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■ Google
ΣΥΡΙΖΑ: Ζητώ συγγνώμη σήμερις, αλλά όποια πα-

ράγραφο και να ξεκινήσω να γράφω στον υπολογιστή 
μου πρέπει να την ξεκινώ με τη λέξη «ΣΥΡΙΖΑ», αλλιώς 
η Google δεν με αφήνει να προχωρήσω. Ως γνωστό, 
μέχρι και το blog του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ τα έγραψε αυτά, 
η Google συνωμοτεί για να ρίξει από την κυβέρνηση 
τον κ.κ.κ. Τσίπρα! Έτσι, για να ισιώσει λίγο το θέμα η 
Google, αναγκάζει όλους εμάς να γράφουμε κάθε πέ-
ντε γραμμές «ΣΥΡΙΖΑ».

■ Google 2
ΣΥΡΙΖΑ: Ο ευφάνταστος λοιπόν δημοσιογράφος 

που εφεύρε την αρθράρα ότι η Google σαμποτάρει 
το ΣΥΡΙΖΑ είναι εις εκ των κυρίων κυρίων δημοσιο-
γράφων που συνελήφθησαν από την αστυνομία και 
κατηγορούνται ότι εκβίαζαν επιχειρηματίες. Ακόμα, ο 
ίδιος δημοσιογράφος έχει φωτογραφηθεί ουκ ολίγες 
φορές στο πλευρό του κ.κ.κ. Τσίπρα. Να τα λέμε αυτά 
παιδιά, για να μην πυροβολούμε μόνο τους άλλους και 
τον αξιότιμο και ερίτιμο κ.κ. Λάκη Λαζόπουλο.

■ Άσχετο
ΣΥΡΙΖΑ: Και να το ξέρει η Google. Επειδή στην Ελλά-

δα η βλακεία είναι ανίκητη, αυτή θα χάσει στο τέλος!

■ Έμποροι
ΣΥΡΙΖΑ: Όταν πήγαινα δημοτικό σχολείο, εκεί στην 

Παλιά Κοκκινιά, θυμάμαι ότι είχαμε στην τάξη δύο 
συμμαθητές που τους κοιτούσαμε όλοι με θαυμασμό, 
γιατί ήταν παιδιά εμπόρων! Μεταξύ μας τώρα, ξεχώ-
ριζαν σε όλα, από τα ρούχα που φορούσαν έως τις 
μπάλες ποδοσφαίρου που είχαν και ήταν οι μοναδικές 
στη γειτονιά μας! Σε κάθε ονομαστική γιορτή όλοι οι 
συμμαθητές έφερναν για κέρασμα καραμέλες, άντε 
και κανένα γεμιστό μπισκότο «Παπαδοπούλου». Οι 
δύο γιοι των εμπόρων σε κάθε ονομαστική τους εορ-
τή έφερναν πάστες αμυγδάλου και μοίραζαν! Είπαμε, 
ξεχώριζαν!

■ Έμποροι 2
ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί τώρα θα πείτε, έγραψα το παραπάνω. 

Πολύ απλά δημοσιεύουμε σήμερα στη Φ.τΠ. μία επι-
στολή της ΕΣΕΕ, με την οποία ζητά από τον υπουργό 
κοινωνικής ασφάλισης κ. Κατρούγκαλο, τη συνέχιση 
της ασφαλιστικής ικανότητας των εμπόρων που την 
έχουν απολέσει, λόγω των οικονομικών τους προβλη-
μάτων. Θυμίζω ότι αυτή η χώρα στηρίχθηκε επί δεκα-
ετίες στον εμπορικό κόσμο (τους λεγόμενους μικρο-
μεσαίους), για την οικονομική της ανάπτυξη. Σήμερα, 
η μικρομεσαία τάξη, δεν μπορεί να έχει ούτε ασπιρίνη. 
Αυτή είναι η αλήθεια…

■ Νάουσα
ΣΥΡΙΖΑ: Την περασμένη εβδομάδα το δημοτικό μας 

συμβούλιο πήρε απόφαση να παραχωρήσει τον πρώ-
ην κοινοτικό ξενώνα Νάουσας, στην εταιρεία του πολι-
τιστικού πάρκου Δήμου Πάρου. Το κτίριο (που βρίσκε-
ται στη «βιτρίνα» της Νάουσας), θα μετατραπεί όπως 
είπαν σε πολυχώρο (;) πολιτισμού! Η πρώτη ερώτηση 
είναι απλή. Αν δεν κάνουμε λάθος –το είπε και ο Βλα-
χογιάννης- υπάρχουν άλλοι δύο παρόμοιοι χώροι στη 
Νάουσα (αίθουσα Αγ. Αθανασίου και αίθουσα Νηρέα). 
Τι θα προσθέσει λοιπόν η παραπάνω χρήση, εκτός του 
ότι οι δύο μικροί χώροι θα γίνουν τρεις; Εμείς δεν κα-
ταλάβαμε…

■ Παροικιά
ΣΥΡΙΖΑ: Όπως είπε ο κ. Βλαχογιάννης, στη συζήτη-

ση του παραπάνω θέματος, υπάρχει έτοιμη μελέτη για 
πολυχώρο στο χώρο πίσω από εκεί που φιλοξενούνται 
σήμερα οι εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Πάρου. 
Θυμίζουμε ότι η Παροικιά, το μόνο χώρο που έχει για 
να παρουσιάσει κάποια εκδήλωση είναι το γερασμένο 
κτίριο που φιλοξενείται σήμερα από το δήμο Πάρου, 
ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος». Εκεί γίνονται 

όλα, σ’ ένα χώρο που δεν είναι ο πλέον κατάλληλος 
και όλοι το ξέρουμε αυτό. Εμείς, πάλι δεν καταλάβαμε 
τίποτα… Τες πα.

■ Στραματσιόνι
ΣΥΡΙΖΑ: Και ξαφνικά εκεί την περασμένη Κυριακή, 

που όλα τα βαζελάκια κατά τις 9 παρά 20 περίπου εί-
μαστε χαρούμενα με το 2-0 επί του ΠΑΟΚ και βάζαμε 
ποτά και «σφάζαμε» σακούλες με πατατάκια, αρχίζει ο 
μεγάλος Στραματσιόνι και κάνει αλλαγές. Ε, τα κατά-
φερε. Δύο παίκτες ήταν αυτοί που ξεχώριζαν από τον 
Παναθηναϊκό και έβγαζαν μάτια (Βλαχοδήμος, Καλ-
τσάς), ε… και αυτούς έβγαλε ο «Λεβέντης» των προ-
πονητών, τον Αλαφούζα μου μέσα! Πάνε και τα ποτά, 
πάνε και τα πατατάκια, φέραμε τελικά ισοπαλία και 
γυρίσαμε σπίτι για να την πέσουμε για ύπνο! Τελικά, οι 
μόνες καλές Κυριακές μου τα τελευταία χρόνια, είναι 
κάθε καλοκαίρι που δεν έχει πρωτάθλημα…

■ Συρμαλένιος
ΣΥΡΙΖΑ: Καλά λέμε ότι δεν παίζεται ο τιτανοτερά-

στιος βουλευτής του Νομού μας! Τι να πρωτοπώ για 
το Συρμαλένιο! Τι θέμα λέτε άνοιξε τις προάλλες στη 
Βουλή; Την ενοποίηση των Περιφερειών Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου! Τέτοιο πολιτικαντισμό και τέτοιο απο-
προσανατολισμό δεν ξανάδε ο ντουνιάς μιλάμε. Σας 
τα είπα και στις προηγούμενες «διαφωνίες». Εκτός και 
αν το σόου Συρμαλένιου σχετίζεται με το σχέδιο για 
συνδιαχείριση στο Αιγάιο.

■ Μαρξ
ΣΥΡΙΖΑ: Η άλλη λέει πήγαινε στα 15 της και διάβα-

ζε Μαρξ και τελικά τον απέρριψε. Εμείς «ντουβάρια» 
’κει κάτω στην Παλιά Κοκκινιά. Στα 15 μας διαβάζαμε 
μόνο το «αυστηρώς ακατάλληλο» και προσπαθούσαμε 
να βρούμε τρόπο για να δούμε την ταινία!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Ενιαία Περιφέρεια Β. 
& Ν. Αιγαίου προτείνει 
ο Συρμαλένιος

Την πρόταση για ενοποίηση των δύο Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου σε 
μια ενιαία Περιφέρεια, με αυξημένη ισχύ και διευρυμένες αρμοδιότητες, ένα είδος 
«επιτελικής κυβέρνησης» για όλο το αρχιπέλαγος, που θα χαράσσει στις γενικές της 
γραμμές τους άξονες των πολιτικών στα θέματα ανάπτυξης, ακτοπλοΐας, υγείας, 
παιδείας κ.ά., κατέθεσε στη μόνιμη επιτροπή περιφερειών της Βουλής, ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Νίκος Συρμαλένιος.

Ο Ν. Συρμαλένιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε όλοι νησιώτες του Αρχιπε-
λάγους Αιγαίου και θεωρώ και το καταθέτω ως προβληματισμό και στην Επιτροπή, 
ότι το Αιγαίο έχει κοινά προβλήματα, είτε λέγεται Βόρειο, είτε Νότιο Αιγαίο. Βεβαί-
ως, υπάρχουν αναπτυγμένα νησιά και λιγότερο αναπτυγμένα νησιά. Όπως έχουμε 
πει από χρόνια, είναι τριών ταχυτήτων τα νησιά μας, όμως τα προβλήματα είναι 
σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό κοινά, ανεξάρτητα αν υπάρχουν και ιδιομορφίες σε 
κάθε χώρο. 

Γι’ αυτό η πρότασή μου, εν όψει συζήτησης στις αλλαγές του Καλλικράτη, είναι 
και το καταθέτω εδώ, οι δύο Περιφέρειες να ενοποιηθούν στην πορεία, να υπάρξει 
ενιαία Περιφέρεια. Αυτό το λέω και επίσημα για να ζυμώνεται και προς το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών». 

Ο Ν. Συρμαλένιος ξεκαθάρισε ότι η πρότασή του αφορά μόνο τις δύο Περιφέρει-
ες, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και όχι την Περιφέρεια Κρήτης, διότι, όπως ανέφερε, 
η Κρήτη έχει άλλο βάρος. Αναφορικά με τη λειτουργία της ενιαίας Περιφέρειας 
τόνισε: «Θα ισχυροποιηθούν τα πέντε νομαρχιακά διαμερίσματα. Δηλαδή, οι πέντε 
νομοί που έχουμε στο Νότιο και Βόρειο Αιγαίο θα λειτουργήσουν με ισχυρό βάρος 
και η νέα Περιφέρεια Αιγαίου θα έχει τη δυνατότητα να χαράσσει στις γενικές της 
γραμμές τους άξονες των πολιτικών στα θέματα ανάπτυξης, ακτοπλοΐας, υγείας, 
παιδείας κ.λπ. Θα ένα είδος «επιτελικής κυβέρνησης» για όλο το αρχιπέλαγος και 
τα νομαρχιακά διαμερίσματα στα πλαίσια αυτών των κατευθύνσεων, αναδεικνύο-
ντας τις δικές τους ιδιαιτερότητες, θα εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές. Έτσι νομί-

ζω ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε, αν θέλουμε να 
ξεπεράσουμε παθογένειες πάρα πολλών χρόνων».

Αναφερόμενος σε θέματα ανάπτυξης των νησιών, 
ο Ν. Συρμαλένιος είπε: 

«Δεν σηκώνουν τα νησιά μας «φαραωνικά» έργα. 
Τα νησιά μας χρειάζονται μικρά έργα, πολλά αποκε-
ντρωμένα έργα, έτσι ώστε πραγματικά να δώσουν 
δυνατότητες ανάπτυξης σε κάθε τοπικό επίπεδο. 
Ένα ζήτημα που θέλω να βάλω, είναι το ζήτημα της 
διοίκησης και κυρίως όσον αφορά την έλλειψη δη-
μόσιων υπηρεσιών, στα μικρά κυρίως νησιά, αλλά 
και στα μικρομεσαία νησιά. Εκεί κάνουμε μια προ-
σπάθεια αυτές τις μέρες, με άλλους νησιώτες βου-
λευτές, να πείσουμε τον Υπουργό Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης, ότι πρέπει να γίνει μια διεύρυνση των 
αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ, ειδικά εκεί που δεν υπάρ-
χουν υπηρεσίες ή έχουν καταργηθεί υπηρεσίες, όπως Εφορίες, ΙΚΑ κ.λπ. κ.λπ., έτσι 
ώστε πραγματικά, όλοι οι κάτοικοι να εξυπηρετούνται στον τόπο κατοικίας τους και 
όχι να πηγαίνουν σε μεγαλύτερα κέντρα, είτε στην Αττική, είτε σε άλλα νησιά. Έτσι 
θα αποφύγουν περιττές δαπάνες και ταλαιπωρία. 

Βεβαίως, οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, μου έκαναν παρατήρηση επειδή είχα ξανακάνει  
αυτήν την πρόταση, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούν να φορτωθούν με το υπάρ-
χον δυναμικό τη διεύρυνση αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν 
μιλάω για διεύρυνση με το υπάρχον προσωπικό, μιλάω για πολλαπλάσιο προσωπι-
κό, που μπορεί να στελεχώσει τα ΚΕΠ, έτσι ώστε οι περισσότερες αρμοδιότητες να 
μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από ένα πολλαπλάσιο και εκπαιδευμένο προσωπι-
κό. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν περιοχές, που πραγματικά δεν μπορούν να 
καλυφθούν από τις υπάρχουσες δομές».

Τέλος, ο κ. Συρμαλένιος αναφέρθηκε και στο ΦΠΑ των νησιών, λέγοντας: «Θέλω 
να συνηγορήσω στον αγώνα που κάνουν όλοι οι νησιώτες, να μην επεκταθεί ο 
αυξημένος ΦΠΑ, στα υπόλοιπα νησιά. Το βόρειο Αιγαίο με τα νησιά του, έχει δυ-
νατότητες και το έχει πει και ο αναπληρωτής Υπουργός, ο κ. Αλεξιάδης, σε μια 
επίκαιρη ερώτηση, ότι το υπουργείο θα εξετάσει και τις επιβαρύνσεις που έχουν τα 
νησιά λόγω προσφυγικού. Το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής απέδειξε ότι 
ο αυξημένος ΦΠΑ δεν απέδωσε οικονομικά κανένα ουσιαστικό όφελος, και έτσι 
εμείς διεκδικούμε και πάλι να επανέλθει  η κατάσταση, όπως ήταν πριν σε όλη τη 
νησιωτική Ελλάδα».

Υπόμνημα εμπόρων
Στις 22 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ομοσπον-

δίας εμπορικών συλλόγων Αττικής ομόρων νομών και νήσων Αιγαίου στον Πειραιά, 
όπου παρευρέθηκαν και τα μέλη του εμποροεπαγγελματικού συλλλόγου Πάρου-
Αντιπάρου, κ.κ. Απ. Αλιπράντης και Γρ. Μαριάνος.

Στη συνάντηση έδωσαν παρόν εκπρόσωποι από τα νησιά: Σύρο, Πάρο, Νάξο, Τήνο, 
Σίφνο, Σέριφο, Κέα, Σαντορίνη, Σάμο, Χίο και Λέσβο. Οι παραπάνω εκπρόσωποι  κα-
τέθεσαν τα προβλήματα των νησιών μας (μειωμένος ΦΠΑ, μεταφορικό ισοδύναμο, 
παραεμπόριο, ακτοπλοϊκή συγκοινωνία).

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, κατέθεσε το παρακάτω 
υπόμνημα στο υπουργείο ναυτιλίας: «Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου – 
Αντιπάρου ανταποκρινόμενος στα αιτήματα των μελών του και των πολιτών των 
νήσων Πάρου και Αντιπάρου,  απευθύνεται στον υπουργό ναυτιλίας  και θέτει τρία 
σοβαρά ζητήματα τα οποία απασχολούν τα νησιά μας. 

Αρχικά σας ζητεί να μεσολαβήσετε ώστε το πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο από 
Πειραιά προς Ικαρία και Σάμο, να προσεγγίζει στα λιμάνια της Πάρου και της Νά-
ξου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα 
δύο αυτά νησιά είναι κομβικά για τις Κυκλάδες και μια θετική προσέγγιση στο 
αίτημα μας εκ μέρους σας, θεωρούμε ότι θα εξυπηρετούσε πέρα από τις εμπορικές 
συναλλαγές και  μεγάλο αριθμό φοιτητών μας στο πανεπιστήμιο Αιγαίου, ταυτό-
χρονα με τους φαντάρους μας.

Άλλο εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που άφορα στις μετακινήσεις αλλά και στο 
εμπόριο είναι η πύκνωση των δρομολογίων της ενδοκυκλαδικής γραμμής, με την 
επαναφορά του δευτέρου πλοίου.

Εν συνεχεία σας παρουσιάζουμε το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με το κλείσι-
μο του Λιμεναρχείου Αντιπάρου. Πριν από 20 χρόνια υπήρχε μόνο ένας λιμενικός, 
με τον καιρό  αυξήθηκαν σε πέντε με επταήμερη πλήρη βάρδια. Σήμερα έχουμε 
καταλήξει σε δύο που πρέπει να φύγουν λόγω έλλειψης στέγης. Κατόπιν τούτου 
για θεώρηση και άδεια θα πρέπει οι κάτοικοι της Αντιπάρου να μετακινούνται στην 
Πάρο, γεγονός που σημαίνει τέσσερα μέσα μεταφοράς και αντίστοιχο χρόνο και 
έξοδα. Στα παραπάνω οφείλουμε να συνυπολογίσουμε ότι στο νησί λειτουργεί το-
πική γραμμή Ferry, γραμμή ferry Αντιπάρου –Παροικιά, σκάφος ΕΚΑΒ το οποίο εξυ-
πηρετεί όλες τις Κυκλάδες, ενώ υπάρχουν 6 τουριστικά σκάφη τα οποία λειτουρ-
γούν 10:00 έως 18.00, αλιευτικός στόλος και εκατοντάδες ιστιοπλοϊκά κατά τους 
θερινούς μήνες. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 
λιμεναρχείου ετησίως περίπου 500.000  άτομα μετακινούνται με τα τοπικά Ferry. 
Το υπουργείο διαθέτει μόνο 100 ευρώ το μήνα για κτίριο 18τμ. Η προηγούμενη 
δημοτική αρχή είχε έρθει σε συνεννόηση με το Υπουργείο για περαιτέρω επιχορή-
γηση στέγασης. Λόγω των εκλογών όμως το όλο θέμα καθυστέρησε.

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου επιθυμεί το τωρινό φυλά-
κιο να ξαναγίνει σταθμός».



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 20164 | Ειδήσεις

Άγονες γραμμές – 
μεταναστευτικό

Η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο κάνει 
αναφορά για τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης που τέθηκαν στη συνεδρίαση του 
περιφερειακού συμβουλίου στις 10 Φεβρουαρίου.

Όπως γράφει στην ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση: «[…] Α) Η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση στη συζήτηση του θέματος για την παράταση των συμβάσεων των επιδο-
τούμενων αεροπορικών γραμμών, τόνισε ότι, στη βάση του όρου «άγονη γραμμή» 
έχουν θησαυρίσει εφοπλιστές ακτοπλόοι, και αεροπορικές εταιρείες, χωρίς στην 
ουσία να καλύπτονται οι συγκοινωνιακές ανάγκες των νησιών μεταξύ τους και με 
την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά αντίθετα, οι κάτοικοι των νησιών πληρώνουν πα-
νάκριβα εισιτήρια, παρ’ όλο που το κόστος της γραμμής είναι πληρωμένο από το 
κράτος, δηλαδή από τα λεφτά της φοροληστεία του λαού. 

Η πραγματικότητα είναι ότι οι γραμμές που εξυπηρετούν τα νησιά δεν είναι ικα-
νοποιητικά κερδοφόρες για τις εταιρείες, οι οποίες απαιτούν ολοένα και περισσό-
τερα. Γι’ αυτό και η λύση που προτείνει η Λαϊκή Συσπείρωση για Κρατικό Ενιαίο 
Φορέα Μεταφορών που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των νησιωτών και όχι τα συμ-
φέροντα ή το κέρδος των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εταιρειών είναι και η μόνη 
που θα δώσει λύση σε δημόσια, τακτική, φθηνή και ασφαλή συγκοινωνία. Είναι η 
πρόταση που απευθύνουμε στο λαό για διεκδίκηση, ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του, την ίδια ώρα που έχει πληρώσει στους εφοπλιστές (εκτός από τα αφορο-
λόγητα καύσιμα και τις απίστευτες φοροαπαλλαγές), πάνω από 1 δισ. ευρώ την 
τελευταία 12ετία, και 45 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στις αεροπορικές εταιρείες.

Γι’ αυτό και καταψήφισε την παράταση της απαράδεκτης σύμβασης. 
Β) Στο θέμα της σημερινής κατάστασης όπως διαμορφώθηκε στη Κω, η πρόταση 

που τέθηκε για ψήφιση ήταν περισσότερο ένα ευχολόγιο παρά σαφή θέση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου και ανάληψης ευθυνών από την Περιφερειακή Αρχή ως 
προς το θέμα των μεταναστών και προσφύγων, γι’ αυτό και δεν την ψήφισε η Λ.Σ.

Με ξεκάθαρο τρόπο η Λαϊκή Συσπείρωση τοποθετήθηκε ενάντια στην δημιουρ-
γία των hot spots, γιατί αποτελούν κέντρα διαλογής για μετεγκατάσταση ενός 
μηδαμινού αριθμού προσφύγων, όσων κριθούν χρήσιμοι για τα μονοπώλια κρα-
τών - μελών της ΕΕ που θα τους επιλέξουν και εγκλωβισμού των περισσότερων 
προσφύγων – μεταναστών. Είναι άμεση ανάγκη να γίνεται απευθείας μεταφορά 
των προσφύγων από τα νησιά στις χώρες προορισμού τους, και μάλιστα να βρε-
θεί τρόπος απευθείας μεταφοράς των προσφύγων από την Τουρκία στις χώρες 
προορισμού για να μην πνίγονται στη θάλασσα του Αιγαίου εκατοντάδες ξεριζω-
μένοι από πολέμους και φτώχεια. Να παρθούν μέτρα για υποδομές που να εξα-
σφαλίζουν αξιοπρεπή διαμονή, σίτιση, περίθαλψη και μετακίνηση των προσφύγων 
για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται μέχρι την αναχώρησή τους για τις χώρες 
προορισμού τους. Η Λαϊκή Συσπείρωση τόνισε επίσης ότι δεν αρκεί η προσπάθεια 
που πρέπει να γίνει για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και δομές για 
την υποδοχή του ρεύματος των προσφύγων αν δεν συνδυαστεί με την πάλη που 
πρέπει να κάνει ο λαός μας,  για την αντιμετώπιση των αιτιών που γεννούν το 
πρόβλημα, δηλαδή των καπιταλιστικών συμφερόντων και ανταγωνισμών για το 
μοίρασμα του ενεργειακού πλούτου της περιοχής της Μεσογείου, που φέρνουν 
πόλεμο, φτώχεια και προσφυγιά. 

Να απεμπλακεί η χώρα μας από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην 
περιοχή, την στιγμή μάλιστα  που προδιαγράφονται επικίνδυνες εξελίξεις με την 
ανάθεση στο ΝΑΤΟ της φύλαξης των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας, όταν το ίδιο 
δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα σε Ελλάδα-Τουρκία. 

Η επιχείρηση γκριζαρίσματος του Αιγαίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα λε-
γόμενα «ευρωπαϊκά σύνορα» αποτελούν το όχημα για συνολικότερες, ντε φάκτο, 
αμφισβητήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο, που εξυπηρετούν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια 
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Η Πάρος σε εκθέσεις
Ο δήμος Πάρου συμμετείχε σε τουριστικές εκ-

θέσεις του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα στις: 
«BIT Milano 2016» και «Grekland Panorama 
2016».

Η διεθνής έκθεση τουρισμού «BIT Milano 
2016» διεξήχθη από 11 έως 13 Φεβρουαρίου 
στο Μιλάνο της Ιταλίας. Ο δήμος Πάρου συμμε-
τείχε όπως κάθε χρόνο στο περίπτερο της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η συγκεκριμένη έκθεση διοργανώνεται κάθε 
χρόνο από το 1980 και θεωρείται μια από τις 
μεγαλύτερες εκθέσεις τουρισμού στην Ευρώπη, 
αποτελώντας τόπο συνάντησης διεθνών παρα-
γόντων του τουρισμού, αφού κάθε χρόνο συμμε-
τέχουν πολλές χώρες και εκθέτες. Αξίζει α ση-
μειωθεί ότι πέρυσι στην έκθεση συμμετείχαν 100 
χώρες, 2000 εταιρίες και 1500 hosted buyers 
και δημιουργήθηκαν 40.000 νέες επαγγελματικές 
συνεργασίες (business matching), ενώ οι επισκέπτες έφτασαν περίπου τα 61.781 
άτομα.

Το stand της Πάρου δέχθηκε μεγάλη επισκεψιμότητα -σύμφωνα με ανακοίνωση 
της δημοτικής αρχής- όχι μόνο από δημοσιογράφους, bloggers και επαγγελματίες 
του τουρισμού, αλλά και από το κοινό, το οποίο την τελευταία μέρα κατέκλισε τον 
χώρο της έκθεσης. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του δήμου Πάρου: «[…] Η Πάρος είναι ήδη ευρέως 
γνωστός τουριστικός προορισμός στον Ιταλικό πληθυσμό, ο οποίος συνεχίζει να 
μας δείχνει έμπρακτα με την προτίμηση του. Η Ιταλία είναι μια παραδοσιακά δυ-
ναμική αγορά, στην οποία ο δήμος Πάρου ενδιαφέρεται να έχει  θετική παρουσία.

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, ο δήμος Πάρου συμμετείχε και στην απο-
κλειστική έκθεση τουρισμού «Grekland Panorama 2016», η οποία πραγματοποιή-
θηκε για τρίτη συνεχή χρονιά στον εκθεσιακό χώρο «Ericsson Globe Arena» από 
12 έως 14 Φεβρουαρίου στην Στοκχόλμη της Σουηδίας. Η συγκεκριμένη έκθεση 
τουρισμού αφορά αποκλειστικά και μόνο Ελληνικούς προορισμούς, όπου φέτος 
οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 10.000. Η Σκανδιναβική αγορά είναι η τρίτη του-
ριστική δύναμη στην Ευρώπη, με επισκέπτες υψηλού οικονομικού επιπέδου, που 
κάνουν αρκετές εβδομάδες διακοπές και ενδιαφέρονται για τον θεματικό τουρισμό, 
με έμφαση στον αθλητικό τουρισμό και τις δραστηριότητες, κάτι για το οποίο η 
Πάρος ενδείκνυται. Κύριο μέλημα του δήμου Πάρου είναι η στοχευμένη τουριστική 
προβολή του νησιού και η συνέχιση της στήριξης κάθε προσπάθειας και δράσης 
ανάδειξης του ως εναλλακτικό τουριστικό προορισμό.

Το δήμο Πάρου εκπροσώπησαν: στη διεθνή έκθεση τουρισμού «BIT Milano 
2016» η κ. Ελένη Τριπολιτσιώτη και στην έκθεση τουρισμού «Grekland Panorama 
2016» ο κ. Κώστας Βακιρτζής».

Χρηματοδοτήσεις
Τέσσερις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με 370 εκατ. 

ευρώ, παρουσιάστηκαν από το υπουργείο ανάπτυξης και αφορούν μικρές επιχειρή-
σεις και τουριστικές μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊό-

ντων/υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύ-
πτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ ως 
200.000 ευρώ. 

2. Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για 
τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθ-
μισή τους και τον εμπλουτισμό. Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ ως 150.000 
ευρώ. 

3. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ανέργων και αυτοαπασχολουμένων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγ-
γελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση 
αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Επιδοτούνται ως 25.000 ευρώ στην περίπτωση 
ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση. Ως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχή-
ματα δύο ατόμων. Ως 50.000 ευρώ για συνεργασίες περισσοτέρων ατόμων. 

4. Νεοφυής επιχειρηματικότητα 
Το πρόγραμμα αφορά την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από 

ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση 
μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων 
επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της 
απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Επιδοτού-
νται με ποσό από 15.000 ευρώ ως και 60.000 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης σε 
οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Δραστηριότητες Π.Σ. 
Αγκαιριάς

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, προσκαλεί 
τους φίλους του το Σάββατο 5 Μαρτίου στις 6:30 
το απόγευμα, στην εκδήλωση που διοργανώνει προς 
τιμή του λαϊκού δημιουργού, Μπενέτου Σκιαδά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς, όπου θα φι-
λοξενηθούν φωτογραφίες με τα έργα του Μπενέτου 
Σκιαδά, καθώς και ζωγραφικά έργα μαθητών του 
δημοτικού σχολείου Αγκαιριάς, εμπνευσμένα από τις 
δημιουργίες του.

Ακόμα, ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, διορ-
γανώνει το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, στο κέντρο 
«Αλυκή», τον αποκριάτικο χορό του. Η εκδήλωση θα 
ξεκινήσει στις 8:30 το βράδυ και η είσοδος (δεν πε-
ριλαμβάνει φαγητό και ποτό), είναι 5 ευρώ. 
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απογείωσε την προβολή σου!

διαφήµισε την επιχείρησή σου!
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Αγ.Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | e-mail. info@smileweb.gr
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Πρόσληψη 
παιδιάτρου και 
κοινωνικής 
λειτουργού 
από το Δήμο 
Πάρου

Το Ν.Π.Δ.Δ. κοι-
νωνικής προστα-
σίας, πρόνοιας 
και αλληλεγγύης, 
δήμου Πάρου, 
ανακοίνωσε με 
την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου 
της παιδιάτρου κ. 
Ευαγγελίας Αλι-
φιέρη και της κοι-
νωνικής λειτουρ-
γού κ. Ελευθερίας 
Κυδωνιέως, για 
την υλοποίηση της 
πράξης «Εναρμόνι-
ση Οικογενειακής 
και Επαγγελμα-
τικής Ζωής» στο 
πλαίσιο Ευρωπα-

ϊκού προγράμματος. Και οι δύο προσλήψεις έγιναν 
μέσω ΑΣΕΠ.  

Η παιδίατρος θα εξυπηρετεί τους παιδικούς σταθ-
μούς που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του ΝΠΔΔ-
ΚΠΠΑ Πάρου, ενώ η κοινωνική λειτουργός θα εξυ-
πηρετεί όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες του 
δήμου μας. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις έρχονται να 
καλύψουν κενά ετών και ειδικά της κοινωνικής λει-
τουργού, η οποία θα ενισχύσει τις κοινωνικές δομές 
του Δήμου Πάρου.

Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου γράφεται 
ακόμα: «[…] Με κίνητρο το όνειρο για έναν κόσμο χω-
ρίς διακρίσεις στην υγεία και στην περίθαλψη όλων 
των κοινωνικών ομάδων, ο δήμος Πάρου μέσα και 
από το Ν.Π. κοινωνικής προστασίας πρόνοιας και αλ-
ληλεγγύης προσφέρει ένα σημαντικό στήριγμα στους 
πολίτες του, ενισχύοντας τις δράσεις κοινωνικής 
προσφοράς. Γιατί η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική 
λειτουργό, καλέστε: 22840 24110».

6 | Ειδήσεις

Νάουσα • 22840 51300Πρόδροµος, τηλ. 22840 41375

Ο Τσιτσάνης
ταβέρνα • οπωροπωλείο

από το
1 9 6 9

ανοιχτά καθηµερινά
από νωρίς το πρωί!

TsitsanisTsitsanis taverna
Πούντα 

22840 91220

Κάλυψη
ανασφάλιστων

Η ΕΣΕΕ έστει-
λε επιστολή στον 
υπουργό εργα-
σίας, κοινωνικής 
ασφάλισης και 
κοινωνικής αλλη-
λεγγύης, κ. Γιώρ-
γο Κατρούγκαλο, 
σχετικά με τους 
ανασφάλιστους 
εμπόρους.

Το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 30 

του ν.4320/2015, λήγει στις 29/2/2016 το δικαίω-
μα παροχών ασθενείας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν 
την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν 
σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ και τους 
ασφαλισμένους που έχουν απολέσει την ασφαλιστική 
τους ικανότητα λόγω οφειλών στον οικείο ασφαλιστι-
κό τους φορέα.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι το πρόβλημα 
της κάλυψης των συναδέλφων μας δεν έχει ακόμη 
επιλυθεί και επειδή τα προβλήματα που θα προκύ-
ψουν θα είναι και πάλι σημαντικά, παρακαλούμε για 
την έγκαιρη παράταση της ισχύος της ως άνω διάτα-
ξης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, τουλά-
χιστον για ένα ακόμη έτος, ήτοι έως την 28/2/2017. 

Η συγκεκριμένη παράταση θα προσφέρει μία προ-
σωρινή ανακούφιση στους έμπορους που δεν απα-
σχολούνται ή υποαπασχολούνται και δεν έχουν να 
καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους στον ΟΑΕΕ, χά-
νοντας οι ίδιοι και οι οικογένειές τους την κάλυψή 
τους σε παροχές ασθενείας».

Προστασία της 
Γυάρου

 Η Γυάρος αποτελεί πλέον το πρώτο θαλάσσιο Κα-
ταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) στην Ελλάδα και η θεσμι-
κή της θωράκιση μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην 
προστασία της μεσογειακής φώκιας, σπάνιων θαλασ-
σοπουλιών, όπως ο μύχος, αλλά και ενός μοναδικού 
βυθού, το 50% του οποίου καλύπτεται από λιβάδια 
Ποσειδωνίας και τραγάνες.

 Με την απόφαση του γενικού γραμματέα αποκε-
ντρωμένης διοίκησης Αιγαίου στις 24/12/2015, θω-
ρακίζεται μια μοναδική σε αξία περιοχή της Ελλάδας, 
καθώς η Γυάρος αποτελεί «καταφύγιο» για το 14% 
του παγκόσμιου πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας, 
αλλά και μια από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα 
αποικίες ενός μοναδικού θαλασσοπουλιού, του μύχου.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στο 
πλαίσιο του προγράμματος «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE», το 

οποίο συντονίζει το WWF Ελλάς. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πρότυ-
πης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής γύρω από 
την περιοχή Natura της Γυάρου που στοχεύει στην 
ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής, 
στηρίζοντας τη βιώσιμη αλιεία και τις τοπικές οικονο-
μίες των νησιών Σύρου και Άνδρου. Πιο συγκεκριμένα, 
η απόφαση αυτή στοχεύει:

α) στη διατήρηση των σημερινών ρυθμών αναπα-
ραγωγής του τοπικού πληθυσμού της μεσογειακή 
φώκιας, Monachus monachus. Η Γυάρος άλλωστε 
φιλοξενεί το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού του εμ-
βληματικού αυτού είδους.

β) στη διατήρηση και προστασία των κρίσιμων ενδι-
αιτημάτων και των περιοχών τροφοληψίας του Μύχου 
(Puffi  nus yelkouan)

γ) στη διατήρηση και προστασία του οικοτόπου προ-
τεραιότητας των λειμώνων Ποσειδωνίας (Posidonia 
oceanica)

δ) στη διατήρηση και προστασία των υφάλων (τρα-
γάνας) (Coralligene formations)

ε) στην προστασία των ιχθυαποθεμάτων της περι-
οχής.

Δημοτικό ωδείο

Το δημοτικό ωδείο Πάρου από το πρώτο κιόλας έτος 
λειτουργίας του και σε συνέχεια της δημοτικής σχολής 
μουσικής Πάρου, έχει να επιδείξει δύο σημαντικές επιτυ-
χίες σπουδαστών του.

Συγκεκριμένα, η σπουδάστρια του ωδείου, Μαρουσώ 
Φουρνιστάκη, έλαβε το πτυχίο αρμονίας, που είναι και το 
πρώτο πτυχίο του ωδείου!. Εξετάστηκε από επιτροπή του 
υπουργείου πολιτισμού, αποτελούμενη από διακεκριμέ-
νους καθηγητές των μεγαλύτερων ωδείων των Αθηνών 
και βαθμολογήθηκε με άριστα παμψηφεί και ειδική βαθ-
μολογία 9.91, την υψηλότερη που έχει δοθεί έως τώρα!

Επίσης, ο Άλντο Λικάφι, σπουδαστής του ωδείου στη 
σχολή κιθάρας, έλαβε μέρος στο διαγωνισμό του 5ου 
φεστιβάλ κιθάρας, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του 
δήμου Φαλήρου και αξιολογούμενος από επιτροπή που 
αποτελείτο από διεθνούς φήμης κιθαρίστες απέσπασε 
κολακευτικά σχόλια για την άριστη τεχνική και την μουσι-
κότητά του, λαμβάνοντας το 2ο βραβείο, με έπαθλο μια 
εξαιρετική κιθάρα «Almansa».

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της ΚΔΕΠΑΠ: «[…] 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία του σπουδαστή μας 
λαμβάνει μεγαλύτερη αξία καθώς διαγωνίστηκε επάξια 
με πολύ μεγαλύτερους και πιο έμπειρους μουσικούς, 
φτάνει να αναφέρουμε ότι το πρώτο βραβείο δόθηκε 
σε ήδη διπλωματούχο κιθαρίστα και με ολοκληρωμένες 
σπουδές σε ακαδημία του εξωτερικού.

Συγχαίρουμε θερμά τους δύο φερέλπιδες σπουδα-
στές μας, ευχόμενοι καλή πρόοδο στις σπουδές τους και 
πάντα επιτυχίες, καθώς και τους καθηγητές τους για το 
έργο που επιτελούν στο ωδείο μας».
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Επανεξέταση
στα αγροτικά
προγράμματα 

Την ανάγκη επανεξέτασης 
της κατανομής των πόρων του 
προγράμματος αγροτικής ανά-
πτυξης (ΠΑΑ 2014 – 2020) στις 
Περιφέρειες, επισήμανε ο περι-
φερειάρχης κ. Γ. Χατζημάρκος, ο 
οποίος έθεσε το ζήτημα στη συ-
νεδρίαση στις 19/2 της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδος, στην 
Αθήνα, μετά και τη διαπίστωση 
ότι η πρόταση του υπουργείου 
αγροτικής ανάπτυξης και τρο-
φίμων περιελάμβανε σημαντικά 
μειωμένη χρηματοδότηση για το Νότιο Αιγαίο, παρά τις δεσμεύσεις περί του αντι-
θέτου.

Για το ζήτημα αυτό, ο κ. Χατζημάρκος έχει ήδη απευθυνθεί με επιστολή του  στο 
ΥΠΑΑΤ, ζητώντας να ληφθούν υπ’ όψιν στην κατανομή των πόρων οι ιδιαιτερότητες 
της περιφέρειας μας ενώ ο αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής πολιτικής πρωτο-
γενούς τομέα κ. Φ. Ζαννετίδης είχε ζητήσει την παρέμβαση και του προέδρου της 
ΕΝΠΕ κ. Κ. Αγοραστού, ο οποίος, κατά τη συνεδρίαση, δεσμεύτηκε για την επανε-
ξέταση της πρότασης κατανομής του ΠΑΑ σε συνεργασία της ένωσης περιφερειών 
με το υπουργείο.  

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του ΥΠΑΑΤ για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
2014-2020 γνωστοποιήθηκε πρόσφατα και ο ποσό της κατανομής που προτείνε-
ται για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου ανέρχεται στα 23 εκ. ευρώ και αφορά μόλις 
το 2,89% των συνολικών πόρων που διατίθενται στις περιφέρειες. Για 
τον υπολογισμό τους αναπτύχθηκε μία μεθοδολογία που οδηγεί σε στρεβλά απο-
τελέσματα, αφού για μια ακόμη φορά δεν ελήφθησαν υπόψη ούτε οι δεσμεύσεις 
για αυξημένη κατανομή των πόρων για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου από τα τομεακά 
προγράμματα, ούτε ο νησιώτικος χαρακτήρας της περιφέρειας μας.

Τέλος, στη συνεδρίασή του το ΔΣ της ΕΝΠΕ όρισε τον  περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, 
κ. Γιώργο Χατζημάρκο, ως εκπρόσωπο της ένωσης στην εθνική επιτροπή παρακο-
λούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020.
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Ψήφισμα γιατρών
Κυκλάδων

Η γενική συνέλευση του ιατρικού συλλόγου Κυκλάδων, συνήλθε εκτάκτως στις 
14/2/16 και αφού εξέτασε τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της υγείας, αποφάσισε 
ομόφωνα κι εξέδωσε το εξής ψήφισμα:

«α) Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στο προσχέδιο νόμου για το ασφαλι-
στικό, το χαρακτηρίζουμε καταστροφικό για τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς, 
καθόλου αναπτυξιακό, χωρίς καμία προοπτική κι απόλυτα φοροεισπρακτικό.

Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια του ιδιώτες ιατρούς σε οικονομική εξόντωση 
δημεύοντας το εισόδημά τους, προσθέτοντας τις υπέρογκες αυτές ασφαλιστικές 
εισφορές στην ήδη εξαγγελθείσα αυξημένη για εφέτος φορολογική επιβάρυνση. 
Αποτέλεσμα αυτών θα είναι για τους ιδιώτες ιατρούς η εγκατάλειψη του επαγγέλ-
ματος και για τους νέους ιατρούς η μετανάστευση στο εξωτερικό.

β) Καταδικάζουμε κι απορρίπτουμε την αδιανόητη υποκοστολόγηση των εργα-
στηριακών εξετάσεων που ψηφίστηκε στις 22-12-2015 ΦΕΚ 2016.

Συμπαραστεκόμαστε και καλύπτουμε απόλυτα ως σύλλογος τις προσπάθειες 
και αντιδράσεις των εργαστηριακών ιατρών επειδή οι νέες τιμές μικροβιολογικών 
εξετάσεων είναι πολύ πιο κάτω από το κόστος εκτέλεσής τους. Συγκεκριμένα ο Ια-
τρικός Σύλλογος Κυκλάδων καλύπτει την επ’ αόριστον επίσχεση αναστολής εκτέ-
λεσης παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ, από τα μέλη των εργαστηριακών ιατρών του. 
Στο πλαίσιο της συμπαράστασης αυτής για να μη τους δοθεί η χαριστική βολή και 
οδηγηθούν σε χρεωκοπία και σίγουρο κλείσιμο των εργαστηρίων τους, καλούνται 
οι κλινικοί ιατροί του Νομού Κυκλάδων να αναστείλουν επ’ αόριστον την έκδοση 
ηλεκτρονικών παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες εργαστηριακούς ια-
τρούς, εκτός πολύ ειδικών αναγκαίων περιπτώσεων, ώστε να υπάρχει άμεση ενη-
μέρωση των εξεταζομένων για το πρόβλημα που προέκυψε.

γ) Προειδοποιούμε την Κυβέρνηση ότι η υποστελέχωση των κρατικών μονάδων 
Υγείας στον Νομό, ευρίσκεται σε οριακά επίπεδα και εάν δε γίνουν άμεσα καινο-
τόμες ενέργειες, θα παρακολουθήσουμε όλοι, το δράμα της ολικής κατάρρευσης 
του συστήματος Υγείας, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες των 24 νησιών μας. Απαιτούνται λοιπόν, κίνητρα και προσλήψεις ιατρών, 
νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού εδώ και τώρα».

Ευχαριστήριο
Το ΔΣ και τα μέλη του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Πάρου - Αντιπάρου, αι-

σθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά, για την οικονομική τους ενίσχυση, 
τις παρακάτω οικογένειες: Μαρίας Γ. Δαφερέρα και Αικατερίνης Κ. Γαβαλά και για 
την οικονομική  ενίσχυση αντί στέφανου στην μνήμη του Νικολάου Ι. Φραγκούλη τις 
παρακάτω οικογένειες: Άννας και Μενέγου Μαύρη, Αναστασίου Αλεβιζάκη, Πέτρου 
Τριαντάφυλλου, Αικατερίνης Αγγελάκη, Μαργίτσας Παντελαίου, Μαρίας Μπισκε-
ντζή, Αικατερίνης Στεργίου, Ελένης Ρούσσου.

Αναφορά Βρούτση
Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ιωάννης 

Βρούτσης, κατέθεσε στη Βουλή, στις 18/2/16 αναφορά για θέμα που απασχολεί 
ιδιαίτερα τη Νάουσα με την επικείμενη κατάργηση του αστυνομικού σταθμού Νά-
ουσας.

Ο κ. Βρούτσης στην αναφορά του γράφει:
«Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατατέθηκε 

ως αναφορά το έγγραφο του Δήμου Πάρου (α.π. 82/08-01-2016), σχετικά με την 
επικείμενη κατάργηση του Α.Τ. Νάουσας Πάρου. 

Συγκεκριμένα, η πρωτοφανής πρόθεση της πολιτείας να προχωρήσει στην κα-
τάργηση του Α.Τ. Νάουσας λόγω της λήξης του χρόνου μίσθωσης του οικήματος 
στο οποίο στεγάζεται, έχει προκαλέσει δικαιολογημένα την έντονη ανησυχία και 
ανασφάλεια των κατοίκων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται σειρά προβλημάτων 
(παραεμπόριο, κλοπές, ασφάλεια, φύλαξη, ρύθμιση κυκλοφορίας) και καθίσταται 
δυσχερής η αστυνόμευση σε ένα ολόκληρο νησί.  

Υπογραμμίζεται ότι η πόλη της Νάουσας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυ-
σμό περιοχή του νησιού, όπου κατά τους θερινούς μήνες ο πληθυσμός της δεκα-
πλασιάζεται και τα κρούσματα κλοπών και παραεμπορίου αυξάνονται! Ως εκ τούτου 
η ανάγκη αστυνόμευσης και φύλαξης της περιοχής κρίνεται επιβεβλημένη. 

Με το έγγραφό του ο Δήμος Πάρου και ενόψει της επερχόμενης τουριστικής 
περιόδου, ζητά από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, να πάρει πίσω την άνευ 
προηγουμένου απόφασή του, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη παραμο-
νής και στέγασης του Α.Τ. Νάουσας, σε νέο οίκημα που έχει ήδη βρεθεί, με στόχο 
την ενίσχυση της αστυνόμευσης ενός από τα πιο τουριστικά νησιά της χώρας».

Εαρινή πατάτα
Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας 

Κυκλάδων, ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο 
του προγράμματος στήριξης των μικρών 
νησιών του Αιγαίου Πελάγους χορηγείται 
στρεμματική ενίσχυση για τη στήριξη της 
καλλιέργειας εαρινής πατάτας. 

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργη-
τές εαρινής πατάτας ανεξαρτήτως ιδιότητας 
και επαγγέλματος και εισοδημάτων, για την 
κάλυψη μέρους του κόστους καλλιέργειας 
του προϊόντος αυτού. 

Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση, η οποία θα πρέπει να δηλωθεί στην αί-
τηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2016, ανά δικαιούχο πρέπει: 

1. να είναι τουλάχιστον ένα στρέμμα,
2. να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο μισό στρέμμα.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι 10 Μαρτίου 2016 και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά είναι:
1. Φωτοτυπία και των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης
3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού
4. Φωτοτυπία τιμολογίων αγοράς σπόρου
5. Φωτοτυπία τίτλων ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου ή χρησιδανείου 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

τμήμα αγροτικής οικονομίας Πάρου.

Φρόντισε
για την καθηµερινή

σου προβολή
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(Ν)τροπολογία ΠΑΓΙΔΑ 
στην υγεία!

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην ολομέλεια της Βουλής το «παράλληλο πρό-
γραμμα» με το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί ένα φθηνό επικοινωνιακό αντιπερισπα-
σμό μπροστά στον Αρμαγεδδώνα μέτρων που ετοιμάζει στο ασφαλιστικό, στο φο-
ρολογικό κλπ.

Ουσιαστικά το νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε ως «αθώο» διότι περιλαμβάνει 
μέτρα για τη διαχείριση της ακραίας φτώχειας (υπό όρους και προϋποθέσεις), κρύ-
βει διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για μεγαλύτερες αντιλαϊκές ανατροπές. Χα-
ρακτηριστικό είναι πως προβλέπεται ότι το νοσοκομείο Θήρας θα λειτουργεί ως 
Ανώνυμη Εταιρεία με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Επίσης, με τροπολογία που κατατέθηκε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ανοίγει 
ο δρόμος για να μεταφερθούν το κόστος και η ευθύνη λειτουργίας των 
δημόσιων μονάδων υγείας στους δήμους και τις περιφέρειες, με πολ-
λαπλές συνέπειες για τους εργαζόμενους και το λαό. Όπως αναφέρεται 
στην επίμαχη τροπολογία: «Παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 
και στα νομικά πρόσωπα αυτών της επιχορήγησης μέσω κονδυλίων του προϋπο-
λογισμού τους, άμεσων και απαραίτητων λειτουργικών αναγκών των δημόσιων 
φορέων υγείας».

Η παγίδα!
Το «τυράκι» ότι δήθεν όλη η ιστορία έγινε για να λειτουργήσει πιο ευέλικτα το 

σύστημα υγείας στη χώρα μας και να απελευθερωθεί από τη γραφειοκρατία, δεν 
πείθει κανέναν. Και αυτό διότι η (ν)τροπολογία κάνει σαφές ότι δίνεται η δυνατότητα 
στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, να επιχορηγούν 
μέσω των προϋπολογισμών τους άμεσες και απαραίτητες λειτουργικές 
ανάγκες των δημόσιων φορέων υγείας. Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα στο 
προσωπικό των ΟΤΑ και του πυροσβεστικού σώματος να οδηγούν τα ασθενοφόρα 
των Κέντρων Υγείας της περιοχής, όταν το προσωπικό τους δεν επαρκεί ή δεν υπάρ-
χει καν (βλ: αναλυτικά προηγούμενο φ. της εφημερίδας μας).

Όπως γράφτηκε και στον Κυριακάτικο «Ριζοσπάστη», «όλα τα παραπάνω είναι 
κομμάτια του «παζλ» της παραπέρα περικοπής των κρατικών δαπανών για το σύ-
στημα υγείας. Εντάσσονται στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και στην πολιτική και 
της σημερινής συγκυβέρνησης για σταδιακό περιορισμό των δαπανών του κρα-
τικού προϋπολογισμού για την παροχή δωρεάν και υψηλού επιπέδου υπηρεσι-
ών υγείας, πολιτική που ενσωματώνει και ο «Καλλικράτης». Το γεγονός ότι τέτοια 
μέτρα εντάσσονται σ’ αυτό που η κυβέρνηση ονομάζει «παράλληλο πρόγραμμα», 
επαληθεύει ότι μόνο «παράλληλο» δεν είναι, αφού περιέχει ρυθμίσεις απόλυτα 
ενταγμένες στη φιλοσοφία του μνημονίου».
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Οι αντιδράσεις
Η ΚΕΔΕ είναι ανάστα-

τη από την τροπολογία, 
που προβλέπει τη δυ-
νατότητα των δήμων 
και των περιφερειών να 
χρηματοδοτούν δημό-
σιες δομές υγείας, για 
την κάλυψη έκτακτων 
ή/και επειγουσών ανα-
γκών αυτών, κάνοντας 
λόγο για «τροπολογία 
στη τροπολογία, χωρίς 
καμία διαβούλευση, 
που επιχειρεί να μετα-
φέρει οικονομικά βάρη 
της κεντρικής διοίκη-
σης στην τοπική αυτο-
διοίκηση».

Ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πα-
τούλης, δήλωσε: «Η 
κυβέρνηση χωρίς κα-
μία διαβούλευση προ-
σπαθεί να μεταφέρει 
στους δήμους, αρκετοί 
από τους οποίους δεν 
έχουν ισοσκελισμένους 
προϋπολογισμούς, νέα  
οικονομικά βάρη. Αν το 
αρμόδιο υπουργείο και 
η κυβέρνηση δεν είναι 
σε θέση να ασκήσουν 
τις αρμοδιότητες τους, 
η αυτοδιοίκηση μέσα 
από διάλογο, με συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις και τη μεταφορά των απαιτούμενων πόρων, μπορεί να τις 
αναλάβει. Δεν μπορεί να μεταφέρονται νέα οικονομικά βάρη στην αυτοδιοίκηση η 
οποία έχει αδυναμία να καταρτίσει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Η μεταφο-
ρά ευθυνών στην αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συμβαδίζει με την μεταφορά και των 
απαιτούμενων πόρων».

Ο κ. Γ. Πατούλης υπογράμμισε ακόμα: «η ΚΕΔΕ ζητεί την πλήρη απόσυρση της 
τροπολογίας που αφορά στη χρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας από 
τους προϋπολογισμούς των δήμων. Δε θα επιτρέψουμε να βρεθεί κανένας συνά-
δελφος έκθετος απέναντι στα ελεγκτικά όργανα με τον κίνδυνο καταλογισμού. Οι 
νέες διατάξεις που επιχειρεί να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο η κυβέρνηση εξακο-
λουθούν να αφήνουν έκθετους τους δήμους σε περίπτωση που οι δαπάνες για την 
υγεία δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης, η 
αυτοδιοίκηση θα αναγκαστεί περικόψει δαπάνες από άλλους λειτουργι-
κούς τομείς, προκειμένου να εξασφαλίσει κονδύλια για την υγεία».

Σημειώνουμε ότι ο νομοθέτης αξιοποιώντας την πρόβλεψη του άρθρου 202 του 
3463/2006, προβλέπει ότι, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν 
πόρους σε ποσοστό 1,5% (αυξημένο κατά 20%), επί των τακτικών τους 
εσόδων, προκειμένου να επιχορηγούν, εκτός από συλλόγους και τις δο-
μές υγείας. Ωστόσο, η ενταλματοποίηση της δαπάνης εξακολουθεί να 
μην υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι, οι δήμοι που θα προχωρήσουν στην έγκριση και εκταμίευση 
χρημάτων για δαπάνες υγείας να κινδυνεύουν με καταλογισμό, καθώς το Ελεγκτικό 
Συνέδριο μπορεί να τις χαρακτηρίσει ως μη νόμιμες.

Όμως ο κ. Πατούλης επανήλθε στο θέμα με την άλλη του ιδιότητα, ως πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και έθεσε νέα ερωτήματα προς τον υπουργό υγείας 
κ. Ανδρέα Ξανθό:

- Ποιος ευθύνεται που δεν υλοποιήθηκε ως σήμερα η δέσμευση του πρωθυπουρ-
γού, από τον Απρίλιο του 2015, για προσλήψεις 4.500 ιατρών και νοσηλευτικού 
προσωπικού στο ΕΣΥ;

- Τι έκανε ο κ. Ξανθός για να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό που θα στε-
λέχωνε τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, οι συμβάσεις του οποίου έληξαν από τον 
προηγούμενο Μάρτιο; Πόσες ανθρώπινες ζωές θα είχαν σωθεί, αν δεν ήταν σήμερα 
κλειστές 200 κλίνες στις Μ.Ε.Θ. σε όλη τη χώρα;

- Ποιος ευθύνεται εκτός από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου, που σήμερα τα νοσοκομεία της χώρας είναι χωρίς διοίκηση; Η αντικατάσταση 
των μη αρεστών κομματικά διοικητών και η ανικανότητα να βρουν άμεσα νέα και 
ικανά πρόσωπα που θα τους αντικαταστήσουν, έχει δυσμενή αποτέλεσμα στην κα-
θημερινή λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Γνωρίζει άραγε ο κ. Ξανθός ότι 
υπάρχει σήμερα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο στην Αττική, που το Δ.Σ. του έχει να 
συνεδριάσει πάνω από τρεις μήνες, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται εκατοντάδες 
εκκρεμή ζητήματα που υποβαθμίζουν την παροχή των υπηρεσιών υγείας;

- Ποιος ευθύνεται για τους περισσότερους από 100 νεκρούς από την εποχική 
γρίπη; Για την έλλειψη προληπτικού εμβολιασμού; Για την ανυπαρξία συντονισμού με 
όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της 
ενημέρωσης της κοινής γνώμης;

- Για ποια συστημα-
τική διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς φο-
ρείς μιλά ο κ. Ξανθός 
στην ανακοίνωσή του; 
Έκανε διαβούλευση με 
την αυτοδιοίκηση Α’ 
Βαθμού όταν αποφάσι-
σε να προωθήσει τη νο-
μοθετική διάταξη που 
προέβλεπε, ότι η χρη-
ματοδότηση των κρα-
τικών δομών υγείας θα 
μπορούσε να γίνει από 
τους διαρκώς μειούμε-
νους προϋπολογισμούς 
των δήμων; Πότε κάλε-
σε τον ΙΣΑ ή την ΚΕΔΕ 
για να συζητήσει μαζί 
τους πως θα αντιμετω-
πιστούν τα προβλήματα 
στη δημόσια υγεία από 
την αύξηση των προ-
σφυγικών και μετανα-
στευτικών ροών;

- Αισθάνεται την ανά-
γκη να ζητήσει έστω 
συγγνώμη ο κ. Ξανθός 
από τους εκατοντάδες 
καρκινοπαθείς όλης 
της χώρας, που ταλαι-
πωρούνται ή και αδυ-
νατούν να βρουν τις 
απαραίτητες θεραπείες 
τους από το δημόσιο 
σύστημα υγείας; Κι 
αναγκάζονται είτε να 

πληρώνουν από την τσέπη τους τις θεραπείες, ή να τις αναβάλλουν.

Η αλήθεια
Ουσιαστικά με την (ν)τροπολογία μεταφέρεται το λειτουργικό κόστος των δημό-

σιων μονάδων υγείας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Παρόμοιο έργο είχαμε δει με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες κοινω-

νικές δομές με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα, δηλαδή, οι δημότες να βάζουν 
βαθιά το χέρι στην τσέπη!

Αυξήσεις δημοτικών τελών; 
Τόσο οι περιφέρειες της χώρας μας όσο και οι δήμοι προσπάθησαν από την αρχή 

του μνημονίου να υποκαταστήσουν το κράτος στις υποχρεώσεις του.
Δηλαδή, με μεγάλη ευκολία προσπαθούσαν να δώσουν λύσεις σε «ξένα» χωρά-

φια. Από τη μία η Περιφέρειά μας εξέδωσε ανακοινώσεις για προσλήψεις γιατρών 
και από την άλλη -και στον τόπο μας- είχαμε κινήσεις για θέματα του τομέα υγείας. 
Αυτά όλα καθησύχασαν τους κυβερνώντες που βλέποντας την αυτοδιοίκηση αντί 
να διεκδικεί, να προσπαθεί να λύνει προβλήματα που δεν ήταν δικά της, θέλησε 
πλέον να πετάξει κυριολεκτικά το μπαλάκι πάνω τους. Ο δήμος Πάρου, όπως και οι 
υπόλοιποι δήμοι της χώρας βλέπουν καθημερινά ότι τα έσοδά τους μειώνονται. Τα 
πράγματα στην Πάρο είναι τσίμα-τσίμα στα οικονομικά, και μάλιστα το νησί μας βρί-
σκεται σε πολλή καλύτερη οικονομική κατάσταση από άλλους δήμους της χώρας. 
Για πόσο καιρό όμως θα μπορέσει να το αντέξει αυτό; Αφήνουμε στην άκρη ότι, το 
ζωντανό κύτταρο που είναι οι φορείς σε κάθε δήμο, θα δουν να μειώνονται προς 
αυτούς οι χορηγίες, καθώς τα χρήματα για τις δομές υγείας θα εκταμιεύονται από 
τους κωδικούς που ήταν για τους συλλόγους. Το τι σημαίνει αυτό είναι μία άλλη 
ιστορία και το τι επακόλουθα θα υπάρχουν σε έναν τουριστικό τόπο όπως ο δικός 
μας.

Η αυτοδιοίκηση για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις της είχε πλέ-
ον μόνο ένα μονόδρομο! Τις αυξήσεις των δημοτικών τελών. Οι πολίτες μετά την 
οικονομική τους αφαίμαξη από την κεντρική διοίκηση θα δουν την οικονομική τους 
ασφυξία και από τους δήμους! Η δημόσια υγεία μόνο δημόσια δεν είναι στη χώρα 
μας πλέον. Πληρώνεται δυο και τρεις φορές από τον πολίτη από έμμεσους και άμε-
σους φόρους, και τώρα πλέον και από δημοτικά χαράτσια. 

Το κράτος στην Πάρο απουσιάζει στα θέματα του τομέα υγείας εντελώς. Έχει 
ένα Κέντρο Υγείας ακέφαλο και κανείς δε συγκινείται. Έχει ελλειμματικό ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό και κανείς κυβερνητικός χαρτογιακάς δεν κάνει την παρα-
μικρή κίνηση. Έχουν έλλειμμα οι βάρδιες του ΕΚΑΒ και οι κυβερνητικοί ταγοί σφυ-
ρίζουν αδιάφορα. Τώρα η αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει τα έξοδα των λειτουργικών 
αναγκών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Αύριο ίσως και τις ανάγκες λειτουργίας 
τους. Πού θα βρουν αυτά τα χρήματα οι δήμοι; 

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου πρέπει επίσημα να δηλώσει ότι δε θα συμμετέχει 
στην παραπέρα εμπορευματοποίηση – ιδιωτικοποίηση της υγείας στο νησί μας και 
φυσικά ότι δε θα μπει στη λογική των χαρατσιών στους πολίτες.
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Επιστολή για 
Μώλο

Κάτοικοι της περι-
οχής Μώλου Πάρου, 
έστειλαν επιστολή σε 
αρμόδιες υπηρεσίες με 
θέμα: «Μη επιτρεπτή 
θέση παραχώρησης 
απλής χρήσης αιγια-
λού, εντός προστατευ-
όμενης περιοχής Δή-
μου Πάρου».

Την επιστολή τους 
τη στέλνουν προς: α) 
ΥΠΕΝ, Τμήμα Βιοποι-
κιλότητας και Προστα-
τευόμενων Περιοχών, 
β) Τμήμα Περιβάλλο-
ντος Κυκλάδων και γ) 
Δήμο Πάρου, ενώ την 
κοινοποιούν προς την 
Κτηματική Υπηρεσία 
Κυκλάδων και το Λιμε-
ναρχείο Πάρου.

Στην επιστολή τους -την οποία συνοδεύουν με φω-
τογραφικό υλικό, αποφάσεις νόμων και προεδρικών 
διαταγμάτων- οι κάτοικοι (τα ονόματα των οποίων εί-
ναι στη διάθεση της εφημερίδας μας), υποστηρίζουν 
τα εξής:

«Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 55947/2040/09.10.2015 
επιστολής του Τμήματος Περιβάλλοντος Κυκλάδων, 
σχετικά με την εγκατάσταση δραστηριότητας ενοικί-
ασης μέσων και εκπαίδευσης σερφινγκ στην παραλία 
Μώλου Πάρου, εντός ορίων προστατευόμενης πε-
ριοχής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πα-
ραχωρηθείσα από τον Δήμο Πάρου έκταση για την 
εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής εντοπίζεται 
σε διαφορετική θέση από αυτή για την οποία το ΥΠΑ-

ΠΕΝ παρείχε σύμφωνη γνώμη. Καθώς στη συγκε-
κριμένη θέση απαγορεύεται η ανέγερση κατασκευών 
και η εκχέρσωση φυσικής βλάστησης, θα θέλαμε να 
ζητήσουμε τη συμβολή σας στην αποκατάσταση της 
βλάβης που έχουν υποστεί τα οικοσυστήματα της πε-
ριοχής και στη λήψη μέτρων για την αποφυγή παρό-
μοιων ενεργειών στο μέλλον. 

Σύμφωνα με την 4/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πάρου, η παραχωρηθείσα έκταση εντο-
πίζεται στο κέντρο της παραλίας και νότια του κεντρι-
κού κέδρου (…).

Η παραχωρηθείσα έκταση για την οποία δίνεται 
σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΚΑ για την παραχώρηση 
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας κατά την Υ.Α. 
24089/1095/29.06.2015, ορίζεται από τις παρακά-
τω συντεταγμένες (…)

Όπως διαπιστώνεται (επισυνάπτουν φωτογραφίες), 
η παραχωρηθείσα από τον Δήμο Πάρου έκταση εντο-
πίζεται περίπου 200μ βορειότερα της οριζόμενης από 
τις συντεταγμένες και εντός των ορίων του προστα-
τευόμενου μικρού νησιωτικού υγροτόπου έλους Μώ-
λου (Y422PAR004). Σημειώνεται ότι και η υπ’ αριθμ. 
72/2014 απόφαση του ΔΣ Πάρου υποδεικνύει την 
ίδια θέση. 

Η ασυμφωνία μεταξύ των αποφάσεων είχε επιπτώ-
σεις στο οικοσύστημα της παραλίας και του υγροτό-
που. Στο συγκεκριμένο τμήμα, η συνέχεια των θινών 
έχει διαταραχθεί και τμήμα τους εμφανίζεται ισο-
πεδωμένο. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, 
η επιχείρηση εκμίσθωσης των θαλάσσιων μέσων 
αναψυχής είχε εγκατασταθεί στην εντός υγροτόπου 
θέση, μηχανοκίνητα μέσα διέρχονταν συχνά στην 
περιοχή μεταξύ άλλων και για την εξυπηρέτηση της 
επιχείρησης (επισυνάπτουν φωτογραφίες), κατά πα-
ράβαση της νομοθεσίας . 

Παρακαλούμε να διορθωθεί άμεσα η απόφαση του 
Δήμου Πάρου στο σκέλος που αφορά την παραλία 
Μώλου Μαρμάρων και να ληφθεί μέριμνα ώστε να 
αποφευχθούν παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον. Πα-
ρακαλούμε κρατήστε μας ενήμερους για τις ενέργειες 
των αρμοδιοτήτων σας. 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία».

Συμπαράσταση
Η Λαϊκή συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου, εξέδωσε δελ-

τίο τύπου με το οποίο δηλώσει τη συμπαράστασή της 
στους αγώνες των αγροτών. Η ανακοίνωση της Λαϊκής 
Συσπείρωσης έχει ως εξής:

«Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ χαιρετίζει και στηρίζει τον 
αγώνα των αγροτών, που ενώνεται με τον αγώνα των 
εργαζομένων, των ΕΒΕ, των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών και όλου του λαού, ενάντια στο νομοσχέδιο – 
λαιμητόμο για την κοινωνική ασφάλιση και το φορο-
λογικό.

Την συμπαράστασή τους έφρασαν με την παρουσία 

τους οι εκλεγμένοι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρω-
σης στα μπλόκα των αγροτών, τόσο στην Εθνική οδό 
Ρόδου Λίνδου όσο και σήμερα στον αποκλεισμό της 
Δ.Ο.Υ.  

Το νομοσχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
που ολοκληρώνει το ξεθεμέλιωμα του κοινωνικού 
ασφαλιστικού συστήματος  από εκεί που το άφησαν 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της 
ΝΔ, βρίσκει το λαό στο δρόμο με την απαίτηση να το 
αποσύρει τώρα. 

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κατέθεσε ψήφισμα στο τε-
λευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο  για να μην γίνει 
καμιά συζήτηση, να αποσυρθεί το αντιασφαλιστικό 
νομοσχέδιο, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό».

Συνεχίζεται η 
απεργία

Συνεχίζουν την απεργία οι δικηγόροι Σύρου, με απο-
τέλεσμα τη δημιουργία πολλών προβλημάτων στους 
πολίτες που έχουν υποθέσεις νομικής φύσεως στα δι-
καστήρια Σύρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τη Δευτέρα 22/2/16: «Το 
διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου Σύ-
ρου, σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2016 αποφάσισε την 
συνέχιση της αποχής των δικηγόρων, μελών του 
δικηγορικού συλλόγου Σύρου έως και την Δευτέρα 
29/2/2016, επικυρώνοντας την απόφαση της ΣΥ-
ΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ που λήφθηκε 
την 19/2/2016.

Το πλαίσιο περί χορήγησης αδειών είναι το ακό-
λουθο:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ 

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
- Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
- Παραγραφές – προθεσμίες
- Αναστολές πλειστηριασμών
- Αιτήσεις προσωρινών διαταγών
Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν 

συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμε-
λήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως 
έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α’ βαθμό και 7ετία σε β’ 
βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσε-
ων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της απο-

χής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση 
ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος 
αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη 
παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προ-
βαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην 
ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την 
πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας 
δικασίμου».

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ηλεκτρονική 
«Φωνή της Πάρου»

Η «Φωνή της Πάρου», αν και είναι μία αξιότιμη 
«κυρία» που έκλεισε τα 71 της χρόνια, συνεχίζει να 
είναι σύγχρονη και να εκπλήσσει συνεχώς.

Στα δυσκολότερα ίσως οικονομικά χρόνια μετά 
το Β’ παγκόσμιο πόλεμο για την κοινωνία μας η 
Φ.τΠ. κάνει αισιόδοξα βήματα και βλέπει κατάμα-
τα το μέλλον. Η εφημερίδα μας μέσα στην οικο-
νομική κρίση κάνει συνεχώς βήματα κόντρα στο 
ρεύμα.

Την ίδια ακριβώς εποχή, που στο χώρο του έντυ-
που τύπου η μία εφημερίδα έκλεινε κατόπιν της 
άλλης, η «Φωνή» διάλεξε να υποδεχθεί το 2013 
(ναι, πέρασαν κιόλας τρία χρόνια), με περισσότε-
ρες σελίδες και όλες έγχρωμες. Μεγάλο βήμα για 
ένα μικρό επαρχιακό έντυπο, που κυριολεκτικά με 
μόνη δύναμη τους αναγνώστες της, διάλεξε την 
«απέναντι» γωνία, δίχως μεμψιμοιρίες. Δεν έκλα-
ψε, δεν έσκυψε, και αποφάσισε κόντρα στην οικο-
νομική δυσπραγία να «αυξήσει» την ποιότητα, την 
ύλη, την ελευθεροτυπία της. Στάθηκε μόνη στα 
πόδια και όρθωσε το κορμί της.

Μετά από τρία χρόνια και χωρίς την παραμικρή 
υποψία γύρω της για οικονομική ανάκαμψη του 
τόπου, έκανε με την έλευση του 2016 ένα ακόμα 
πιο σύγχρονο βήμα. Αποφάσισε την καθημερινή 
της έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή. Εδώ και με-
ρικές μέρες, σε καθημερινή βάση, η «Φωνή της 
Πάρου» δίνει τη δική της μάχη στο διαδίκτυο. Με 
πολλές ειδήσεις από Πάρο, Αντίπαρο, Κυκλάδες, 
Νότιο Αιγαίο, αλλά και ειδήσεις από την Ελλάδα 
και όλον τον κόσμο. 

Η φιλοσοφία της ηλεκτρονικής έκδοσης είναι 
να δίνει τις ειδήσεις όπως ακριβώς έχουν. Να πα-
ρουσιάζει στον αναγνώστη το γεγονός. Ειδήσεις 
«τσεκαρισμένες», δίχως πολλούς πολλούς σχολι-
ασμούς. Ο αναγνώστης να βρίσκει τα κύρια γε-
γονότα με λίγες προτάσεις και γρήγορα να ενη-
μερώνεται.

Είναι διαφορετική η ειδησιογραφία σε μία ηλε-
κτρονική έκδοση, απ’ ότι σε μία έντυπη έκδοση. Το 
ίδιος διαφορετικός είναι και ο αναγνώστης. Στο 
διαδίκτυο θέλει γρήγορα την είδηση χωρίς σχολι-
ασμούς, ενώ στην έντυπη έκδοση θέλει περισσό-
τερο σχολιασμό και αρθρογραφία. 

Η ηλεκτρονική έκδοση της Φ.τΠ. δεν έχει ακόμα 
φθάσει στο επίπεδο εκείνο που επιθυμεί. Βρίσκε-
ται ουσιαστικά σε βρεφική ηλικία και πειραματίζε-
ται. Κάθε πείραμα έχει και τις αναπάντεχες στιγμές 
του, πόσο μάλλον όταν η εφημερίδα μας ψάχνει 
συνεχώς τον τρόπο να καλυτερεύσει εκμεταλλευ-
όμενη τις δυνατότητες που της δίνει η ηλεκτρο-
νική μας εποχή. Επίσης, η «Φωνή» προσπαθεί να 
εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο και τα κοι-
νωνικά μέσα δικτύωσης. Πιστεύουμε ότι σε μικρό 
χρονικό διάστημα θα τα καταφέρει και εκεί.

Τέλος, σε αυτή τη διαδικτυακή μάχη ο υπογρά-
φων το άρθρο, δε μετέχει. Στηρίζω την προ-
σπάθεια, υποστηρίζω το «αδελφάκι» της έντυπης 
έκδοσης, αλλά μου είναι αδύνατον να συμμετά-
σχω. Είμαι και εγώ αναγνώστης της ηλεκτρονι-
κής προσπάθειας που ξεκίνησε η διεύθυνση της 
εφημερίδας. Καλό ταξίδι ηλεκτρονική «Φωνή της 
Πάρου».
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Χρηματοδότηση ξενο-
δοχειακών μονάδων

Σε μία προσπάθεια ενίσχυσης του τουρισμού, προβλέπεται χρηματοδότηση για την 
επέκταση και εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μονάδων. Σύμφωνα με την «Καθη-
μερινή», οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί μία τουριστική επιχείρηση στο πρόγραμμα 
είναι οι εξής:

- Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων.
- Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν 

ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία 
από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της από-
φασης ολοκλήρωσης επένδυσης.

- Επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονά-
δων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστημα 
διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του 
εκσυγχρονισμού αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.

- Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών ορ-
γανωμένων κατασκηνώσεων (camping), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγο-
ρία τουλάχιστον 3 αστέρων.

- Ίδρυση και εκσυγχρο-
νισμός ολοκληρωμένης 
μορφής ξενοδοχειακών 
μονάδων εντός χαρακτη-
ρισμένων παραδοσιακών 
ή διατηρητέων κτιρίων, τα 
οποία ανήκουν ή αναβαθ-
μίζονται σε κατηγορία του-
λάχιστον 2 αστέρων.

- Σύνθετα τουριστικά κα-
ταλύματα που συνδυάζουν 
τη λειτουργία ξενοδοχείων, 
τουριστικών κατοικιών και 
άλλων υποδομών.

- Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα 
γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις 
ιαματικού τουρισμού, κέντρα προπονητικού αθλητισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυ-
τοκινητοδρόμια).

- Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό 
σχέδιο από σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης.

- Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας.

Όχι στην κατάργηση
Να μην καταργηθεί το επίδομα παραμεθόριων-προβληματικών περιοχών στις Κυ-

κλάδες, ζητούν με κοινή ανακοίνωση συνδικαλιστικοί φορείς της Πάρου και των 
υπολοίπων Κυκλάδων. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«[…] Σύμφωνα με τον νόμο για το νέο μισθολόγιο (ν. 4354/15, ΦΕΚ α 176) και 
πιο συγκεκριμένα το άρθρο 19, η καταβολή του επιδόματος απομακρυσμένων – 
παραμεθόριων περιοχών θα επανακαθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί 
μέχρι τις 31.3.2016.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, θα καθορισθούν εκ νέου οι περιοχές που δι-
καιολογούν τη χορήγησή του ως άνω επιδόματος, με κριτήριο τη δυσκολία πρό-
σβασης και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας 
και της ορεινότητας των περιοχών. Υπενθυμίζουμε πως αρχικά, στην εισηγητική 
έκθεση για το νέο μισθολόγιο, οι Κυκλάδες είχαν αποκλεισθεί απ’ την καταβολή 
του επιδόματος. Μάλιστα σε συγκεκριμένη αναφορά που καταδεικνύει την άγνοια 
(;) του νομοθέτη σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στα νησιά, 
γίνεται λόγος για την «στρέβλωση» «να χορηγείται το ίδιο επίδομα σε υπάλληλο 
που υπηρετεί στον ν. Έβρου αλλά και σε υπάλληλο που υπηρετεί στο νησί Κέα του 
ν. Κυκλάδων».

Η αναφορά αυτή καταδεικνύει εμφανώς την πρόθεση του νομοθέτη για την πε-
ρικοπή ή και κατάργηση του σχετικού επιδόματος τουλάχιστο για τις Κυκλάδες. 
Προφανώς ο νομοθέτης μετρώντας στον χάρτη την απόσταση από την Αθήνα θεώ-
ρησε ότι ο υπάλληλος π.χ. της Κέας κακώς λαμβάνει το επίδομα… Τι διέφυγε της… 
προσοχής του νομοθέτη:

α. Ότι πχ για φορολογικές υποθέσεις ο κάτοικος της Κέας πρέπει να ταξιδέψει 
στο Κορωπί,

β. Για υποθέσεις π.χ. διοικητικές ή του ΙΚΑ πρέπει να ταξιδέψει στην Σύρο (που θα 
αναχωρήσει Δευτέρα και θα επιστρέψει, καιρού επιτρέποντος, την Πέμπτη),

γ. Ότι πχ για απλή ιατρική περίθαλψη θα πρέπει να βασιστεί σε δύο γενικούς 
γιατρούς (έναν ιδιώτη και έναν ΠΕΔΥ) και για οτιδήποτε σοβαρότερο να ταξιδέψει 
στη Σύρο ή στην Αθήνα,

δ. Ότι δεν υπάρχει τακτική συγκοινωνία μεταξύ των οικισμών του νησιού με απο-
τέλεσμα την αναγκαστική χρήση ΙΧ αυτοκινήτου ή μισθωμένου ή… ωτοστόπ,

ε. Ότι το καλάθι της νοικοκυράς, όπως και τα καύσιμα κοστίζουν τουλάχιστο 30 
με 40% ακριβότερα από ότι σε άλλες επαρχιακές πόλεις (και μάλιστα ενώ ισχύει 
ακόμη ο μειωμένος ΦΠΑ που η πολιτεία έχει ήδη καταργήσει θεωρώντας, προφα-
νώς, ότι στα νησιά δεν κατοικούν μισθωτοί με κατακρεουργημένους, ελέω μνημο-
νίων και χρόνιας «φιλολαϊκής» πολιτικής μισθούς).

Οι συνθήκες αυτές επικρατούν σε όλα τα νησιά και προφανώς και στην περιοχή 
των Κυκλάδων, ενώ οποιαδήποτε σκέψη για διάκριση «πλούσιων» και «φτωχών» 
νησιών παραγνωρίζει ότι η διαβίωση μισθωτών σε «πλούσιες» ή τουριστικές περι-
οχές καθίσταται ακόμη δυσκολότερη λόγω κόστους διαβίωσης .

Σε μια περιοχή όπου τα σχολεία, ακόμα και τώρα, έχουν κενά εκπαιδευτικών και 
πολλά ολοήμερα δε λειτουργούν, σε μια περιοχή όπου κυριαρχεί η ανασφαλής και 
ελαστική απασχόληση, όπου το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ανύπαρκτο, όπου 
οι μεταφορές και το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλό, όπου η ακτοπλοϊκή συγκοι-
νωνία τους περισσότερους μήνες του χρόνου είναι πολύ δύσκολη. Η τρίμηνη πα-
ράταση καταβολής του επιδόματος δεν μπορεί ασφαλώς να αποτελέσει λύση κι 
ούτε μπορεί σε καμιά περίπτωση να οδηγήσει σε εφησυχασμό τους εργαζομένους 
που, υπό αντίξοες συνθήκες και συχνά με αυταπάρνηση, στελεχώνουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες αυτών των νησιών. Αν ήθελε στην πράξη ο νομοθέτης να διαπιστώσει 
τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν, για την συντριπτική πλειοψηφία των 
μισθωτών στα νησιά, θα μπορούσε να μελετήσει τα στοιχεία κατά την πρόσφατη 
εφαρμογή της διαδημοτικής κινητικότητας όπου είναι χαοτική η διαφορά του αριθ-
μού των υπαλλήλων θέλησαν να φύγουν π.χ. από τους ΟΤΑ Κυκλάδων σε σχέση 

με τον αριθμό όσων ζήτησαν μετακίνηση προς τα νησιά… Θα περίμενε κανείς από 
μια κυβέρνηση όχι μόνο να μη θέτει εν αμφιβόλω τη διατήρηση του επιδόματος πα-
ραμεθόριων – προβληματικών περιοχών, αλλά απεναντίας να εφαρμόζει πολιτικές 
ενίσχυσης των κοινωνικών δομών, πολιτικές κινήτρων εγκατάστασης κι όχι εγκα-
τάλειψης αυτών των περιοχών. Υπενθυμίζουμε ότι η τυχόν περικοπή του σχετικού 
επιδόματος θα είναι η τελευταία πράξη κατάργησης μιας σειράς κινήτρων που η 
πολιτεία είχε θεσπίσει για τα νησιά (ν. 1943/91, 2085/92 κλπ) θεσμοθετώντας την 
έννοια της «προβληματικής» περιοχής «λόγω ιδιαιτεροτήτων από άποψη διαβίω-
σης, επικοινωνίας ή στέγασης» και όχι μόνο για π.χ. λόγους απόστασης. Ακόμη και 
ο νόμος 4024/12 κάνει σαφή αναφορά στις προβληματικές περιοχές για τις οποίες 
ο σημερινός νομοθέτης, προφανώς, δεν έχει ακούσει σχετικά…

Όσο αφορά στα κίνητρα που η πολιτεία είχε θεσπίσει και σιγά – σιγά «ξηλώθη-
καν», αναφέρουμε ενδεικτικά:

α. «Πλασματική» τριετία προϋπηρεσίας,
β. Εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου με το τριπλάσιο μέχρι και το δεκαπλάσιο του βα-

σικού μισθού προσαυξημένου κατά 30% σε περίπτωση οικιοθελούς μετακίνησης,
γ. Καταβολή εξόδων μετακίνησης σε προβληματική περιοχή,
δ. Επιδότηση κατοικίας.
Εμείς, απ’ την πλευρά μας, δηλώνουμε έτοιμοι να προασπίσουμε ότι έχει απομεί-

νει απ’ τα εργασιακά μας δικαιώματα κι αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε μια αξι-
οπρεπή ζωή, πιστοί στις αρχές της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Απαιτούμε οι Κυκλάδες, στο σύνολό τους, να συνεχίσουν να συμπεριλαμβάνονται 
στις περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος λόγω νησιω-
τικότητας, την επαναφορά, τουλάχιστο, των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα 
είδη πρώτης ανάγκης, καύσιμα και κοινή ωφέλεια καθώς επίσης και την επανεξέ-
ταση των κινήτρων στελέχωσης και παραμονής στις υπηρεσίες που έχουν καταρ-
γηθεί καθιστώντας την έννοια της αναγνώρισης της νησιωτικότητας κενό γράμμα».

Την παραπάνω ανακοίνωση συνυπογράφουν: Σύλλογος δασκάλων και νηπιαγω-
γών Σύρου – Τήνου - Μυκόνου, Σύλλογος Π.Ε Θήρας, Σύλλογος Π.Ε Πάρου - Αντι-
πάρου «Π. Καλλιέρος», Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου - Αντιπάρου, Σωματείο 
εργαζομένων ΔΕΥΑ Πάρου, Πανκυκλαδικός σύλλογος συμβασιούχων εργαζομένων 
ΟΤΑ παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών, Σύλλογος εργαζομένων αποκεντρωμέ-
νης διοίκησης Αιγαίου, Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων, Σύλλογος νοσοκομείου Σύρου, Σύλλο-
γος διοικητικού προσωπικού πανεπιστημίου Αιγαίου «Ασημάκης Πανσέληνος» και 
ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής - τμήμα Κυκλάδων.
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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 – 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 

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

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

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

ΤΟ THALASSAMOU RESTAURANT 
στην Αλυκή ζητεί µάγειρα και άτοµα 
για το σέρβις µε γνώσεις Barista 
και ξένων γλωσσών. Προϋπηρεσία 
στις αντίστοιχες θέσεις απαραίτητη. 
Αποστολή βιογραφικών µε πρόσφα-
τη φωτογραφία στο: welcome@
thalassamou.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για ενοικι-
αζόµενα διαµερίσµατα στην Αλυκή. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6936 279 024

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο και καταρτι-
σµένο ζητείται για νέα ξενοδοχειακή 
µονάδα στην Σάντα Μαρία, για 
τις θέσεις Receptionist, Chef, 
σερβιτόρου µε γνώσεις barista και 
καθαρίστριας. Τηλ.: 6936 844 414, 
6937 107 870

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για κατάστηµα 
εστίασης, την καλοκαιρινή περίοδο 
από Μάιο έως Οκτώβριο στο νησί 
της  Αντιπάρου. Πληροφορίες στο 
τηλ: 6988 011 183 

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
4) ΛΑΝΤΖΕΡΑ για πρωινή βάρδια. 
τηλ. 6945 191585

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ γρή-
γορου φαγητού πωλείται. E-mail. 
επικοινωνίας: info@typoparos.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ ΙΚΕΑ µεταχει-
ρισµένη πωλείται, χρώµατος µελί. 
Περιλαµβάνει: 1 κρεβάτι µε στρώµα, 

2 κοµοδίνα, 1 τουαλέτα. Τιµή: 
400ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
41149, 694 8601745 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH 60 εκ. 
εντοιχιζόµενο πωλείται, σε άριστη 
κατάσταση, ελαφρώς µεταχει-
ρισµένο. Τιµή: 250 ευρώ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6946 429 212

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ 30 ετών πωλούνται 
από ιδιώτη. Τηλ. επικοινωνίας: 6972 
187 275

ΜΕΛΙΣΣΙΑ πωλούνται 10 πλαισίων 
και παραφυάδες των 5 πλαισίων. 
Τηλ. 6937 069 220
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Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | 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 | 2-4/3

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Αναγνώστου 
Κωνσταντίνος | 2-4/3

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης | 
7/3 & 21/3
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

Παραλία Παροικιάς
τηλ. 22840 23955

Ανοιχτά καθηµερινά
13:00-23:30 (εκτός Τρίτης)

Κυριακή ανοιχτά µέχρι τις 19:00
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Πρώτες βοήθειες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σεμινάριο πρώτων βοηθειών που διοργάνωσε 
η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου σε συνεργασία με την ΕΟΔ (παρ. Κυκλάδων), στις 
20/2/2016.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί και μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων, που 
είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με 
χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, στην αντιμετώπιση πνιγμονής, αιμορ-
ραγιών κ.ά.

Οι εκπαιδευτές είναι μέλη της Ελληνικής εταιρείας επείγουσας προνοσοκομει-
ακής φροντίδας.
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Σεμινάριο 
βόλεϊ 

Ο σύνδεσμος Ελλήνων προπονητών πετοσφαίρισης 
(Σ.Ε.Π.ΠΕ.) και ο ΑΜΕΣ Νηρέας, σε συνεργασία με τον 
ΑΟ Πάρου και την Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου, διοργάνωσαν δι-
ημερίδα με θέμα τη διδακτική μεθοδολογία πετοσφαί-
ρισης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, στην αίθουσα του ΕΠΑΛ Πάρου, στις 6 
και 7 Φεβρουαρίου.

Ομιλητής της διημερίδας ήταν ο κ. Σπύρος Φίνος, 
καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής πετοσφαίρι-
σης και Α’ αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Π.ΠΕ. Εκτός από τον 
κ. Σπύρο Φίνο, τον Σ.Ε.Π.ΠΕ. εκπροσώπησε και ο γενι-
κός γραμματέας Γιώργος Σαμαράς.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν οι προπονητές, οι 
αθλητές και αθλήτριες των συλλόγων όπως επίσης 
καθηγητές φυσικής αγωγής. Οι εντυπώσεις όλων ήταν 
θετικότατες και οι πληροφορίες που αποκόμισαν εξαι-
ρετικά χρήσιμες. 

Σε σχετικό δελτίο τύπου ο ΑΜΕΣ Νηρέας ευχαριστεί 
τον κ. Φίνο για την τόσο εποικοδομητική ενημέρωση, 
τους ευγενικούς χορηγούς του και όλους όσοι παρευ-
ρέθησαν και παρακολούθησαν τη διημερίδα.

Εκλογές
Ο σύνδεσμος φιλά-

θλων Παναθηναϊκού 
Πάρου-Αντιπάρου, θα 
πραγματοποιήσει την 
εκλογική του διαδικα-
σία για την ανάδειξη 
νέου διοικητικού συμ-
βουλίου, την Κυρια-
κή 28 Φεβρουαρίου 
2016.

Η διαδικασία εκλο-
γής νέου ΔΣ θα ξεκι-
νήσει στις 7 το απόγευμα, στο γραφείο του συνδέ-
σμου και υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου θα έχουν 
μόνο τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει με τη συν-
δρομή τους. 
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Ευχαριστήριο 
ΕΠΣΚ

Η ΕΠΣ Κυκλάδων με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε 
την Hellenic Sea Ways για τις διευκολύνσεις προς τα 
αθλητικά σωματεία του Νομού Κυκλάδων.

Η ανακοίνωση της ΕΠΣΚ έχει ως εξής:
«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τη 

ναυτιλιακή εταιρεία «HELLENIC SEAWAYS» και τον 
κ. Περιστεράκη Στυλιανό, καπετάνιο του πλοίου «ΑΡ-
ΤΕΜΙΣ», για την άμεση ικανοποίηση όλων των αι-
τημάτων μας κάθε εβδομάδα. Χωρίς εκείνους δε θα 
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τα πρωταθλήματα 
μας, ποδοσφαίρου, πετοσφαίρισης και καλαθοσφαί-
ρισης».

Ποδηλασία

Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, μαζί με 
το Ναυτικό Όμιλο Πάρου και σε συνεργασία με την 
ΚΔΕΠΑΠ και τη δημοτική Κοινότητα Παροικιάς, διορ-
γανώνουν για πρώτη φορά αγώνα ορεινής ποδηλασί-
ας στην ευρύτερη περιοχή Παροικίας – Καμαρών, την 
Κυριακή 6 Μαρτίου 2016.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 11:15 το πρωί, μπροστά 
από τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Πάρου 
με προ-εκκίνηση 2 χλμ. μέχρι τον ανεμόμυλο του λι-
μανιού και αφού ανηφορίσει προς Καλάμι και Δήλιο, 
θα συνεχίσει προς παραλία Μαρτσέλο - camping 
Κριός – κολυμβητικές εγκαταστάσεις ΝΟΠ - εγκατα-
στάσεις ΝΟΠ. Εκεί θα τερματίζουν οι ποδηλάτες της 
κατηγορίας «FUN» και θα συνεχίσουν της κατηγορίας 
«MASTER» με προορισμό ανεμογεννήτριες - Καμάρες 
και ολοκληρώνουν τον αγώνα τους περνώντας ξανά 
από τη διαδρομή της «FUN» κατηγορίας. 

Πρόκειται για μια όμορφη διαδρομή με πολύ ωραία 
τοπία σε χωμάτινο έδαφος, ένα τμήμα κατά μήκος αμ-
μώδες παραλίας και λίγα ασφάλτινα κομμάτια  Ακόμα, 
στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί μία διαδρομή για μι-
κρά παιδιά ηλικίας από 11 μέχρι 15 χρονών, συνολικής 
απόστασης 4 χλμ περίπου.

Τέλος, η γενική συμμετοχή είναι 5 ευρώ, ενώ είναι 
δωρεάν η συμμετοχή ανηλίκων. 

Στίβος
Πρόσθετες αγωνιστικές υποχρεώσεις θα έχουν από 

το 2016 οι αθλητές και οι αθλήτριες της κατηγορίας 
παμπαίδων – παγκορασίδων Α’ (ηλικίας 14-15 ετών), 
καθώς η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, αποφάσισε τη συ-
γκρότηση της μικτής ομάδας του Νομού μας.

Η ομάδα θα συγκροτηθεί μετά τους αντίστοιχους 
διασυλλογικούς της κατηγορίας με βάση τα αποτελέ-
σματα των αγώνων.  Ήδη η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων βρί-
σκεται σε συζητήσεις με αντίστοιχες αθλητικές ενώ-
σεις ώστε να προκηρυχθούν επίσημοι αγώνες, κατά 
πάσα πιθανότητα στην Αθήνα.

Οι αγώνες της μικτής ομάδας Κυκλάδων θα προ-
σφέρουν μια ακόμη αγωνιστική ευκαιρία στους μι-
κρούς αθλητές και αθλήτριες να πετύχουν τα όρια 
πρόκρισης για τους πανελλήνιους αγώνες της κατη-
γορίας τους και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους πριν 
από το πρωτάθλημα. Επιπροσθέτως, η ομάδα θα ενι-
σχύσει το συναίσθημα του συνανήκειν στους αθλητές 
όλων των συλλόγων των Κυκλάδων, θα προβάλει την 
ομαδικότητα και θα τονίσει με την παρουσία της τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά – θετικά και αρνητικά – που 
πηγάζουν από την πολυνησιωτικότητα μας.

Τέλος, στόχος είναι το 2017 να συγκροτηθεί αντί-
στοιχη ομάδα και στην κατηγορία των παίδων και των 
κορασίδων και να αυξηθούν οι αγωνιστικές συναντή-
σεις των μικτών ομάδων σε όλη την Ελλάδα.

Ευχαριστίες 
Θύελλας

Η Θύελλα Κα-
μαρίου με ανακοί-
νωσή της ευχα-
ρίστησε ΑΟΠ και 
Νηρέα για τη φι-
λοξενία που έτυχα 
στο νησί μας.

Η ανακοίνωση 
της Θύελλας Κα-
μαρίου έχει ως 
εξής:

«Η διοίκηση της 
Θύελλας Καμαρίου νιώθει την ανάγκη να εκφράσει 
τις ευχαριστίες της προς τα σωματεία Α.Ο. Πάρου και 
Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας για την πολύτιμη συνεργασία και βο-
ήθεια που προσέφεραν στην αποστολή της Κ13 της 
ομάδας μας καθώς και σε όλους τους συνοδούς της.

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την πρόε-
δρο του Α.Ο. Πάρου, κ. Μ. Κουτσονικολή, για την αμέ-
ριστη βοήθεια της καθ’ όλη την παραμονή μας στο 
νησί της Πάρου.

Για μια ακόμη φορά βρίσκουμε αρωγούς στη προ-
σπάθεια μας για καλές και υγιής σχέσεις μεταξύ των 
αθλητικών σωματείων του νομού μας, κάτι που μας 
δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας 
για τη διάδοση του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς 
άμιλλας».

Μπάσκετ
Για το πρωτάθλημα ΕΣΚ Κυκλάδων, οι Παριανές 

ομάδες είχαν τα εξής αποτελέσματα:

Πρ. Ανδρών
ΑΟΠ – Άρης Σύρου 63-35
Άρης Σύρου – ΑΟΠ 34-64
Πρ. Παίδων
ΑΟ Ερμούπολης – ΑΟΠ 73-48.

Επόμενη αγωνιστική
Σάββατο 27/2
Πρ. Παίδων
ΑΟΠ – ΑΕ Σαντορίνης, ώρα 19:30
Κυριακή 28/2
Πρ. εφήβων
Μαρπησσαϊκός – Άρης Σύρου, ώρα 11:00
Πανναξιακός – ΑΟΠ, ώρα 15:00

Νέο ΔΣ
Μετά τις αρχαιρεσίες στις 13/2/2016 το νέο ΔΣ της 

ΕΣΚΚ (Ένωση Σωματείων Καλαθόσφαιρας Κυκλά-
δων), διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Λαυρέντιος Σαλάχας
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μαραγκός
Γεν. γραμματέας: Παναγιώτης Κωνσταντινίδης
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Διαμαντόπουλος
Ταμίας: Δημήτριος Τζούμας
Μέλη: Πέτρος Δεναξάς, Αντώνιος Δεκαβάλλας. 
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ΕΠΣΚ 
Όλο το παρασκήνιο 
της σύγκρουσης

Με αγωνία παρακολουθούν οι φίλοι του Κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου, παίκτες και  
ομάδες, τις εξελίξεις στην ΕΠΣ Κυκλάδων. Τα όσα γίνονται το τελευταίο χρονικό 
διάστημα και πολύ περισσότερο τα όσα ακούγονται, έχουν φέρει ανησυχία στους 
ποδοσφαιρόφιλους.  

Η αρχή
Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όταν κατατέθηκε ένσταση κατά της υποψηφιότητας 

του νυν προέδρου της ΕΠΣΚ κ. Ρένου Φρέρη, λόγω κωλύματός του, αφού μετείχε 
και στην επιτροπή ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων. Η συγκεκριμένη ένσταση απορρίφθηκε από το 
πρωτοδικείο Σύρου και στη συνέχεια ξεκίνησε το σήριαλ περί της νομιμότητας του 
ΔΣ της ΕΠΣΚ.

Σύμφωνα με το συνδυασμό της αντιπολίτευσης «Ώρα ευθύνης για το Κυκλαδίτικο 
ποδόσφαιρο» του κ. Χρ. Καφτηράνη, το προηγούμενο ΔΣ δεν εξήντλησε τη θητεία 
του και άρα το νέο ΔΣ που εκλέχθηκε πρέπει να έχει θητεία το υπόλοιπο της θητείας 
του προηγούμενου. Γι’ αυτό το λόγο ζητούσαν εκλογές.

Από την πλευρά του ο νέος πρόεδρος κ. Φρέρης, δήλωνε: «Αυτό που έχω να το-
νίσω είναι ότι οι εκλογές έγιναν, τα σωματεία ψήφισαν και αν δεν σέβονται το νέο 
Δ.Σ της ΕΠΣΚ, ας σεβαστούν τουλάχιστον τη γνώμη των σωματείων».

Όλοι στη συνέχεια περίμεναν το διαιτητικό δικαστήριο που είχε οριστεί στα μέσα 
Ιανουαρίου 2016. Το δικαστήριο δεν έγινε λόγω της απεργίας των δικηγόρων και 
κάπου εκεί άρχισαν και πάλι αντεγκλήσεις μεταξύ των δύο συνδυασμών που βρί-
σκονται στο συμβούλιο της ΕΠΣΚ. Οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου σε κάποια 
στιγμή ξεπέρασαν ακόμα και «σκληρές» πολιτικές ανακοινώσεις επιπέδου κυβέρνη-
σης – αντιπολίτευσης της χώρας.

Η εμπλοκή των ΜΜΕ
Μετά τις ανακοινώσεις των δύο συνδυασμών, αλλά και τους διαξιφισμούς που 

«εμφανίζονταν» σχεδόν σε κάθε συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα (ακόμα και για 
δωρεά μπουφάν!), στο «παιχνίδι» μπήκαν και ορισμένα ΜΜΕ των Κυκλάδων.

Σχεδόν έξυπνα στην αρχή -παίρνοντας αναγνωστικό κοινό-, άρχισαν να αναμετα-
δίδουν τα συμβάντα στην ΕΠΣΚ. Λίγο αργότερα όμως τα πράγματα άλλαξαν, αφού 
τα Κυκλαδίτικα ΜΜΕ (κατά βάση ηλεκτρονικές σελίδες), μπήκαν σε αντιπαράθεση 
μεταξύ τους για το ποια πλευρά έχει δίκιο. Έτσι, οι διαδικτυακές αθλητικές σελίδες 
που είχαν μόνο φίλους σε όλες τις Κυκλάδες λόγω της θεματολογίας τους, «διέ-
σπασαν» το κοινό τους και ακόμα χειρότερα άρχισαν και εκείνοι τις αντεγκλήσεις, αν 
και οι συντάκτες σε αυτά είναι κατά βάση χομπίστες και εραστές του ποδοσφαίρου. 

Η ΕΠΟ
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), δεν προχώρησε στη χρηματοδότη-

ση της ΕΠΣΚ, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα γίνει όταν τελεσιδικήσει η προσφυγή του 
κ. Χρ. Καφτηράνη στο διαιτητικό δικαστήριο.

Η «βόμβα» όμως ήρθε μετά από συνάντηση της ΕΠΣΚ με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, 
όταν η αθλητική ηλεκτρονική σελίδα «Sport Cyclades», δημοσίευσε κείμενο υπό τον 
τίτλο: «ΒΟΜΒΑ Γκιρτζίκη… Έκπτωτη η ΕΠΣ Κυκλάδων».

Στο ρεπορτάζ μεταξύ άλλων υπήρχαν και δηλώσεις του προέδρου της ΕΠΟ κ. 
Γκιρτζίκη, στις οποίες έλεγε: «Ως πρόεδρος της ΕΠΟ οφείλω να δέχομαι στο γρα-
φείο μου όποιον μου ζητήσει μία συνάντηση. Έτσι και χθες με επισκέφθηκαν ο 
πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων κ. Φρέρης, μαζί με δύο συμβούλους, των οποίων τα 
ονόματα δε γνωρίζω –εσείς θα πρέπει να τους ξέρετε- (κ.κ. Φωτεινός και Παρί-
σης). Φυσικά από αυτή την συνάντηση δεν θα μπορούσε να λείψει ο κ. Καφτηρά-
νης, ο οποίος έχει πάντα σωστές απόψεις και αγαπά το ποδόσφαιρο στις Κυκλάδες 
(…). Είπα ξεκάθαρα ότι η διοίκηση της ΕΠΣ Κυκλάδων έχει πάψει να αναγνωρίζεται 
από την ΕΠΟ από τις 17 Δεκεμβρίου, όπου βάσει καταστατικού θα έπρεπε να είχαν 
γίνει οι εκλογές, συνεπώς για εμάς δεν υπάρχει καμία διοίκηση. Αυτά τα πράγματα 
που γίνονται στην ΕΠΣ Κυκλάδων, δεν γίνονται πουθενά αλλού… Σε καμία ένωση 
της Ελλάδας. Με την λογική αυτή ούτε εγώ και η διοίκηση της ΕΠΟ θα πρέπει να 
κάνουμε εκλογές τον ερχόμενο Οκτώβριο (…). Συζητήσαμε και κάποια άλλα θέμα-
τα. Ήμουν ξεκάθαρος…Θα περιμένουμε την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρί-
ου… Εγώ δεν είμαι δικαστής, αλλά είναι ξεκάθαρο και άποψη μου ότι οι εκλογές 
θα έπρεπε να έχουν γίνει από τον Δεκέμβριο. Είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση που 
συμβαίνει για πρώτη φορά. Πλέον το διαιτητικό δικαστήριο που αποτελείται από 
«αρεοπαγίτες δικαστές» και ανήκει στην ΕΠΟ θα αποφασίσει σύντομα».

Το θέμα φυσικά δεν είναι μόνο οι απόψεις του κ. Γκιρτζίκη, αλλά αν δοθεί παρά-
ταση για τη συμμετοχή του πρωταθλητή Κυκλάδων στα μπαράζ ανόδου για την Γ’ 
εθνική κατηγορία. Στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΠΟ είπε: «Τα μέλη της ΕΠΣ 
Κυκλάδων ζήτησαν μία μικρή παράταση για την ανακοίνωση του πρωταθλητή. Εί-
ναι κάτι που ήδη το έχω θέσει ως θέμα στις αρμόδιες επιτροπές. Όσον αφορά τον 
πρωταθλητή των Κυκλάδων, δεν θα έχει πρόβλημα εφόσον γίνουν οι εκλογές και 

προκύψει νέα, νόμιμη διοίκηση. Σε διαφορετική περίπτωση εγώ δεν είμαι αυτός 
που θα μπω εμπόδιο σε κανέναν. Δεν γνωρίζω αν κάποιος θελήσει να εξετάσει το 
θέμα. Αν υπάρξει κάποια ένσταση ή οτιδήποτε άλλο, αυτοί που αποφασίζουν είναι 
τα πρωτοβάθμια όργανα των ΕΠΣ και στη συνέχεια τα δευτεροβάθμια της ΕΠΟ».

Η ΕΠΣΚ
Από την πλευρά της η ΕΠΣΚ εξέδωσε ανακοίνωση στις 18/2/16 που έγραφε:
«Το ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων διαβεβαιώνει τα σωματεία-μέλη της ότι κανένα απο-

λύτως πρόβλημα δεν υπάρχει με τη διεξαγωγή των τοπικών πρωταθλημάτων και 
την ανάδειξη των πρωταθλητών. 

Η διοίκηση της ΕΠΣ Κυκλάδων κινείται μέσα στους κανόνες της απόλυτης νο-
μιμότητας, περιμένει και φυσικά θα σεβαστεί την όποια απόφαση του Διαιτητικού 
Δικαστηρίου προκειμένου να δρομολογήσει περαιτέρω όλες τις σύννομες ενέρ-
γειες και εκτιμά ότι κανείς δεν δικαιούται να προεξοφλεί δικαστικές αποφάσεις 
υψηλόβαθμων εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών».

Αποδελτίωση
Κατά αρχάς το ποδόσφαιρο στις Κυκλάδες έχει νόμιμη διοίκηση, αυτή της ΕΠΣΚ. 

Αν δεν ήταν νόμιμη, τότε η ΕΠΟ όλους αυτούς τους μήνες δε θα δεχόταν στα πρω-
ταθλήματά της τις Κυκλαδίτικες ακαδημίες ή δε θα υπέγραφε δελτία ποδοσφαιρι-
στών.

Το όλο θέμα (γραφειοκρατικό) πήγε πίσω διότι οι απανωτές απεργίες των δικη-
γόρων δεν επέτρεψαν να γίνει το διαιτητικό δικαστήριο που θα αποφασίσει αν το 
σημερινό ΔΣ της ΕΠΣΚ συνεχίσει ως έχει ή αν θα πρέπει να γίνουν εκ νέου εκλογές. 
Το δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για την 1η Μαρτίου 2016.

Επί της ουσίας όμως, όλο το θέμα έχει να κάνει με κάποιες άλλες εκλογές! Αυτές 
της ΕΠΟ! Είναι φανερό πως το σημερινό ΔΣ της ΕΠΣΚ δε θα υποστήριζε –όπως 
έχουν τα πράγματα πλέον- τον νυν πρόεδρο της ΕΠΟ, κ. Γκιρτζίκη, που θα είναι 
και πάλι υποψήφιος. Οι ψήφοι της ΕΠΣΚ (γιατί τρεις ψήφους έχει η ποδοσφαιρική 
μας Ένωση), είναι το ζητούμενο. Και όποιος ασχολείται λίγο περισσότερο με τα 
διοικητικά του ποδοσφαίρου της χώρας μας, γνωρίζει ότι σήμερα στο ποδόσφαιρο 
υπάρχουν δύο «στρατόπεδα» με μεγάλους οικονομικούς παράγοντες ΠΑΕ που τα 
στηρίζουν.

Συν & πλην
Η νέα διοίκηση της ΕΠΣΚ στο μικρό διάστημα που έχει τα ηνία του ποδοσφαίρου 

στα νησιά μας έχει επιδείξει θετικά βήματα, αλλά συγχρόνως έχει δείξει και απειρία 
σε πολύ βασικά θέματα και ιδιαίτερα αυτά της επικοινωνίας.

Τα θετικά της ΕΠΣΚ είναι ότι προσπαθεί να αποκεντρωθεί και κάνει συνεδριάσεις 
σε όλα τα Κυκλαδίτικα νησιά. Όσο και να φαίνεται περίεργο στους μη γνώστες του 
αθλήματος, αυτό βοηθάει το ποδόσφαιρο στο Νομό μας. Η σημερινή ΕΠΣΚ φαίνεται 
ότι στην πράξη δίνει βάση στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες. Δουλεύει πάνω σ’ αυτό 
το θέμα. Ακόμα, κάνει σωστές κινήσεις προκειμένου να βρει λύσεις για την αντιμε-
τώπιση των εξόδων των ομάδων. Λύσεις απλές, που όμως στο παρελθόν δεν τις 
είχαμε δει. Σημειώνουμε ακόμα, ότι η ΕΠΣΚ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα οικο-
νομικά της. Πολλά θέματα έχουν αντιμετωπιστεί για την ώρα μέσω των χρημάτων 
που έχουν δώσει τα ίδια τα μέλη του ΔΣ της ΕΠΣΚ, κάτι που δεν έχει αναφερθεί 
πουθενά.

Τα αρνητικά της ΕΠΣΚ είναι ότι δεν απέβαλλε ακόμα μία παλιά νοοτροπία που 
υπάρχει στη διεξαγωγή των αγώνων πρωταθλήματος. Έτσι, τώρα τρέμει το φυλ-
λοκάρδι της μην τυχόν και βγουν οι ομάδες μας εκτός προθεσμιών. Δηλαδή, ο νι-
κητής του κυπέλλου Κυκλάδων και ο νικητής του πρωταθλήματος του Νομού μας, 
και δε συμμετέχουν στις διοργανώσεις για την άνοδο στην Γ’ εθνική κατηγορία. 
(Σημειώνουμε ότι και ο κυπελλούχος ερασιτεχνών της χώρας μας θα ανέβει φέτος 
κατηγορία). Έτσι, η ΕΠΣΚ ανέβαλλε αγώνες πρωταθλήματος με μεγάλη ευκολία, με 
απλά τηλεφωνήματα παραγόντων των ομάδων. Με δελτίο καιρού από την Τρίτη… 
ανέβαλλε αγώνες Σαββατοκύριακου, γιατί θα είχε κακοκαιρία, άσχετα αν μετά ένα 
εικοσιτετράωρο ο καιρός άλλαζε…

Τέλος, η επιμονή της ΕΠΣΚ να απαντάει σχεδόν και σε αναρτήσεις στο face book, 
και να προσπαθεί για ό,τι έχει γραφεί να βγάζει ανακοινώσεις, την οδήγησε να γίνει 
έρμαιο στις ορέξεις οιοδήποτε.
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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 

-
, 
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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 &
τους υπαλλήλους τους
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


