφευρέθηκε θα έχει πολ-
λές και αλυσιδωτές ανεξέλεγκτες επιπτώσεις, σε ένα ΓΕ-
ΩΡΓΙΚΟ προϊόν για το οποίο θα έπρεπε να είμαστε περή-
φανοι και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την ανάδειξή του σαν ένα από τους πιο αναγνωρίσιμους 
πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο 
τα ποσά με τα οποία επιβαρύνει ο Ε.Φ.Κ. τους νόμιμους 
παραγωγούς - οι οποίοι έχουν ήδη να αντιμετωπίσουν 
άλλες επιβαρύνσεις, αλλά και η απογοήτευση που τους 
καταβάλλει. Τόσο οι οινοπαραγωγοί, όσο και οι φορείς 
που τους εκπροσωπούμε, αδυνατούμε να κατανοήσουμε 
τη λογική που επικρατεί, με την οποία, από τη μια μέρα 
στην άλλη χωρίς καμιά προετοιμασία και οργάνωση, η 
κυβέρνηση τιμωρεί ένα ΓΕΩΡΓΙΚΟ παραδοσιακό εξαγω-
γικό προϊόν της χώρας μόνο και μόνο γιατί κατάφερε να 
επιβιώσει μέσα στην κρίση. Είμαστε απόλυτα αντίθετοι 
στην επιβολή του Ε.Φ.Κ. καθώς: 

- Ο φόρος αυτός αναγκαστικά θα μετακυλίσει στην αγο-
ρά οπότε θα υπάρξει μια αύξηση, η οποία στα οικονομικά 
κρασιά δεν θα είναι καθόλου αμελητέα και άρα θα πληγεί 
κυρίως ο μικρός παραγωγός και ο απλός καταναλωτής 
που δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει ακριβό κρασί. 

- Η λειτουργία των οινοποιείων γίνεται σύνθετη και με 
πολλή γραφειοκρατική δουλειά που ανεβάζει  το κόστος 
λειτουργίας τους, ενώ τα μικρά οινοποιεία είναι υποχρε-
ωμένα να προκαταβάλουν όλο το φόρο και τον Φ.Π.Α. 
του, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τις 25000 
ευρώ, ή να κάνουν φορολογική αποθήκη κάτι το οποίο 
είναι ανέφικτο και λειτουργικά αλλά και οικονομικά. 

- Ενδεικτικά για ένα μικρό οινοποιείο με μέση παρα-

γωγή 30 τόνους (δυναμικό που αντιστοιχεί σε ένα μεγά-
λο ποσοστό των οινοποιείων των Κυκλάδων), το ποσόν 
που αντιστοιχεί στον ΕΦΚ είναι αδύνατο να έχει προκύ-
ψει από τα κέρδη της επιχείρησης, αφού οι φόροι κι οι 
ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται σε άνω του 60% των 
κερδών τους.   

- Ο φόρος αυτός δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση 
που τελικά το κρασί εξαχθεί σε τρίτες χώρες. 

- Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η αγορά κυρίως στο 
φθηνό και χύμα κρασί να κατακλυστεί περαιτέρω από 
παράνομο, χωρίς χαρτιά και φόρους κρασί, το οποίο θα 
είναι πιο ανταγωνιστικό οικονομικά - κάτι το οποίο γίνεται 
και τώρα, χωρίς το κράτος να λαμβάνει μέτρα, τόσο στο 

κρασί όσο και στο τσίπου-
ρο.

Συνέπεια όλων αυτών, 
θα είναι το κλείσιμο πολ-
λών οινοποιητικών μονά-
δων, αύξηση της ανεργίας 
και ένα ανεπανόρθωτο 
πλήγμα στον κλάδο. Αδυ-
νατούμε να πιστέψουμε 
ότι αυτό επιδιώκει στην 
πραγματικότητα η ελληνι-
κή κυβέρνηση.

Ειδικότερα στις νησιω-
τικές περιοχές, οι οποίες 
όχι μόνο έχουν να αντιμε-
τωπίσουν το κόστος πα-
ραγωγής και διαβίωσης 
που είναι αρκετά υψηλό-
τερο από την ηπειρωτική 
χώρα, αλλά έχουν απωλέ-
σει και το ευεργέτημα των 
μειωμένων συντελεστών 
Φ.Π.Α., η επιβολή Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης, 
ξεπερνά τα όρια αντοχής 
των μικρών επιχειρήσεων. 

Στην περίπτωση των 
Κυκλάδων, το Επιμελητή-
ριο, αξιοποιώντας προ-
γράμματα και ίδιους πό-
ρους έχει αναπτύξει μια 
πρωτοβουλία με την ονο-
μασία «Aegean Cuisine», 
στην οποία έχει εντάξει 
κάθε προσπάθεια και δρά-
ση ανάδειξης των Κυκλά-
δων σε μοναδικό γαστρο-
νομικό προορισμό. Στην 

πρωτοβουλία αυτή, εντάσσεται επίσης ένα δίκτυο επιχει-
ρήσεων εστίασης και παραγωγών τοπικών παραδοσια-
κών προϊόντων. Παράλληλα, έχει αναπτύξει στοχευμένες 
ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, με σκοπό την 
προτροπή νέων και ανέργων, να ασχοληθούν με τις το-
πικές καλλιέργειες και τη μεταποίηση αγροτικών προιό-
ντων, μεταξύ των οποίων και το κρασί.  Όμως, πολιτικές 
όπως η επιβολή του ειδικού φόρου στο κρασί, αποθαρ-
ρύνουν τόσο αυτούς που απασχολούνται, όσο και τους 
ενδιαφερόμενους να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο, 
ενώ απαξιώνει τις προσπάθειες και το έργο του Επιμε-
λητηρίου Κυκλάδων. Όπως εννοήθηκε παραπάνω, οι νό-
μιμες - ανεξαρτήτως μεγέθους - οινοποιητικές μονάδες, 
έχουν εκτός της παράλογης αυτής φορολόγησης που δεν 
επιβάλλεται σχεδόν σε κανένα άλλο κράτος – μέλος της 
Ε.Ε. να αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό από 
χύμα προϊόντα παράνομων, ημιπαράνομων ή ερασιτεχνι-
κών εγκαταστάσεων, που φοροδιαφεύγουν συστηματικά. 
Αν - σύμφωνα με εκτιμήσεις - η διακίνηση τέτοιων οίνων 
αγγίζει ή και ξεπερνά το 50% της συνολικής κατανάλω-
σης, είναι αρκετά μεγάλες οι απώλειες εσόδων του Δη-
μοσίου, αφού το ιδιότυπο (παρα)εμπόριο χύμα κρασιού 
δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και σε κανέναν ΦΠΑ. 

Ζητούμε την άμεση κατάργηση του Ε.Φ.Κ. και προτεί-
νουμε αντί της επιβολής αυτού του παράλογου φόρου 
στις νόμιμες επιχειρήσεις, την άσκηση αυστηρών ελέγ-
χων στους κύκλους διακίνησης παράνομων ή ημιπαρά-
νομων χύμα προϊόντων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε 
κάθε Περιφέρεια».
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Άγονες γραμμές
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, κατά τη συνεδρίασή του στις 

10/2/16, για το θέμα που ανέδειξε η εφημερίδα μας στο προηγούμενο φ. της, ενέ-
κρινε την πρόταση του περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου, για την υποβολή αιτήματος 
προς το υπουργείο υποδομών μεταφορών και δικτύων, παράτασης των ισχυου-
σών συμβάσεων για την κάλυψη των επιδοτούμενων αεροπορικών γραμμών μέχρι 
τις 31 Οκτωβρίου 2016, προκειμένου να συνεχισθούν απρόσκοπτα τα αεροπορικά 
δρομολόγια που εξυπηρετούν τα μικρά νησιά της Περιφέρειας.

Κατά την εισήγησή του ο κ. περιφερειάρχης ανέφερε ότι οι ισχύουσες συμβάσεις 
λήγουν στις 31 Μαρτίου 2016 και ότι η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού – που 
μέχρι σήμερα δεν έχει προκηρυχθεί -  δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα 
από το τέλος του έτους. 

Ως εκ τούτου, είναι επιβεβλημένη η παράταση των συμβάσεων που έχουν συνα-
φθεί με τις αεροπορικές εταιρείες για την κάλυψη των επιδοτούμενων γραμμών, 
ώστε η εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών να συνεχιστεί κανονικά και χωρίς 
προβλήματα, πολύ δε περισσότερο καθώς βρισκόμαστε ενόψει της νέας τουριστικής 
περιόδου. Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, θα επιδιωχθεί, σε 
στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους φορείς, ο επανασχε-
διασμός του δικτύου των επιδοτούμενων αεροπορικών γραμμών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης εξορθολογισμού τους και περικοπής του συνολικού κόστους των επιδοτή-
σεων, όπως προσφάτως έκανε γνωστό ο υπουργός υποδομών, κ. Χρήστος Σπίρτζης, 
μιλώντας στη Βουλή.

Όπως τόνισε ο κ. Χατζημάρκος, μέσα από την συνεργασία με τον αρμόδιο υπουρ-
γό θα διασφαλιστεί η συνέχιση της αεροπορικής εξυπηρέτησης των νησιών του Ν. 
Αιγαίου, παράλληλα με την άρση των στρεβλώσεων του συστήματος, όπου πραγ-
ματικά απαιτείται. 

Την πρόταση του Περιφερειάρχη ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο.

Μείωση τιμολογίων ΔΕΗ
Εννέα κοινωνικές δομές από πέντε δήμους σε όλη τη χώρα, έχουν ωφεληθεί από 

την εφαρμογή της έκπτωσης έως και 75% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, κατ’ εφαρμογή του ν. 4296/2014 για έκπτωση στο ανταγωνιστικό σκέλος 
και αφαίρεση της χρέωσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τους δικαιούχους του 
«Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (Τ.Υ.Α.)», σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 
ΔΕΔΔΗΕ.

Μεταξύ των πέντε δήμων που κάνουν χρήση του δικαιώματός τους είναι και ο 
δήμος Πάρου, μέσω της ΚΔΕΠΑΠ.

Δίκη δολοφονηθέντα
Στις 24 Φεβρουαρίου 2016 θα γίνει εξ αρχής η δίκη για τη δολοφονία του αδι-

κοχαμένου συμπολίτη μας Δημήτρη Μίχα, που δολοφονήθηκε στις 10 Αυγούστου 
2012 στη ληστεία της «ALPHA BANK» στη Νάουσα.

Ο Δ. Μίχας, από τους ολοένα και λιγότερους γενναίους της εποχής μας, «αναχώ-
ρησε» απροσδόκητα υπερασπιζόμενος ιδανικά μιας φοβισμένης κοινωνίας…

Νησιωτικότητα
Το Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο υπερψήφισε 
στις 4/2/16, τροπο-
λογία που κατέθεσε ο 
ευρωβουλευτής της 
Λαϊκής Ενότητας, κ. 
Νίκος Χουντής, στο 
πλαίσιο του ψηφίσμα-
τος σχετικά με την ει-
δική κατάσταση στα 
νησιά (νησιωτικότητα), 
της Επιτροπής Περι-
φερειακής Ανάπτυξης.

Η τροπολογία «φω-
τογραφίζει» την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα Ελληνικά νησιά, αναφέροντας: «»[…] Σε 
ορισμένα Ευρωπαϊκά νησιά έχουν χορηγηθεί ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις», ενώ 
τονίζεται ακόμα: «οι ρυθμίσεις αυτές να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε εκείνα 
τα κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής».

Ο κ. Χουντής, μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας, έκανε την ακόλουθη δή-
λωση: «Η τροπολογία αυτή, που ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκθέτει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έσπευσε να 
καταργήσει τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, 
και στα πιο φτωχά, στα πιο μικρά, στα πιο απομονωμένα, και σε αυτά που δέχονται 
την τεράστια μεταναστευτική πίεση. Είναι φανερό ότι, αυτή η κυβέρνηση αρνή-
θηκε να αξιοποιήσει ακόμα και τις Συνθήκες και τους μηχανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπουν την ύπαρξη ειδικών φορολογικών 
ρυθμίσεων για τις νησιωτικές περιοχές, αλλά προτίμησε να δεχθεί την κατάρ-
γηση του μειωμένου ΦΠΑ, υπακούοντας στις απαιτήσεις των ανταγωνιστών της 
Ελλάδας στο πεδίο του τουρισμού».

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων χαιρέτισε την τροπολογία για τη νησιωτικότητα, την 

οποία ενέκρινε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου: «[…] Η υπερψήφιση – και μάλιστα με 

μεγάλη πλειοψηφία - της συγκεκριμένης τροπολογίας είναι ένα σημαντικό βήμα 
προς την αντιμετώπιση των μόνιμων μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι νη-
σιωτικές περιοχές. 

Ενδεικτικά, στο κείμενο αναφέρεται ότι «σε ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά έχουν χο-
ρηγηθεί ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις» και τονίζεται ότι πρέπει «οι ρυθμίσεις αυ-
τές να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που υπάγονται σε 
προγράμματα οικονομικής προσαρμογής». Μεταξύ άλλων, το ψήφισμα καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη, εκτός από το ΑΕΠ, και άλλους στατιστικούς 
δείκτες που να αντικατοπτρίζουν ορθότερα την οικονομική και κοινωνική πραγμα-
τικότητα. Υπενθυμίζουμε ότι η Περιφέρειά μας έχει στερηθεί χρηματοδοτήσεων 
εξαιτίας του μέχρι τώρα τρόπου υπολογισμού του ΑΕΠ. Υπογραμμίζεται, επίσης, 
η δυναμική των νησιών σχετικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ 
τονίζεται ότι τα νησιά της Ε.Ε. αποτελούν περιφερειακές περιοχές που βρίσκονται 
στα εξωτερικά της σύνορα, με τις νότιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου να 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές. 

Θεωρούμε πως είναι, σε πρώτη φάση, θετική η υπερψήφιση της εν λόγω τρο-
πολογίας, καθώς ενισχύει την επιχειρηματολογία όλων των φορέων στην κοινή 
προσπάθεια ανατροπής των αρνητικών δεδομένων που επηρεάζουν τα νησιά».

Ο ΧΟΝ έκοψε πίτα
O Χορευτικός Όμιλος Νά-

ουσας, υποδέχτηκε το 2016 
με την κοπή της πίτας του, 
που πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, στην 
αίθουσά του στη Νάουσα, πα-
ράλληλα με την ετήσια γενική 
συνέλευση. 

Τα μέλη και οι φίλοι του ομί-
λου ενημερώθηκαν από το ΔΣ 
για τα πεπραγμένα της προ-
ηγούμενης χρονιάς. Η πρόε-
δρος, Σταματίνα Τσουνάκη και 
η γραμματέας, Ντόρα Τριγλιανού Κουζούμη, έκαναν τον απολογισμό των δραστηρι-
οτήτων, ενώ η ταμίας, Μαρία Σπύρου έκανε τον οικονομικό απολογισμό. Χαιρετισμό 
απηύθυνε και ο περιφερειακός σύμβουλος Ν. Αιγαίου κ. Παντελής Τζανακόπουλος. 

Ακολούθησε η κοπή της πίτας, που ευλόγησε ο π. Πέτρος Κορτιάνος, με δώρα 
έκπληξη για τους δύο τυχερούς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κεράσματα που 
προσέφερε ο σύλλογος και, φυσικά, χορό σε σκοπούς παραδοσιακούς που έπαιξαν 
οι Βασίλης Τριαντάφυλλος (τσαμπούνα), Νίκος Τριαντάφυλλος και Αγγελική Σκιαδά 
(τουμπάκι).

Το ΔΣ του ΧΟΝ ευχαρίστησε τον κόσμο που τον τίμησε με την παρουσία του και 
εύχεται σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τµ το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 
δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. ∆ίνονται και για 
ενοικίαση. Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ από τη θάλασσα. Μεσολάβη-
ση για λήψη τραπεζικού δανείου. 
∆ίνονται και για ενοικίαση.
 Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε 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 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 
ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 
170 τ.µ. Τηλ επικοινωνίας: 6976 
698 351

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για το ανθοπωλείο 
«Ντίνα» στον Περιφερειακό της 
Παροικίας ζητείται, µε σχετικές 
γνώσεις, µέχρι 30 ετών. Τηλ. 6972 
077 052

ΚΥΡΙΑ ζητείται, ανεξαρτήτου ηλικίας 
µε πολύ αγάπη για τα παιδιά και κέφι 
για παιχνίδι, για πλήρη απασχό-
ληση καθηµερινά εκτός Κυριακής, 
προκειµένου να φροντίζει δύο µικρά 
παιδάκια ηλικίας 4 και 2 ετών. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6982 925 141

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

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο Βαβανός Μιχαήλ του Παναγιώτη και της Φωτεινής το γένος Σεφεριάδη, που 
γεννήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η Μαλανδρένη 
Μαρία του Στυλιανού και της Αργυρώς το γένος Τσάµαρη, που γεννήθηκε 
στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στα Εξαµίλια Κορίνθου, θα παντρευτούν στο 
∆ηµαρχείο της Κορίνθου.  
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Βάλια Καστρουνή
Η Βάλια Καστρουνή, είναι η φετινή νικήτρια στο σχεδιασμό μόδας, Fashion 

Design Project της 18ης Athens Xclusive Designers Week. 
Η Παριανή Βάλια, συγκέντρωσε 2.265 ψήφους και αναδείχθηκε πρώτη ανά-

μεσα σε 31 νέους υποψηφίους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και οι οποίοι 
έθεσαν τα σκίτσα τους επί ένα μήνα σε ανοικτή online ψηφοφορία.

Η Βάλια Καστρουνή, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάρο, είναι 21 ετών, σπου-
δάζει φωτογραφία και οπτικοακουστικές τέχνες στη Σχολή Γραφικών Τεχνών & 
Καλλιτεχνικών Σπουδών στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αθήνας και 
έχει παρακολουθήσει σεμινάριο Fashion Design, στην Accademia di Belle Arti 
στη Βενετία. 

ΦΩΤΟ: kashionblog
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Μικτή 
ακαδημιών

Μετά από την πρόταση της αθλητικής επιτροπής, τη 
σχετική απόφαση του ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ και την ολο-
κλήρωση των επαφών με τους συμμετέχοντες συλ-
λόγους, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δοκιμαστικές 
προπονήσεις ποδοσφαιρικών ακαδημιών του νησιού 
μας, τον Ιούνιο και Ιούλιο 2015, παρουσία περίπου 40 
μικρών αθλητών γεννηθέντων το 2003 και 2004.

Το Σεπτέμβριο 2015 ξεκίνησε η δεύτερη φάση (υλο-
ποίησης αυτής της προσπάθειας), με 21 ποδοσφαιρι-
στές, που ακολούθησαν με συνέπεια και προθυμία τις 
προπονήσεις. Η ΚΔΕΠΑΠ με ανακοίνωσή της παρου-
σίασε επίσημα την πρώτη μικτή ομάδα ακαδημιών πο-
δοσφαίρου, υπό την αιγίδα της και του δήμου Πάρου, 
ενώ περιμένουν για τον πρώτο αγώνα τους την ομάδα 
της Σύρου.

Η προσπάθεια της ΚΔΕΠΑΠ είχε συμπαραστάτες τον 
Α.Ο. Πάρου, την πρόεδρό του κ. Μαρία Κουτσονικο-
λή και τους εφόρους κ.κ. Κώστα Τσαντάνη και Νίκο 
Κρουσταλλάκη, τον Α.Μ.Ε.Σ. Μαρπησσαϊκό, τον πρό-
εδρό του κ. Άγγελο Τσιγώνια και τους εφόρους κ.κ. 
Ανδρέα Φραντζή και Δημήτρη Πατέλη, τον πολιτιστικό 
σύλλογο Αγκαιριάς, την πρόεδρο κ. Ευαγγελία Σκιαδά 
και τον έφορο κ. Γιώργο Στογιάννου. Επίσης, τους γο-
νείς των παιδιών που τα βοήθησαν στις μετακινήσεις 
τους και ιδιαίτερα τα ίδια τα παιδιά που παρόλο το 
βεβαρημένο τους πρόγραμμα συμμετείχαν με διάθεση 
και συνέπεια στις προπονήσεις της ομάδας.

Οι αθλητές που απαρτίζουν την πρώτη μικτή ομάδα 
ακαδημιών ποδοσφαίρου Πάρου είναι οι παρακάτω:

Σαρρής Γιώργος, Παπαδημητρίου Άρης, Πατρίκης 
Στέλιος, Πατέλης Αντρώνης, Φραντζής Στέφανος, 
Σινλάϊντο Μουχαρεμάϊ, Μπίμπα Φάμπιο, Βόλφ Ρίκκο, 
Κούκος Αλέξανδρος, Σαρρής Ιωάννης, Ρομέο Κεσάϊ, 
Αποστολόπουλος Νεκτάριιος, Παντελαίος Στέφανος, 
Βιτζηλαίος Εμμανουήλ, Κιοσέ Διονύσιος, Δόγκας Διο-
γένης, Σκανδάλης Κωνσταντίνος, Ρηγόπουλος Γιώρ-
γος, Ζουμής Αλέξανδρος, Πετρόπουλος Νεκτάριος, 
Σκιαδάς Διονύσης.

Προπονητής: Μοστράτος Γεώργιος
Έφοροι: Τσαντάνης Κώστας, Σπανός Δημήτρης
Γραμματέας: Μπέττυ Γλυνού
Υπεύθυνος: Μπόνης Στυλιανός

Βετεράνοι
Με ανακοίνωσή του ο σύλλογος βετεράνων ποδο-

σφαιριστών των νησιών μας ενημέρωσε για τις δρα-
στηριότητές του. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ο σύλλογος βετεράνων ποδοσφαιριστών Πάρου – 
Αντιπάρου, ενημερώνει τα μέλη του αλλά και όσους 
επιθυμούν να πλαισιώσουν την ομάδα παλαιμάχων, 
ότι οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά κάθε Δευ-
τέρα στις 18:00 στο δημοτικό στάδιο Πάρου και κάθε 
Παρασκευή στις 16:00 στο δημοτικό γήπεδο Μάρ-
πησσας».

Προτάσεις Μ. 
Φραντζή

Ο προπονητής ακαδημιών του ΑΟΠ κ. Μανώλης 
Φραντζής, έστειλε μία ενδιαφέρουσα επιστολή προς 
την ΕΠΣ Κυκλάδων, για το ποδόσφαιρο των νησιών 
μας.

Η επιστολή του κ. Φραντζή, έχει ως εξής:
«Με όλον τον σεβασμό προς το έργο που επιτε-

λείτε, θέλω να καταθέσω κάποιες ιδέες μου. Σαφώς 
και αντιλαμβάνομαι πλήρως τα οικονομικά δεδομένα 
και της δικής μας Ένωσης, ωστόσο θεωρώ ότι πά-
ντα υπάρχουν περιθώρια για να βελτιωθούν ορισμένα 
κακώς κείμενα που αφορούν το ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο και δη τα παιδικοεφηβικά πρωταθλήματα.

Γινόμαστε συνεχώς μάρτυρες μιας διοργάνωσης 
που δείχνει να είναι εγκαταλελειμμένη, καθώς τα παι-
διά, που διψούν για μπάλα και κάνουν όνειρα ποδο-
σφαιρικής ανέλιξης και μεταγραφής σε άλλη ομάδα, 
μένουν επί μακρόν στη αδράνεια, με αποτέλεσμα να 
μην προοδεύουν όσο θέλουν οι ίδιοι, οι γονείς τους, 
οι προπονητές τους, τα σωματεία τους.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι καλείστε να διοργανώσετε ευ-
ρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
προκειμένου να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και 
να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε ρότα. Αν συ-
νεχίζουμε να πολεμάμε με... σφεντόνες, τότε δεν πρό-
κειται να κερδίσουμε καμία μάχη. Κι όσο συνεχίζου-
με να... πετάμε την μπάλα στην κερκίδα, θα χάνουμε 
όλους τους «αγώνες». Καιρός για δράση. Για συσκέ-
ψεις, ανταλλαγή απόψεων, αποφάσεις...

Εγώ είμαι στη διάθεσή σας σε ό,τι μου ζητηθεί... Εί-
μαι στη διάθεσή σας ώστε να «βγάλουμε την μπάλα 
από τον βάλτο…».

Ήττες
Για το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Ένωσης 

Σωματείων Καλαθόσφαιρας Κυκλάδων, το Σαββατο-
κύριακο 13-14/2 οι Παριανές ομάδες είχαν τα εξής 
αποτελέσματα:

Πρ. Εφήβων
Άρης Σύρου-Μαρπησσαϊκός 66-30
ΑΟ Ερμούπολης-Μαρπησσαϊκός 90-31
Πρ. Κορασίδων
ΑΟ Ερμούπολης-ΑΟΠ 65-35
Για το πρωτάθλημα πετοσφαίρισης κορασί-

δων Κυκλάδων, το Σαββατοκύριακο 13-14/2 οι 
Παριανές ομάδες είχαν τα εξής αποτελέσματα:

ΑΟΠ – Φιλώτι 0-3
Νηρέας – ΑΟ Θήρας Β’ 0-3
ΑΟ Θήρας Α’ – Νηρέας 3-0

Πίτα ΑΜΕΣ 
«Νηρέας

Στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του, την 
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016, ο ΑΜΕΣ «Νηρέας», 
πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πί-
τας.

 Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αυτοδιοικητικοί πα-
ράγοντες, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, μέλη 
του συλλόγου, γονείς και αθλητές.

Οι εκπρόσωποι του ΑΜΕΣ «Νηρέας», απευθυνόμε-
νοι στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης 
ζήτησαν βελτίωση και κατασκευή αθλητικών χώρων 
και συμπλήρωσαν: «[…] Η λύση στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν επι-
κρατήσει πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης».   

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή φω-

τογραφικού υλικού από το 1959 (έτος ιδρύσεως του 
συλλόγου), έως και σήμερα, από την αθλητική και πο-
λιτιστική δράση του. 

Τέλος, ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ ευχαρίστησαν 
θερμά όλα τα μέλη, τους γονείς, τους αθλητές, τους 
προπονητές και τους φίλους του «ΑMΕΣ ΝΗΡΕΑΣ» για 
την παρουσία τους αλλά και τη θετική τους ενέργεια, 
όπως και τους ευγενικούς χορηγούς της εκδήλωσης.

Πινγκ πονγκ 
στην Αγκαιριά

Τριάντα δυο αθλητές απ’ όλη την Πάρο, έλαβαν μέ-
ρος στους αγώνες πινγκ-πονγκ, το τριήμερο 6,13,14 
Φεβρουαρίου, που πραγματοποίησε ο πολιτιστικός 
σύλλογος Αγκαιριάς, ενώ δωροθέτης ήταν η ΚΔΕΠΑΠ.

Η συμμετοχή αθλητών ήταν πολύ ικανοποιητική κάτι 
που χαροποίησε τους διοργανωτές και τους πολυά-
ριθμους φίλους του αθλήματος, που παρακολούθησαν 
το υπέροχο θέαμα και χειροκρότησαν με ενθουσιασμό 
τους παίκτες. 

Νικητές στους ενήλικες ήταν: 1ος Σωτήρης Σταμα-
τόπουλος, 2ος Daniel Gorivc, 3ος Γιώργος Αντ. Σκια-
δάς. Στην κατηγορία εφήβων, νικητές ήταν: 1ος Δανιήλ 
Ματβέεβ, 2η Σταυρούλα Δαφερέρα, 3ος Σπύρος Δα-
φερέρας. Τέλος, στην κατηγορία παίδων, διακρίθηκε ο 
Γιώργος Πετρόπουλος.
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Η Ενόπλων 
στην Πάρο;

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 συνεδρίασε στη 
Νάξο το ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων. Μεταξύ των θεμάτων 
που συζητήθηκαν ήταν και μία πρόταση του Παριανού 
παράγοντα της ΕΠΣΚ, κ. Γιώργου Παρούση.

Ο κ. Παρούσης, πρότεινε να κατατεθεί πρόταση στην 
Εθνική Ελλάδος (Ενόπλων), ώστε να γίνει φιλική ανα-
μέτρηση στην Πάρο, με ομάδα επίλεκτων των νησιών 
μας και τα έσοδα από την αναμέτρηση να διατεθούν σε 
ειδικό σκοπό.

Σημειώνουμε ότι στην Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων 

της χώρας μας, αγωνίζονται πολλοί γνωστοί ποδοσφαι-
ριστές της Α’ Εθνικής κατηγορίας και στην τελευταία 
της αποστολή είχαν αγωνιστεί: 

ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΧΑΤΖΗΙΣΑΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ BRUNO, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
(ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ),

ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ),
ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΓΙΑΚΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ (ΠΑΣ 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ),
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ),
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ),
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΟΚ),
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΒΕΡΟΙΑ),
ΣΙΟΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ).
Τέλος, ο ενωσιακός προπονητής, κ. Γ. Μοστράτος, 

προτάθηκε για την επιλογή της ομάδας Κυκλάδων, σε 

περίπτωση που πραγματοποιηθεί ο αγώνας.

Νίκη με 
άγχος

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε τον αγώνα για τη 
σωτηρία του στην Α’ κατηγορία της 
ΕΠΣ Κυκλάδων, νικώντας στην πρώτη 
αγωνιστική, το Παμμηλιακό 1-0, στο 
δημοτικό στάδιο Πάρου.

Το ζητούμενο από τον παραπάνω 
αγώνα ήταν οι τρεις βαθμοί της νίκης, 
κάτι που κατάφερε τελικά η Παριανή 
ομάδα, σ’ έναν αγώνα που ήταν εμφα-
νές το άγχος και για τους 22 ποδοσφαι-
ριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το 
θέαμα στον αγώνα ήταν κακό και δίχως 
υπερβολή ήταν μία από τις χειρότερες 
ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις που μπο-
ρεί να παρακολουθήσει ένας φίλαθλος.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε 
ο Ν. Σένκα στο 40ο λεπτό, με δυνατό 
πλασέ. Επίσης και οι δύο ομάδες εί-
χαν ευκαιρίες να πετύχουν γκολ, ενώ 
η ομάδα της Μήλου αγωνίστηκε τα τε-
λευταία 15 λεπτά με παίκτη λιγότερο, 
καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα ο Ατανάσοφ.

Τέλος, ασορτί με το θέαμα ήταν και 
η διαιτησία των κ. Γ. Ρούσσου, που είχε 
λάθη κατά και των δύο ομάδων, ενώ 
το σοβαρότερο ήταν η άρνηση να δο-
θεί πέναλτι σε ανατροπή του Παριανού 
επιθετικού Αρκουλή. 

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Βασιλάρης, Κρουσταλλάκης, 

Χασάνι (Αρκουλής),  Ν. Σένκα, Χατζία, 
Πετρόπουλος (Τσούκε), Β. Σένκα (Τσό-
κα), Κληρονόμος, Νίκας, Μπαρμπαρή-
γος, Κορτιάνος

Παμμηλιακός: Μήτση, Δρίλης, Δερ-
δελάκος, Ατανάσοφ, Σίδερης, Θεοδω-
ρακάκης (Ταγκίρης], Καμακάρης, Νίνος 
(Κουρέπης), Μαυρογιάννης (Μαυρά-
κης), Σάντα, Στεφανή

Διαιτητής: Γ. Ρούσσος με λάθη και βο-
ηθούς τον κ. Β. Ρούσσο και την κ. Σ. 
Μαργαρίτη (καλοί).

Αποτελέσματα-Βαθμολογίες

Όμιλος πρωταθλητή

Άνω Μερά – Πανθηραϊκός 1-2
ΑΟ Σύρου – Μύκονος  0-0
Θύελλα – Πανναξιακός  0-1

Βαθμολογία

1. Πανθηραϊκός 6
2. Πανναξιακός 4
3. Μύκονος 4
4. ΑΟ Σύρου 2

5. Άνω Μερά 0
6. Θύελλα 0
Σημ.: Μύκονος και Πανθηραϊκός ξε-

κίνησαν με +3 βαθμούς και Πανναξια-
κός και ΑΟ Σύρου με +1 βαθμό, λόγω 
της κατάταξής τους στην κανονική δι-
άρκεια του πρωταθλήματος.

Όμιλος παραμονής

ΑΟΠ – Παμμηλιακός  1-0
Ανδριακός – Φιλώτι  4-5
Πάγος – Πανσιφναϊκός  3-0

Βαθμολογία

1. Φιλώτι 6
2. Πάγος 4
3. ΑΟΠ 4
----------------------------------
4. Ανδριακός 3
----------------------------------
5. Παμμηλιακός 0
6. Πανσιφναϊκός 0
Σημ.: Φιλώτι και Ανδριακός ξεκίνη-

σαν με +3 βαθμούς και ΑΟΠ και Πάγος 
με +1 βαθμό, λόγω της κατάταξής τους 
στην κανονική διάρκεια του πρωταθλή-
ματος.

Β’ ΕΠΣΚ

ΠΑΣ Νάξου – Καρτεράδος  2-0
Τραγαία – Λάβα  0-0

Βαθμολογία

1. Λάβα 19
2. Μαρπησσαϊκός 18
----------------------------------
3. Αίας Σύρου 16
----------------------------------
4. Καρτεράδος 12
5. ΠΑΣ Νάξου 9
6. Τραγαία 3
7. Σέριφος 1
* Αίας Σϋρου και Καρτεράδος έχουν 

έναν αγώνα λιγότερο.

Κ-13 (Β’ όμιλος)

Θύελλα – Νηρέας  3-1
ΑΟΠ – Παμμηλιακός  5-0

Βαθμολογία

1. ΑΟΠ 6
2. ΠΑΣ Νάξου 3
3. Μαρπησσαϊκός 3
4. Θύελλα Καμαρίου 3
5. Νηρέας 0
6. Παμμηλιακός 0

Επόμενη αγωνιστική

Όμιλος πρωταθλητή

Μύκονος – Άνω Μερά
Πανναξιακός – ΑΟ Σύρου
Πανθηραϊκός – Θύελλα Καμαρίου 

(25/2/16)

Όμιλος παραμονής

Πανσιφναϊκός – ΑΟΠ
Παμμηλιακός – Ανδριακός

Ημιτελικός κυπέλου ΕΠΣΚ

Πανθηραϊκός – Φιλώτι

Κ-17 (2ος Όμιλος)

Πανναξιακός – ΑΟΠ
Καρτεράδος – ΠΑΣ Νάξου

Κ-15 (2ος Όμιλος)

Πανσιφναϊκός – ΑΟΠ 

Κ-13 (2ος Όμιλος)

ΠΑΣ Νάξου – Νηρέας
ΑΟΠ – Θύελλα Καμαρίου

Ανακοίνωση των προπονητών
Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο «ΠΑΝ-

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟ-
ΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ», είναι πλέον 
αναγνωρισμένο σωματείο από το Πρω-
τοδικείου Σύρου. 

Η προσωρινή διοίκηση του συνδέ-
σμου προχωρά άμεσα σε ενέργειες για 
την εγγραφή και νέων μελών του συν-
δέσμου και καλεί όλους τους προπονη-
τές-τριες ποδοσφαίρου των Κυκλάδων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγρα-
φής, να προχωρήσουν σε διαδικασία 
εγγραφής τους στο σύνδεσμο, μέχρι 
την 18/03/2016. Μέλη του Συνδέσμου 
μπορούν να γίνουν ημεδαποί ενήλικες, 
οι οποίοι είναι οι εξής: 

1) Οι διπλωματούχοι της Σχολής 
Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., 
καθώς και των σχολών προπονητών 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
όπως έχει καθορισθεί από τις διατάξεις 
της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης 
προπονητικών προσόντων της UEFA 
και της ειδικής συμφωνίας μεταξύ ΕΠΟ 
και της επιτροπής JIRA. 

2) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσι-
κής αγωγής και αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 
των ελληνικών πανεπιστημίων, με κύρια 
ειδικότητα το άθλημα του ποδοσφαί-
ρου, που έχουν την ειδική αναγνώριση 
ισοτιμίας από την Ελληνική Ποδοσφαι-
ρική Ομοσπονδία, όπως έχουν καθορι-
σθεί από τις διατάξεις της σύμβασης 
αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών 
προσόντων της UEFA. 

3) Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι διπλώμα-
τος αναγνωρισμένων σχολών προπο-
νητών του εξωτερικού των χωρών του 
πρωτοκόλλου της αμοιβαίας αναγνώρι-
σης των προπονητικών προσόντων της 
U.E.F.A., εφόσον συναινεί η ποδοσφαι-
ρική Ομοσπονδία της χώρας του. 

4) Οι διπλωματούχοι των σχολών 
προπονητών της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού που διαθέτουν άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος. 

5) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυ-
σικής αγωγής και αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) 
των ελληνικών πανεπιστημίων, με κύ-
ρια ειδικότητα το άθλημα του ποδο-
σφαίρου που διαθέτουν άδεια άσκησης 
επαγγέλματος. 

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με τις διαδικασίες και τα δικαιολογη-
τικά εγγραφής στο σύνδεσμο, οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στα τηλέφωνα 6979 256274 κ. Κάμπα-
ξης Δημήτριος, 6947 302291 κ. Μαν-
θόπουλος Μιχάλης ή να αποστείλουν 
mailστο sppcyclades@gmail.com 
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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


