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» σελ. 8-9

Γιορτάζουµε την Καθαρά ∆ευτέρα το µεσηµέρι,
µε σαρακοστιανούς µεζέδες και ζωντανό
λαϊκό πρόγραµµα. Είσοδος ελέυθερη.

Κάντε έγκαιρα κράτηση
τηλ. 22840 52327 & 6944 548017

Ακτή
χώρος υποδοχής δεξιώσεων & εστιατόριο

fonitisparou.gr
για 24ωρη
ενηµέρωση

Εκδήλωση στην 
Αγκαιριά για τον 
Μπενέτο

» σελ. 11

Η Αντίπαρος 
σε εκθέσεις 
τουρισμού

» σελ. 13

Μαρπησσαϊκάρα 

«Πάω άνοδο!»
» σελ. 14
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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 370
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

■ Επιστολή 
Σήμερα θα ξεκινήσω διαφορετικά. Θα σας παρουσι-

άσω μία επιστολή! Επιστολή με ειδικό «βάρος», καθώς 
είναι από τους μαθητές του Γ’ 1 του 2ου δημοτικού 
σχολείου Παροικιάς, προς το δήμαρχο κ. Μάρκο Κω-
βαίο.

■ Επιστολή 2
Η επιστολή των μαθητών γράφει: «Αγαπητέ κ. δή-

μαρχε
Σας γράφουμε αυτό το γράμμα, για να σας εξηγή-

σουμε κάποια προβλήματα που έχουμε στο σχολείο 
μας όταν βρέχει. Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι 
όταν βρέχει δεν έχουμε που να κάνουμε διάλλειμα. 
Καλό θα ήταν να είχαμε ένα μεγαλύτερο υπόστεγο να 
χωράμε όλοι.

Επίσης, η πίσω αυλή μας γεμίζει νερά τόσο που γί-
νεται σαν λίμνη! Ίσως να έπρεπε να στρωθεί με κά-
ποιο καταλληλότερο υλικό. Για την ώρα της γυμναστι-
κής θα θέλαμε ένα κλειστό γυμναστήριο, γιατί τώρα 
κάνουμε γυμναστική στην τάξη.

Τέλος, μερικά παράθυρα θέλουν επιδιόρθωση, 
επειδή μπαίνουν νερά στην αίθουσα. Ευχαριστούμε».

■ Επιστολή 3
Λένε ότι από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλή-

θεια. Όσο και να ακούγεται περίεργο ενώ σε καθημε-
ρινή βάση μιλάω-συζητώ για τα τοπικά ζητήματα, δεν 
είχα μυρωδιά για το τι προβλήματα μπορεί να αντιμε-
τωπίζουν οκτάχρονα ή εννιάχρονα παιδιά. Δε γνώριζα 
ότι στο 2ο δημοτικό σχολείο δεν μπορούν να κάνουν 
διάλλειμα όταν βρέχει. Δε γνώριζα για τις κακοτεχνίες 
στην πίσω αυλή. Δεν ήξερα ότι εν τω έτη 2016 γίνε-
ται ακόμα μάθημα γυμναστικής -με τον αναχρονιστικό 
τρόπο- σε κλειστή αίθουσα! Πίστευα ότι το τελευταίο 
είχε εξαλειφτεί από τα Ελληνικά σχολεία από τότε που 
πήγαινα εγώ δημοτικό σχολείο… Τέτοια ασχετοσύνη 
είχα!

■ Επιστολή 4
Αυτό που πραγματικά θα ήθελα, είναι η επιστολή 

των παιδιών να αντιμετωπιστεί από το δήμο Πάρου, 
ως επιστολή-αίτημα ενηλίκων. Θα ζητούσα να μπει και 
ως θέμα σε προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στο 
δημοτικό συμβούλιο. Και μεταξύ μας τώρα. Ακόμα και 
αν φαντάζει εξωπραγματικό ή παράλογο το αίτημα για 
κλειστό γυμναστήριο στο 2ο δημοτικό σχολείο, εγώ το 
βρίσκω απόλυτα λογικό.

■ Επιστολή 5
Από τρελό και από μικρό είπαμε... Ο μεγάλος Έλ-

ληνας τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, πήγε 
το 1977 στο Λαύριο. Η συγκεκριμένη πόλη ήταν δι-
άσημη από την κλασική αρχαιότητα για τα μεταλλεία 
εξόρυξης ασημιού και την παραγωγή νομισμάτων για 
τη χρηματοδότηση του Αθηναϊκού στόλου. Στη μεγά-
λη της ακμή (19ο αι.), μία Γαλλική εταιρεία που είχε 
την εκμετάλλευση των μεταλλείων, μετέτρεψε την 
πόλη ουσιαστικά σε αποικιοκρατική περιοχή της. Όσο 
και αν ακούγεται περίεργο το ανώτερο όριο βιωσιμό-
τητας των κατοίκων της ήταν 30-35 ετών, λόγω της 
μολυβδίασης των κατοίκων και άλλες παθήσεις από 
τη δηλητηρίαση του υδροφόρου ορίζοντα. Το 1982 
έκλεισαν οριστικά τα μεταλλεία και το 1/3 περίπου 
των κατοίκων εγκατέλειψαν το ιστορικό Λαύριο. 

■ Επιστολή 6
Επανέρχομαι στον τρελό της ιστορίας (Σαββόπου-

λος), αφού την πάσα μας έκαναν οι μικροί (2ο δημοτικό 
σχολείο). Ο Νιόνιος, την εποχή που είχε ακόμα μαλλιά 

και ντυνόταν μόνιμα με τα μαύρα ρούχα (1977), πήγε 
στο Λαύριο. Είχε κυκλοφορήσει το δίσκο του («Φορ-
τηγό») και ήταν ήδη μεγάλη «φίρμα». Πήγε για πρώτη 
φορά στη ζωή του στο Λαύριο και έπαθε αυτό που 
παθαίνει κάθε άνθρωπος που πάει για πρώτη φορά 
στη συγκεκριμένη πόλη. Αισθάνθηκε δέος (το είχα πά-
θει και εγώ την πρώτη φορά που επισκέφθηκα την 
πόλη). Παντού κυριαρχεί το σκούρο-ασημί χρώμα από 
τα βουνά με τη σκουριά!

■ Επιστολή 7
Ο Νιόνιος, είδε ότι επικρατούσε βουβαμάρα παντού, 

τα πάντα ήταν κλειστά και τα βαγονέτα κρέμονταν σε 
όλη την πόλη. Εφιάλτης σκέτος! Γύρω του μαζεύτηκαν 
παιδιά, πολλά παιδιά του δημοτικού σχολείου. Όλα 
τους τον παρατηρούσαν αμίλητα και μελαγχολικά. Κά-
ποιοι παππούδες που ήταν σ’ ένα καφενείο τα έδιωξαν 
για να μην ενοχλούν το ξένο άνθρωπο.

■ Επιστολή 8
Ο Νιόνιος, έφυγε στη συνέχεια για τη συναυλία που 

θα γινόταν στο παλιό ανοιχτό θέατρο της περιοχής. 
Παρατήρησε ότι σχεδόν όλος ο κόσμος είχε έρθει από 
την Αθήνα για να τον ακούσει και δεν υπήρχαν άτομα 
από το Λαύριο.

■ Επιστολή 9
Τότε, ο Νιόνιος, βγαίνοντας στη σκηνή είπε: «Δεν 

ξέρω τι να παίξω στα παιδιά στην αγορά στο Λαύριο. 
Είμαι μεγάλος με τιράντες και γυαλιά κι όλο φοβά-
μαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά, έτσι κι 
αλλιώς τα ξέρουν όλα. Πώς να κρυφτείς απ’ τα παι-
διά; έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι… και σε κοιτάζουν 
με μάτια σαν κι αυτά όταν γυρνάς μέσα στην πόλη». 
Αυτά και καλά κούλουμα!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Συζήτηση για υγεία
Γενική πρόσκληση όλων των 

κατοίκων Πάρου και Αντιπάρου 
απεύθυνε ο ανενεργός εδώ και 
πολλά χρόνια «σύλλογος φίλων 
στήριξης του Κέντρου Υγείας Πά-
ρου, για την Κυριακή 20 Μαρτίου 
2016, στην αίθουσα του πολιτι-
στικού συλλόγου «Αρχίλοχος», 
στις 11 το πρωί.

Σε σχετική ανακοίνωση που 
υπογράφει ο πρόεδρος κ. Χρ. Κ. 
Αλιφιέρης, αναφέρονται τα θέμα-
τα προς συζήτηση:

«- Ενεργοποίηση άμεσα του προαναφερομένου συλλόγου με αφορμή την πάγια 
τραγική κατάσταση που δυστυχώς βρίσκεται το κέντρο υγείας της Πάρου. Μάλιστα 
ύστερα από την εντονότατη παράκληση όλων των φορέων και των ευαισθητοποι-
ημένων πολιτών.

- Αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου με την τελική βεβαι-
ότητα πως η μαζική μας αγωνιστική συμμετοχή θα επιλύσει με τον πλέον καλύτερο 
τρόπο τα όλα προβλήματα αλλά και τυχόν άλλες παθογένειες».

Υγεία | 3

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

Φρόντισε
για την καθηµερινή

σου προβολή

fonitisparou.gr

foni@typoparos.gr

Ζητούν στέγαση
Την ανάγκη εύρεσης χώρου στέγασης ζητά με ανακοίνωσή του ο σύλλογος αιμο-

δοτών Πάρου-Αντιπάρου
Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος τονίζει:
«Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1991 επίσημα με καταστατικό και πιστοποιήθηκε 

ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα.

Ο σύλλογος μας έχει περίπου 2000 μέλη που συνεχώς αυξάνονται και συλλέγει 
με δύο αιμοληψίες που γίνονται ετησίως 1200 φιάλες αίματος, προσδοκώντας 
στην αύξηση τους. Είναι σε όλους μας γνωστή η δράση του συλλόγου και η αντα-
πόκριση του για καλύψεις συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη αίματος. Έχουμε 
οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου,  την δική μας τράπεζα αίματος για κάθε 
ανάγκη καθενός από εμάς. Το τελευταίο διάστημα οι ανάγκες σε αίμα έχουν αυ-
ξηθεί αρκετά. Για την όλη επιτυχία του συλλόγου μας, που είναι από τους σημα-
ντικότερους συλλόγους της Ελλάδας, η Πάρος έχει ήδη βραβευθεί με δύο χρυσά 
μετάλλια.

Δυστυχώς ο σύλλογος μας έχει ανάγκη να στεγάσει το γραφείο του και να εκ-
θέσει το ιστορικό του αρχείο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά όποιος από 
τους συμπολίτες μας μπορεί και επιθυμεί να βοηθήσει το σύλλογο προσφέροντας 
δωρεάν στέγη ας επικοινωνήσει μαζί μας».

Πρόγραμμα
ιατρείων

Από τον αναπληρωτή επιστημονικό διευθυντή του 
Κ.Υ. Πάρου, κ. Γ. Τζανίδη, δόθηκε στη δημοσιότητα το 
πρόγραμμα λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων 
του νησιού μας.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 8:30 - 14:00

(Έναρξη στις 09:00 όταν ο ιατρός έχει μετακινηθεί 
λόγω εφημερίας την προηγούμενη ημέρα).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 
(ΚΑΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ): 

15-3-2016
16-3-2016 ΛΕΥΚΕΣ
30-3-2016
31-3-2016 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΩΡΑ 11:30-14:00 ΜΑΡΜΑΡΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ:
18-3-2016 ΚΑΡΑΣΑΝΤΕ ΑΣΠΑΣΙΑ
22-3-2016 ΦΑΚΑΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
31-3-2016 ΚΑΡΑΣΑΝΤΕ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ (ΚΑΡ-
ΚΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ):

16-3-2016 (ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ)
21-3-2016
30-3-2016

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης 
(πχ συνοδείας ιατρού σε διακομιδή), το παρόν πρό-
γραμμα αναγκαστικά θα τροποποιείται. Ο υπεύθυνος 
ιατρός του εκάστοτε ιατρείου θα επικοινωνεί αμέσως 
με την εκάστοτε κοινότητα, ώστε να μην ταλαιπωρη-
θούν οι ασφαλισμένοι.
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Νέα δρομολόγια 
Νέο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που θα συνδέσει το νησί μας με Άνδρο, Ραφήνα 

Τήνο, Μύκονο και Νάξο, θα έχει φέτος η Πάρος, όπως και διανυκτέρευση πλοίου 
στο νησί μας.

Συγκεκριμένα το «Superferry ΙΙΙ» (το οποίο μετασκευάζεται αυτή την εποχή), θα 

ξεκινάει στις 16:50 από Ραφήνα και θα καταλήγει τα μεσάνυχτα περίπου στην Πάρο, 
αφού πρώτα θα επιβιβάσει – αποβιβάζει επιβάτες στα νησιά: Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, 
Νάξο.

Το πλοίο θα αναχωρεί το επόμενη πρωί στις 8 και με αντίστροφο δρομολόγιο θα 
καταλήγει στο λιμάνι της Ραφήνας στις 3:30 το μεσημέρι. Τέλος, όλες οι πιο πάνω 
πληροφορίες δεν είναι επίσημες ακόμα από την εταιρεία, αλλά προέρχονται από 
διαρροές στελεχών της και αναμένεται εντός των προσεχών ημερών η επίσημη 
ανακοίνωση.

Πλαφόν τουριστών 
στη Σαντορίνη!

Η Σαντορίνη το 2015 δέχθηκε 636 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και βρέθηκε στην 
πρώτη θέση στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω για πρώτη φορά στα χρονικά και το 
λιμάνι του Πειραιά! Ο αριθμός των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων που αφίχθησαν 
στο νησί ξεπέρασε τις 790.000!

Όμως, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», στα αποτελέσμα-
τα έρευνας που ανατέθηκε από το δήμο Θήρας στο πανεπιστήμιο Αιγαίου, η τοπική 
κοινωνία έχει αντιληφθεί τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πιέσεις 
που δημιουργεί η υπερπληθώρα επιβατών κρουαζιέρας στη Σαντορίνη και πιο συ-
γκεκριμένα η ανισοκατανομή της κίνησης σ’ ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. 

Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο που είναι περίοδος τουριστικής αιχμής, κατα-
γράφεται σχεδόν το 90% των ετήσιων αφίξεων. Σε καθημερινή βάση καταγράφεται 
μέσος αριθμός 3,6 αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και κατά προσέγγιση 4.000 αποβι-
βάσεις επιβατών. Όμως, υπάρχουν ημέρες που η Σαντορίνη δέχεται πάνω 
από 10.000 επιβάτες κρουαζιέρας και άλλες ημέρες κατά τις οποίες η κίνηση 
είναι ακόμα και μηδενική. Βάσει της έρευνας, ένα ποσοστό 10% των επιβατών δεν 
εξέρχονται από το κρουαζιερόπλοιο όσο αυτό βρίσκεται στη Σαντορίνη. Αυτό το 
ποσοστό μπορεί να αυξάνεται σε περιπτώσεις που τα κρουαζιερόπλοια παραμένουν 
στον προορισμό για περιορισμένη χρονική διάρκεια. Επίσης, ποσοστό της τάξης του 
40% από τους επιβάτες συμμετέχει σε κάποιο πακέτο εκδρομής που προσφέρεται 
από το πλοίο για το νησί. Το μέσο ποσοστό επιβατών κρουαζιέρας που συμμετέχει 
σε τέτοιες εκδρομές σε άλλους περιφερειακούς Ελληνικούς λιμένες κυμαίνεται σε 
30%.

Η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο ανώτατο όριο των 8.000 επισκε-
πτών κρουαζιέρας, ενώ με τον αριθμό αυτό συμφώνησαν και άλλοι το-
πικοί φορείς εμπλεκόμενοι με την κρουαζιέρα στο νησί.

Ο πρόεδρος του δημοτικού λιμενικού ταμείου Θήρας, κ. Ηλίας Πελέκης, που υπο-
στήριξε το μέτρο επιβολής ανώτατου ημερήσιου ορίου, αναφέρει στην «Καθημερι-
νή» ότι κατά τη φετινή περίοδο θα υπάρχει ευελιξία σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του 
συστήματος, καθώς οι εταιρείες κρουαζιέρας έχουν οριστικοποιήσει εδώ και καιρό 
τα προγράμματά τους. Προσθέτει όμως, ότι από τη σεζόν του 2017 θα υπάρχει 
αυστηρή εφαρμογή του συστήματος. Παράλληλα, σημειώνει ότι εάν διαπιστωθεί 
πως οι 8.000 επισκέψεις ως ανώτερο όριο είναι πολλές για το νησί, θα 
γίνει επανεξέταση του ζητήματος προκειμένου να περιορισθεί ο επιτρε-
πόμενος αριθμός. Να σημειωθεί ότι υπέρμαχος της επιβολής ανώτερου επιτρε-
πόμενου ορίου ημερήσιων επισκέψεων από κρουαζιερόπλοια ήταν και ο δήμαρχος 
Θήρας, Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος.

Το θέμα προσπαθούν πλέον να εκμεταλλευτούν και άλλες περιοχές της χώρας, 
καθώς από την προ-περσινή χρονιά υποδέχονται περισσότερες αφίξεις κρουαζιερό-
πλοιων τα νησιά: Μήλος, Σάμος, Ίος, Σύρος, Χίος και Σύμη, ενώ έχουν γίνει μεγάλες 
επενδύσεις σε υποδομές για την εξυπηρέτηση των επιβατών των παραπάνω πλοίων 
στους λιμένες Πατρών, Γυθείου και Ναυπλίου.

Έργα όμως σε λιμένες για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων θα γίνουν ή γίνονται 
στην Κόρινθο (που επιθυμεί να γίνει ο χώρος υποδοχής τουριστών για την ανατολική 
Πελοπόννησο και να συναγωνιστεί το Κατάκολο που είναι ο νούμερο ένα προο-
ρισμός κρουαζιερόπλοιων της περιοχής, λόγω γειτνίασης με την αρχαία Ολυμπία 
και των εξαιρετικών εγκαταστάσεων που διαθέτει), στην Ηγουμενίτσα που έτσι και 
αλλιώς έχει μεγάλη κίνηση το λιμάνι της, στην Πάτμο με αιχμή το θρησκευτικό του-
ρισμό, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

Σε ό,τι αφορά την Πάρο έχουν εγκριθεί ως σήμερα, η βελτίωση της υποδομής 
του λιμανιού Παροικιάς και η αξιοποίηση της προβλήτας μήκους 80 μέτρων που 
υπάρχει.

Ακούσαμε υποσχέσεις…
Την πολιτική δέσμευση του υπουργού οικονομίας, ανάπτυξης και τουρισμού, Γιώρ-

γου Σταθάκη, για τη χρηματοδότηση ενός «Σχεδίου Μάρσαλ» για τα νησιά του Ν. 
Αιγαίου, απέσπασε ο Περιφερειάρχης, κ.  Χατζημάρκος, ο οποίος ενημέρωσε την 
επιτροπή περιφερειών της Βουλής, για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της περιόδου 2015-2019.

Επικαλούμενος στοιχεία από όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, που πέραν πάσης 
αμφισβήτησης καταδεικνύουν ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχε την μεγαλύτερη 
μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ -τριάντα πέντε μονάδες από το 2009 έως και το 
2013- ζήτησε από τον κ. Σταθάκη να δεσμευτεί ότι η κυβέρνηση θα ανανεώσει το 
ειδικό πρόγραμμα στήριξης των νησιών, το οποίο έληξε στις 31/12/2015. 

Παράλληλα, ζήτησε από τον υπουργό την ενεργό στήριξη της Ελληνικής κυβέρνη-
σης στη μάχη που θα δοθεί στις Βρυξέλλες, για πρόσθετη οικονομική ενίσχυση της 
περιφέρειας, από Ευρωπαϊκούς πόρους, λόγω προσφυγικού. Ο κ. Σταθάκης δεσμεύ-
τηκε ότι η Ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
στηρίζοντας τις διεκδικήσεις της, δηλώνοντας απερίφραστα ότι «νησιωτική πολιτική 
στην Ελλάδα δεν υπήρξε και δεν υπάρχει». 

Από την πλευρά του ο κ. Χατζημάρκος δήλωσε: «Τα επίσημα στοιχεία για την 
εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις Ευρωπαϊκές περιφέρειες δείχνουν ότι το Ν. 
Αιγαίο υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση. Πρέπει να τονιστεί ότι αφορούν την περί-
οδο της κρίσης μέχρι του 2013, συνεπώς δεν αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στο 
ΑΕΠ τόσο του προσφυγικού όσο και της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ. Σήμερα, πήραν την απάντησή τους όσοι επιχειρηματολόγησαν υπέρ της κα-
τάργησης του ειδικού φορολογικού καθεστώτος των νησιών και το λιγότερο που 
έχουν να κάνουν είναι να αναγνωρίσουν το λάθος τους σε βάρος των νησιών».

Ακόμα, ο κ. Χατζημάρκος στην ομιλία του, επισήμανε την παντελή απουσία, όλα 
αυτά τα χρόνια, της νησιωτικής πολιτικής, που παρά τα ευχολόγια και τις διακη-
ρύξεις, παρέμεινε γράμμα κενό περιεχομένου. Παράλληλα με τις συνέπειες και τις 
επιπτώσεις των ανύπαρκτων νησιωτικών πολιτικών, ο κ. Χατζημάρκος παρουσίασε 
τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η περιφερειακή αρχή, μέσα από τον Στρατηγικό 
Σχεδιασμό Ανάπτυξης, ώστε να επαναφέρει το Ν. Αιγαίο σε αναπτυξιακή τροχιά. 

Ειδικότερα, οκ. Χατζημάρκος, αναφερόμενος στη μειωμένη χρηματοδότηση του Ν. 
Αιγαίου από το νέο ΕΣΠΑ, τόνισε την ανάγκη αναβίωσης του ειδικού προγράμματος 
για τα νησιά, το οποίο έληξε στις 31/12/2015, ενώ ζήτησε την πολιτική στήριξη 

από μέρους της κυβέρνησης στο αίτημα που θα τεθεί στα αρμόδια όργανα των 
Βρυξελλών, για πρόσθετη χρηματοδότηση της περιφέρειας, λόγω προσφυγικών και 
μεταναστευτικών ροών, με σκοπό την εκπόνηση και υλοποίησης ενός επιχειρησια-
κού σχεδίου για τα νησιά.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ο κ. Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο τριετές στρα-
τηγικό πλάνο τουριστικής προβολής που εκπόνησε και υλοποιεί η περιφέρεια, επι-
σημαίνοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί εθνικό ζήτημα, ως εκ τούτου, εθνική πρέπει 
να είναι και η προσπάθεια μεταβολής της εικόνας των νησιών και της χώρας στο 
εξωτερικό. Σημείωσε δε ότι αυτό το εθνικής αναγκαιότητας πλάνο, η Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου το υλοποιεί μόνη της, με πολύ μεγάλη δυσκολία, από ίδιους πόρους. 

Ακόμα, ο υπουργός κ. Σταθάκης και η επιτροπή περιφερειών της Βουλής ενημε-
ρώθηκαν επίσης για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου να χρηματοδο-
τήσει εξ ιδίων πόρων κίνητρα για επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς στα νησιά 
και για το μεγάλο εγχείρημα της δημιουργίας δικτύου υδατοδρομίων, το πρώτο στη 
χώρα, που θα δώσει αναπτυξιακή πνοή κυρίως στα μικρά νησιά. Από την πλευρά του 
ο κ. Σταθάκης επικρότησε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη δημιουργία του 
δικτύου υδατοδρομίων, αναγνωρίζοντας ότι απαιτούνται νομοθετικές μεταρρυθμί-
σεις, για την ολοκλήρωση του δικτύου. 

Όσον αφορά την λειτουργία των λιμανιών, ο υπουργός έκανε λόγο για ένα κρίσιμο 
ζήτημα στο οποίο πρέπει να αναζητηθούν λύσεις λέγοντας ότι η αναβάθμιση των 
λιμενικών υποδομών είναι στο επίκεντρο των κυβερνητικών συζητήσεων.
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Μικρές ΑΠΕ 
στα νησιά μας

Μικρές εγκαταστάσεις, με ανάπτυξη υβριδικών συ-
στημάτων είτε με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 
είτε με μικρά φράγματα, θα μπορούν να δώσουν πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά των Κυκλά-
δων και θα πρέπει να υποστηριχθούν, όπως δήλωσε 
ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος, κατά την 
τοποθέτησή του στην επιτροπή παραγωγής και εμπο-
ρίου της Βουλής. 

Ο Ν. Συρμαλένιος δήλωσε ότι πράγματι γίνεται 
προσπάθεια από διάφορους φορείς και από το επι-
μελητήριο των Κυκλάδων και από άλλους φορείς, συ-
νεταιριστικούς κ.λπ., να δημιουργηθούν αυτές οι εγκα-
ταστάσεις, προσθέτοντας: 

«Αν υπάρχουν εκκρεμείς νομοθετικές ρυθμίσεις, 
που δεν έχουν γίνει ακόμη, θα παρακαλούσα την 
ηγεσία του Υπουργείου να τις δει, να προχωρήσουν 
γρήγορα, ούτως ώστε να μην ολιγωρούμε στην ανά-
πτυξη αυτών των μικρών εγκαταστάσεων, που μέσω 
των Α.Π.Ε. μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της κα-
τανάλωσης».

Ακόμα ο κ. Συρμαλένιος στη συνέχεια είπε: «[…] Το 
λέω αυτό, γιατί υπήρχε στο σχεδιασμό και η δημιουρ-
γία τεσσάρων πολύ μεγάλων αιολικών πάρκων στην 
Πάρο, στη Νάξο, στην Άνδρο και στην Τήνο, που τα 
δύο τελευταία χρόνια, τουλάχιστον απ’ ό,τι έχω κα-
ταλάβει, έχουν «παγώσει». Εκκρεμεί προσφυγή στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας και από τους δήμους και 
από την περιφέρεια, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι 
πάνδημη η αντίθεση στα μεγάλα αιολικά πάρκα, ενώ 
αντίθετα είμαστε υπέρ των μικρών εγκαταστάσεων 
από Α.Π.Ε. διαφόρων μορφών και όχι μόνο αιολικής 
ενέργειας».

Τέλος, ο κ. Συρμαλένιος ευχαρίστησε τον υπουργό 
ενέργειας κ. Πάνο Σκουρλέτη, διότι, όπως είπε, «με 
απόφασή του στις 23 Φεβρουαρίου, δίνει ανταποδο-
τικά τέλη 4 χρόνων -από το 2010 έως το 2014- σε 
περιοχές και χωριά νησιών, όπως η Νάξος, η Πάρος, 
η Σύρος και η Μήλος, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 
Πρόκειται για ένα ποσό που κυμαίνεται γύρω στα 18 
εκατ. ευρώ, που επιμερίζεται με αντισταθμιστικά οφέ-
λη στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος 
και θα αρχίσει να καταβάλεται μετά από ένα μήνα και 
αφού υπάρξει μια περίοδος κατάθεσης τυχόν ενστά-
σεων γύρω από αυτό το θέμα».

Επιστολή Κ. 
Μπιζά, για τον 
Α.Σ. Νάουσας

Επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό δημόσιας 
τάξης και προστασίας του πολίτη, τον αρχηγό ΕΛ.ΑΣ 
και τον αστυνομικό δ/ντή Κυκλάδων, έστειλε ο έπαρ-
χος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, για την κατάργηση του 
Α.Σ. Νάουσας. Η επιστολή Μπιζά, έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Αξιότιμοι Κύριοι,
Με αφορμή την παρουσίαση του σχεδίου αναδι-

άρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών στο Νότιο 
Αιγαίο, σύμφωνα με το οποίο έχει προταθεί η κατάρ-
γηση του αστυνομικού σταθμού Νάουσας Πάρου, σας 
εκφράζουμε την αντίθεση μας στην προτεινόμενη κα-
τάργηση του αστυνομικού σταθμού Νάουσας Πάρου.

Η δημοτική κοινότητα της Νάουσας δέχεται περί-
που 15.000-20.000 επισκέπτες ημερησίως το καλο-
καίρι και ταυτόχρονα εξυπηρετεί επιπλέον τέσσερις 
κοινότητες πλησίον αυτής. Επίσης, να σας αναφέ-
ρουμε ότι στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί δύο 
ένοπλες ληστείες σε τράπεζες της Νάουσας με απο-
τέλεσμα τον άδικο χαμό ενός συμπολίτη μας, καθώς 

και το γεγονός ότι παρατηρούνται αυξημένα κρού-
σματα κλοπών ιδίως την καλοκαιρινή περίοδο που 
προσβάλλουν την τουριστική εικόνα του νησιού μας.

Κύριοι,      
Για όλους τους παραπάνω λόγους αναμένουμε τις 

ενέργειες σας για την επίλυση του σχετικού θέματος».

Θα επαναλειτουργήσει;

Σύντομα θα επαναλειτουργήσει ο αστυνομικός 
σταθμός της Νάουσας, σύμφωνα με σχετικό δελτίο 
τύπου του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όπως υπο-
στηρίζουν: «τη διαβεβαίωση αυτή έλαβαν οι βου-
λευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνης Συρίγος και 
Νίκος Συρμαλένιος, σε σύσκεψη που έγινε την Τρίτη 
1/3 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου: «Στη σύσκεψη 
αυτή που έγινε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Δ. Αναγνωστάκη, παρουσία και ανώ-
τατων αξιωματικών της Αστυνομίας, υπήρξε θετική 
ανταπόκριση στο αίτημα, αφού κατανοήθηκε πλήρως 
ότι η Νάουσα αποτελεί έναν από τους πιο ανεπτυγ-
μένους τουριστικούς προορισμούς των Κυκλάδων με 
δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες για σημα-
ντικό διάστημα τους έτους. 

Υπήρξε μάλιστα δέσμευση ότι ο σταθμός θα επα-
ναλειτουργήσει πριν την έναρξη της τουριστικής πε-
ριόδου».

Διάψευση για 
hot spot

Σχετικά με τη δημιουργία hotspot που έχει ακουστεί 
για τις Κυκλάδες (ακόμα και για την Πάρο), ο περιφε-
ρειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος δήλωσε: «Καμία 
συζήτηση και καμία σύνδεση του προσφυγικού με τις 
Κυκλάδες, σε κανένα επίπεδο».

Ανάλογης κατηγορηματικότητας ήταν και η διά-
ψευση εκ μέρους του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, 
κ. Γιώργου Λεονταρίτη, που ανέφερε: «Δεν έχω καμία 
επικοινωνία με κανέναν, ούτε καν διερευνητικά για 
την Πολιτική Προστασία στις Κυκλάδες. Τα νησιά των 
Κυκλάδων δεν είναι χώροι που μπορούν να υποδε-
χθούν πρόσφυγες. Είναι πολύ μικρές κοινωνίες για να 
αντέξουν κάτι τέτοιο».

Αλληλεγγύη
Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, ανέλαβε την 

πρωτοβουλία να συνδράμει τους πρόσφυγες που 
έχουν βρεθεί στη χώρα μας.

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνε-
ται: «Γνωρίζοντας την ευαισθησία και την προθυμία 
να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και 
μετά από την παραίνεση αρκετών συγχωριανών μας, 
ξεκινούμε μια προσπάθεια συλλογής των παρακάτω 
ειδών πρώτης ανάγκης. Η διοργάνωση γίνεται σε 
συνεργασία με το «χαμόγελο του παιδιού» και τους 
«γιατρούς του κόσμου» που από την πρώτη στιγμή 
βρίσκονται δίπλα στους πρόσφυγες και κυρίως στα 
παιδιά που έχουν εγκλωβιστεί στην πατρίδα μας και 
ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες».

Τι μαζεύουν;
Για νεογνά και βρέφη: Πάνες, μωρομάντηλα, 

βρεφικό γάλα (σκόνη), ρυζάλευρο, βρεφικές κρέμες 
(σκόνη), έτοιμες βρεφικές τροφές, ατομικά νερά (μικρά 
μπουκάλια), κρέμες συγκάματος (Sudocream, Fissan, 
Penaten)

Για παιδιά κάθε ηλικίας: Χαρτί υγείας, sleeping 
bags, ατομικοί χυμοί, κρουασάν, μπισκότα ΟΧΙ με σο-
κολάτα ή κρέμα, σταφίδες, κριτσίνια / κράκερ / φρυ-
γανιές

Φάρμακα και αναλώσιμα: Depon σιρόπι, 
Ponstan σιρόπι, Algofren σιρόπι, Otrivin σταγόνες παι-

δικό, Aerolin εισπνεόμενο, Aerolin σιρόπι, Flixotide ει-
σπνεόμενο, Aerius σιρόπι, Fucidin κρέμα, Fucicort κρέ-
μα, Soldesanil σταγόνες, Bactroban κρέμα, Daktarin 
στοματικό gel, Betadine, Octenisept, Amoxil σιρό-
πι 50mg/5ml, Claripen σιρόπι 250mg/5ml, Zinadol 
250mg/5ml, Tobrex, Tobradex, Celestoderm-v with 
garamycin κρέμα, Kenacomb κρέμα, Dactodor κρέ-
μα, Almora πόσιμο διάλυμα ηλεκτρολυτών, Vermox 
σιρόπι, Aerochamber (μάσκα εισπνοών για παιδιά), 
Ersefuryl σιρόπι, Fucidin γάζες, Atarax σιρόπι, Xozal, 
σιρόπι και χάπια, οινόπνευμα, θερμόμετρα,αντισηπτικά 
μαντηλάκια - αντισηπτικά υγρά, φυσιολογικός ορός σε 
αμπούλες, γάντια μιας χρήσης, γλωσσοπίεστρα, σύριγ-
γες 2.5ml – 5ml - 10ml, αυτοκόλλητα ράμματα

Άλλα είδη: Μπιμπερό, είδη προσωπικής υγιεινής 
(σαπούνια και οδοντόβουρτσες), αδιάβροχα για ενήλι-
κες και παιδιά. πλαστικά ποτήρια.

Σημειώνουμε ότι οι προσφορές πρέπει να περιορι-
στούν αυστηρά στα παραπάνω είδη γιατί μόνο αυτά 
θα γίνονται δεκτά από τους συνεργαζόμενους 
φορείς. 

Τέλος, οι προσφορές σας θα γίνονται δεκτές μέχρι 
το Σάββατο 19 Μαρτίου στην αίθουσα του πολιτι-
στικού συλλόγου Αγκαιριάς (Δευτέρα, Τετάρτη και Πα-
ρασκευή 17.30 -20.00) και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ 
καθημερινά. Στην περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να 
μεταφέρει την προσφορά του, τότε, να επικοινωνήσει 
με το σύλλογο για να το αναλάβουν εκείνοι.

Υπεύθυνη της δράσης είναι η κ. Μαρία Χανιώτη 
(τηλ.: 6930 900903, 22840 91242) και η κ. Ευαγγελία 
Σκιαδά (τηλ.: 6998 413888, 22840 91870).

Θεατρική 
παράσταση

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Antiparos En Plo», στο 
πλαίσιο των πολιτιστικών του εκδηλώσεων φιλοξενεί 
το Κου-κλο Θέατρο Κρήτης, με την παράσταση: «Ειρή-
νη». του Αριστοφάνη. 

Πρόκειται για ένα κουκλοθέατρο διαφορετικό, με 
την τεχνική του Black Light και μεγάλες κούκλες. Ένα 
έργο για όλη την οικογένεια και όπως αναφέρει ο 
Αντιπαριώτικος σύλλογος σε ανακοίνωσή του αφορά 
ηλικίες από 3 έως 93 χρονών!

Η διασκευή του έργου είναι από τους Ηλία Αναγνω-
στάκη και Ανδρέα Μόσχο και παίζουν οι: Αναγνωστά-
κης Γιώργος, Ειρήνη Σταυρουλάκη, Φραγκιαδούλης 
Αλέξανδρος. Η παράσταση θα δοθεί την Παρασκευή 
18 Μαρτίου στις 10:30 π.μ στην αίθουσα «Κα-
λουδάς». Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλα τα παιδιά 
και για τους γονείς που το επιθυμούν.

Η υπόθεση του έργου: «Ο Τρυγαίος, ένας φτωχός 
αμπελουργός, ονειρεύεται να ξαναφέρει την ειρήνη 
στους ανθρώπους. Παίρνει την θαρραλέα απόφαση, 
να πετάξει στον Όλυμπο, εκεί, όπου την έχει φυλακίσει 
ο Θεός Πόλεμος. Με την πονηριά και την εξυπνάδα 
του, μαζί με τη βοήθεια των παιδιών, θα φέρει ξανά 
την ειρήνη στον κόσμο».
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Σύσκεψη 
τουρισμού

 Τη Πέμπτη 25/2/2016 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 
στο υπουργείο τουρισμού, μεταξύ εκπροσώπων της 
Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων 
«ΚΥΚΛΑΔΕΣ», και του υπουργείου τουρισμού. Την Κυ-
κλαδική Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. 
Αντώνης Καρατάσος και ο γραμματέας κ. Στέλιος Πο-
λυκράτης. 

Τα θέματα και οι προτάσεις της Κυκλαδικής Ομο-
σπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων που συζητήθη-
καν ήταν:

1. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση τουριστικών μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονι-
σμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών».

2. Το αναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ειδικά για τα 
μικρά τουριστικά καταλύματα.

3. Οι επιπτώσεις του Ν.4335/2015, άρθρο 2, παρ.4/
Α3, σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών 
από ιδιώτες.

4. Η ένταξη των επαγγελματικών οργανώσεων του 
κλάδου, στο Ν. 1712/1987.

5. Η εφαρμογή «εργόσημου» στους εργαζόμενους 
στα μικρά τουριστικά καταλύματα.

6. Η επαναφορά στις υπηρεσίες του υπουργείου 
τουρισμού α) της τήρησης του μητρώου διακριτικών 
τίτλων των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, 
και β) της πιστοποίησης / κατηγοριοποίησης των μη 
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

7. Η κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας.
8. Η σύνταξη ενός σύγχρονου κανονισμού για τα 

τουριστικά καταλύματα.
9. Η αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας του 

υπουργείου τουρισμού, για την έγκυρη και έγκαιρη 
ενημέρωση επιχειρηματιών και καταναλωτών.

10. Η προστασία των τουριστικών καταλυμάτων, 
από τις υπερβολικές και ανεξέλεγκτες απαιτήσεις των 
εταιρειών προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

11. Η καθιέρωση διεθνούς τίτλου για τα «ενοικια-
ζόμενα δωμάτια», τις «τουριστικές κατοικίες» και τις 
«επαύλεις».

12. Η ανάπτυξη τουριστικής αστυνομίας σε κάθε 
νησί και η δημιουργία γραφείων ή περίπτερων πλη-
ροφοριών.

13. Η διενέργεια ειδικών σεμιναρίων για τους επιχει-
ρηματίες τουριστικών καταλυμάτων.

14. Η ανάπτυξη προγραμμάτων εναλλακτικών μορ-
φών τουρισμού.

15. Το ταμείο ασφάλισης και τα ασφάλιστρα των 
επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων.

Ανησυχία από τουριστικούς 
πράκτορες

Ακυρώσεις κρατήσεων στα ξενοδοχεία και πτήσεων για την προσεχή σεζόν, αλλά και περικοπή δρομολογίων 
από εταιρείες κρουαζιέρας, αποτελούν τις πρώτες απτές επιπτώσεις σε νησιωτικούς προορισμούς που δέχονται 
υψηλές προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. 

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι ξενοδόχοι έχουν προχωρήσει σε μείωση τιμών και προσφορών προκειμένου 
να τονώσουν την τουριστική ζήτηση. 

Παρά ταύτα επισημαίνουν τον κίνδυνο ότι, αν δεν αλλάξει η κατάσταση, θα υπάρχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις 
στα έσοδα των τοπικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία αλλά και στην απασχόληση. Κατά 
την ομιλία του στη γενική συνέλευση της Τράπεζας Ελλάδας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Ανδρέας Ανδρεάδης συμπεριέλαβε το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα ως έναν από τους 
αστάθμητους παράγοντες που θα επηρεάσουν την προσεχή σεζόν. 

Όπως σημείωσε, η αλληλεγγύη που δείχνει η πλειονότητα των κατοίκων των νησιών είναι μοναδική και σίγου-
ρα βοηθάει πολύ την ενίσχυση της θετικής εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. Όμως επισήμανε ότι δεν φτάνει 
αυτό. Η πολιτεία, προσθέτει, πρέπει άμεσα να βρει λύσεις πραγματικές και εφαρμόσιμες. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
διαφυλάξει την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών αλλά και των τουριστικών προορισμών ώστε να μην 
αλλοιωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων. Ήδη, συνέχισε, οι προορισμοί του ανα-
τολικού Αιγαίου δέχονται πιέσεις, οι κρατήσεις λαμβάνουν τη μορφή τελευταίας στιγμής και οι προσπάθειες όλου 
του τουριστικού κόσμου έχουν ενταθεί προκειμένου να ενισχυθούν οι περιοχές αυτές. Να σημειωθεί ότι κατά το 
2015 ο τουρισμός είχε συμβολή έως 25% στο ΑΕΠ. Οι άμεσες ταξιδιωτικές εισπράξεις άγγιξαν τα 14,2 
δισ. ευρώ από τα 24,6 εκατ. ξένους τουρίστες που επισκέφθηκαν τη χώρα. Ο τουριστικός τομέας αύξησε πέ-
ρυσι κατά 6% τον όγκο απασχόλησης των μισθωτών. Οι συνολικές αποδοχές των μισθωτών του τομέα 
άγγιξαν τα 4 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014. Επιπλέον, οι συνολικές εισφορές 
του τομέα προς το ΙΚΑ ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Λέσβου, Περικλής Αντωνίου, ανέφερε στην «Καθημερινή» ότι η πτώση των 
κρατήσεων για τη φετινή σεζόν από κάποιες αγορές στο νησί φθάνει έως και 90%. Επίσης, τόνισε πως αν δεν 
αλλάξουν τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, ενδέχεται ο προορισμός να υποστεί μείωση της 
κίνησης από την Τουρκία –που αποτελεί βασική αγορά για τη Λέσβο– έως και 50%, και να περιορισθεί σε μονο-
ψήφιο αριθμό ο αριθμός των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων. 

Για το θέμα αυτό, με την επισήμανση ότι οι κρατήσεις καταρρέουν, η Ένωση έστειλε, επιστολή στον υπουργό 
οικονομίας Γιώργο Σταθάκη και σε άλλους συναρμόδιους υπουργούς, ζητώντας τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της 
τοπικής οικονομίας. Μεταξύ των μέτρων που αναφέρονται είναι η μείωση κατά 50% του ΦΠΑ και άλλων επιβα-
ρύνσεων καθώς και η άμεση δρομολόγηση του αναπτυξιακού νόμου και του ΕΣΠΑ με την υιοθέτηση απλουστευ-
μένων διαδικασιών και αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Η πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Κω, Κωνσταντίνα Σβύνου, επισήμανε ότι η μέση πτώση των κρατήσεων στο 
νησί ανέρχεται σε ποσοστό 36%. Η πτώση από Γερμανία φθάνει στο 19%, από τη Βρετανία στο 17%, 
από τη Σκανδιναβία στο 35%, από την Ολλανδία στο 42% και από την Πολωνία στο 65%. Έχουν 
καταγραφεί ακυρώσεις πτήσεων και κρατήσεων σε ξενοδοχεία, ενώ υπάρχει και αλλαγή δρομολογίων κρουα-
ζιερόπλοιων για άλλους προορισμούς. Η αβεβαιότητα, όπως σημείωσε η κ. Σβύνου, ανατρέπει και τον σχεδιασμό 
των ξενοδόχων σε επίπεδο πρόσληψης προσωπικού. Αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς η Κως, λόγω των 
πολλών ξενοδοχειακών κλινών, δέχεται απασχολούμενους απ’ όλη την Ελλάδα.

Απογοητευτικά στοιχεία
Ως η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 40 ετών προδιαγράφεται για τη Χίο η φετινή, σύμφωνα με τα μέχρι στιγ-

μής στοιχεία υπογράμμισε ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων του προορισμού, Πέτρος Φεγγουδάκης. Η πτώση 
των κρατήσεων φθάνει σε ποσοστό 60% ενώ έχουν διακοπεί και πτήσεις από προορισμούς όπως η Αυστρία, η 
Τσεχία και η Ολλανδία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Σάμου, Κώστας Κυριαζής, τόνισε ότι η μέση πτώση 
των κρατήσεων στο νησί φθάνει σε ποσοστό 40%. Από τη βρετανική και τη γερμανική αγορά, η πτώση των 
κρατήσεων φθάνει σε ποσοστό 30%, από την ολλανδική σε ποσοστό 40%, από ανατολικές αγορές σε ποσοστό 
60%, ενώ ακυρώθηκε μία πτήση από την Πολωνία. Οι ξενοδόχοι της Σάμου επιχειρούν να τονώσουν τη ζήτηση 
με προσφορές. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε επαναλαμβανόμενο πελάτη κάνουν απευθείας προσφορές παρέχοντας 
δωρεάν ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για κάθε επιπλέον άτομο που θα επισκεφθεί μαζί του το νησί.

Στο μεταξύ, το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, λόγω της συνολικής για τη χώρα πτώσης των κρατή-
σεων από αγορές όπως η γερμανική για τον λόγο αυτό, επηρεάζει και άλλες τουριστικές περιοχές, που δεν έχουν 
υψηλές ροές. Για παράδειγμα η Χαλκιδική, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων του προορισμού, 
Γρηγόρης Τάσιος, καταγράφει αυτήν τη στιγμή πτώση έως 20% των κρατήσεων από τη Γερμανία.

Ένωση 
Ξενοδόχων

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν από τις 19 έως 27 
Φεβρουαρίου τα σεμινάρια επιμόρφωσης για καμα-
ριέρες που διοργάνωσε η ένωση ξενοδόχων Πάρου-
Αντιπάρου, στο ξενοδοχείο «Σένια».

Τα σεμινάρια αφορούσαν τεχνικές συμπεριφορών 
και καθαριότητας καθώς και βασικά στοιχεία της γερ-
μανικής γλώσσας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.

Ακόμα, η ένωση ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου, 
μέσω του προέδρου της κ. Γιώργου Μπαφίτη και ο 
δήμος Πάρου, μέσω του συμβούλου του δημάρχου κ. 
Κυπραίου, συμμετείχαν στην πρώτη συνεδρίαση της 

Σ.Α.Σ. (Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών) για το 
2016, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο ναυτιλί-
ας την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου. 

Εκεί, με τις παρεμβάσεις τους, σε συνδυασμό και με 
τις παρεμβάσεις φορέων από τα νησιά Άνδρο, Μύκονο 
και Νάξο, βοήθησαν ώστε να αποφασιστεί η δρομο-
λόγηση ενός νέου πλοίου από την «GOLDEN STAR 
FERRIES», που θα διανυκτερεύει στην Πάρο και θα 
αναχωρεί το πρωί μέσω Νάξου για Μύκονο, όπως 
επίσης θα επιστρέφει αργά το βράδυ στην Πάρο από 
Μύκονο. Μ’ αυτό τον τρόπο οι επισκέπτες των νησιών 
Πάρου και Νάξου θα φθάνουν στο προορισμό τους 
την ίδια ημέρα χωρίς να επιβαρύνονται από διανυκτε-
ρεύσεις στη Μύκονο. Παράλληλα θα υπάρχει και δι-
ασύνδεση των νησιών Πάρου και Νάξου με την Τήνο 
και Άνδρο.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται: «Η 
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ μέσω 

του προέδρου της κ. Γιώργου Μπαφίτη αλλά και 
της φεν. γραμματέας Μάνιας Αμπατζή, συμμετέχουν 
ενεργά στη ολοκλήρωση των προσωρινών εγκατα-
στάσεων του νέου αεροδρομίου Πάρου, όπου μετά 
την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας θα προβούν 
σε αναλυτική ενημέρωση προς τα μέλη της και τον 
κόσμο της Πάρου».



www.fonitisparou.gr

«Φύλακες της 
Φύσης»

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος 
κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος για την 
ανακύκλωση 
στα σχολεία 
της Πάρου.

Η θεατρική 
παράσταση 
β α σ ι σ μ έ ν η 
στο παραμύ-
θι «Φύλακες 
της Φύσης» 
του κ. Αντώ-
νη Γάκη, πα-
ρουσιάστηκε 
στους μαθη-
τές των νη-
πιαγωγείων 
της Νάουσας, 
καθώς επί-
σης και στους 
μαθητές των 
δ η μ ο τ ι κ ώ ν 
σχολείων Νάουσας, Λευκών, Κώστου, Μάρπησσας, 
Παροικιάς και Αγκαιριάς.

Ο κ. Αντώνης Γάκης που είναι και ο συγγραφέας 
του παραμυθιού, μαζί με τον κ. Παπαδόπουλο Πα-
λαιολόγο και την κ. Ελευθερία Φιντίκη, ζωντάνεψαν 
τους ήρωες του παραμυθιού. Σε όλους τους μα-
θητές διανεμήθηκε η έκδοση του παραμυθιού, που 
είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας «Watt ΑΕ.». Η 
εταιρεία «Watt ΑΕ» είναι η εταιρία που ανακυκλώ-

νει τα απορ-
ρίμματα που 
ε ν α π ο θ έ -
τουμε στους 
μπλε κάδους, 
δηλαδή, χαρ-
τί, αλουμίνιο, 
πλαστικό και 
γυαλί.

Το πρό-
γραμμα για 
το επόμενο 
ραντεβού με 
τους «Φύ-
λακες της 
Φύσης», θα 
ανακοινωθεί 
τις επόμενες 
ημέρες από 

την αρμόδια επιτροπή του δήμου Πάρου για την 
ανακύκλωση.
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Έργα στις 
Λεύκες

Τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος της 
τοπικής κοινότητας Λευκών, Γιάγκος Κοντα-
ράτος, μαζί με τον εργάτη του δήμου Γιάν-
νη Γαβαλά, έχουν αποκαταστήσει όλες τις 
φθαρμένες πλάκες στο πλακόστρωτο της 
πλατείας του χωριού.

Πρόκειται για μια πολύ καλή δουλειά με 
ελάχιστο κόστος και τα σωστά πράγματα 
πρέπει να αναδεικνύονται. 

«Περπατήματα»
Την Καθαρή Δευτέρα 14/3/16 οι «Περπατητές 

Πάρου», μας καλούν να πάρουμε μαζί μας τα Σαρα-
κοστιανά, τους χαρταετούς, τα σακίδια και την καλή 
διάθεση και να τους ακολουθήσουμε στην πεζοπο-
ρία για κούλουμα!

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους: «[…] Αρ-
χικά θα περπατήσουμε στην βορειοδυτική πλευρά 
της Πάρου, σε ένα ανοιξιάτικο τοπίο με ιδιόμορ-
φους βραχώδεις σχηματισμούς από γρανίτη και 
σχιστόλιθο, απόκρημνες πλαγιές με εξαιρετική θέα 
προς την καρδιά των Κυκλάδων και προς τον κόλ-
πο της Νάουσας και στη συνέχεια θα καταλήξουμε 
για κούλουμα στο πάρκο Αϊ Γιάννη Δέτη.

Θα ξεκινήσουμε στις 10.30 π.μ. από τις Κουκου-
ναριές, ανεβαίνοντας το ύψωμα Κόρακας (+230μ.) 
και μέσω μονοπατιών της βόρειας ακτογραμμής θα 
καταλήξουμε στην Μυκηναϊκή ακρόπολη με τους 
εντυπωσιακούς σχηματισμούς των γρανιτένιων 
πετρωμάτων. Μια εντυπωσιακή κυκλική διαδρο-
μή 3 ωρών μήκους μέτριας σχετικά δυσκολίας με 
μικρά δύσκολα τεχνικά περάσματα, μήκους 8 χλμ. 

με υψομε-
τρική δια-
φορά +-230 
μ. περίπου, 
μέσα από 
γιδόστρατες 
και χωμα-
τόδρομους. 
Μετά τη 
λήξη της 
πεζοπορίας 
μας θα με-
ταφερθούμε 
στο πάρκο 
Πάρου -με 
τις λαγάνες 
μας και τους χαρταετούς μας- για να γιορτάσουμε 
με τους φίλους πολιτιστικού περιβαλλοντικού πάρ-
κου Αϊ Γιάννη Δέτη… τα κούλουμα! Απαραίτητος 
εξοπλισμός πεζοπορικά μποτάκια και σακίδιο πλά-
της με νερό και πρόχειρο φαγητό. Τα παιδιά κάτω 
των 16 ετών πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται .

Σημείο συνάντησης η διασταύρωση παραλιακού 
δρόμου προς Κολυμπήθρες με Μυκηναϊκή ακρόπο-
λη στις 10.30 π.μ.».

Δωρεάν –  
δημόσια υγεία

Η Λαϊκή Συ-
σπείρωση Βο-
ρείου και Νο-
τίου Αιγαίου 
εξέδωσε ανακοί-
νωση για τη χρη-
ματοδότηση από 
τους ΟΤΑ για τις 
υπηρεσίες υγεί-
ας, θέμα το οποίο 
είχε θίξει η «Φωνή της Πάρου», με πρωτοσέλιδό της στις 26 
Φεβρουαρίου 2016.

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης έχει ως εξής:
«Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στο «παράλληλο πρό-

γραμμα», που πέρασε πρόσφατα στη Βουλή, επιδεινώνει με 
σχετικές διατάξεις την ήδη τραγική κατάσταση των δημόσι-
ων μονάδων υγείας.

Με διατάξεις σε νόμο, που ψηφίστηκε στις 19 Φεβρουαρί-
ου 2016, μεταφέρει ουσιαστικά, την ευθύνη της λειτουργί-
ας των δημόσιων μονάδων υγείας στην Τοπική Διοίκηση α’ 
και β’ βαθμού, απαλλάσσοντας σταδιακά το κράτος από την 
υποχρέωση εξολοκλήρου χρηματοδότησής τους.

Επιπλέον, επιτρέπει στις ΜΚΟ, –που είναι από τις χειρό-
τερες μορφές συγκαλυμμένης επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας- να εμπλέκονται σε μια σειρά δράσεις στην υγεία και 
σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Ενισχύει, έτσι, την 
εμπορευματική-επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα 
της υγείας, ολοκληρώνοντας ότι δεν πρόλαβαν οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της 
ΝΔ σε όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, κατ’ εφαρμογή 
των ευρωενωσιακών οδηγιών και καταδικάζοντας τα λαϊκά 
στρώματα σε παραπέρα οικονομική αφαίμαξη.

Είναι ολοφάνερος ο στόχος για  περικοπή δαπανών ως και 
την πλήρη εξάλειψή τους από τον κρατικό Προϋπολογισμό 
για τον τομέα της υγείας. Ήδη οι επιχορηγήσεις στα νοσο-
κομεία μειώθηκαν κατά 60% από το 2009 έως το 2015. Γι’ 
αυτό και οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, σε εξοπλι-
σμό, φάρμακα και αναλώσιμα, που οδηγούν στο κλείσιμο πε-
ριφερειακά ιατρεία, Κέντρα Υγείας και τμήματα και κλινικές 
νοσοκομείων, εργαστήρια κέντρων υγείας κ.λπ.

Στα ίδια ποσοστά υποχρηματοδότησης κινούνται και οι 
ΟΤΑ, σε σημείο που να μη μπορούν να καλύψουν τις λει-
τουργικές τους ανάγκες και φυσικά καθίσταται αδύνατη η 
χρηματοδότηση του τομέα υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευ-
τεροβάθμιο επίπεδο. Η Τοπική Διοίκηση, που συνεπικουρεί 
την κεντρική εξουσία στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτι-
κοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, θα μετακυλίσει όλο 
αυτό το κόστος στις πλάτες των δημοτών. Αυτή η λογική 
είναι εξ άλλου και του ίδιου του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Αποκαλυπτικό των πραγματικών σχεδίων της συγκυβέρ-
νησης για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας είναι και 
η ρύθμιση που πέρασε να λειτουργήσει το Νοσοκομείο της 
Σαντορίνης υπό Ανώνυμη Εταιρεία, με στόχο την ανταγω-
νιστική του λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με 
στόχο τη λειτουργία του με τα δικά του έσοδα και την ελά-
φρυνση έως εξάλειψη της κρατικής χρηματοδότησης, αλλά 
και την αύξηση των κρατικών εσόδων. Δηλαδή καθαρή επι-
χείρηση που θα εμπορεύεται την υγεία, και θα λειτουργήσει 
πιλοτικά για βιώσιμα, αποδοτικά συστήματα υγείας με ενί-
σχυση της επιχειρηματικής δράσης. Στην ίδια κατεύθυνση 
κινείται και η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα να οδηγούνται 
τα ασθενοφόρα από οδηγούς των ΟΤΑ και της Πυροσβεστι-
κής αδιαφορώντας για τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί.

Η τραγική κατάσταση των δημόσιων μονάδων υγείας σε 
όλα τα νησιά βορείου και νοτίου Αιγαίου, δεν θα βελτιωθεί 
με αυτές τις ρυθμίσεις. Ήδη έχουμε θρηνήσει νεκρούς εξαι-
τίας της. Αντίθετα θα επιδεινώνεται παρ’ όλο που θα πληρώ-
νουμε ξανά, - πέρα από την άγρια φορολογία- και υπέρογκα 
τέλη στους Δήμους.

Αυτή την πολιτική, που παίζει με την ίδια μας την υγεία και 
τη ζωή, καλούμε το λαό να μη την δεχτεί. Να διεκδικήσουμε 
μαζικά και δυναμικά, χωρίς άλλη καθυστέρηση, σύγχρονες, 
εξολοκλήρου δωρεάν και δημόσιες υπηρεσίες υγείας, για 
όλο το λαό, για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, χωρίς 
προϋποθέσεις».

περπατητές
π ά ρ ο υ
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Φ.Π.Α.
Με «όπλο» την κοινή λογική

Στις 4 Μαρτίου 2016 είχε οριστεί στο Σ.τΕ. (Συμβούλιο της Επικρατείας), η προ-
σφυγή του δήμου Πάρου κατά της απόφασης της κυβέρνησης για την κατάργηση 
του μειωμένου Φ.Π.Α στα νησιά μας. Πληρεξούσιος δικηγόρος του δήμου Πάρου 
είναι ο δικηγόρος Αθηνών, κ. Νικόλαος Μανιάτης.

Η παρέμβαση του δήμου Πάρου είναι υπέρ του Νομικού Προσώπου Δημο-
σίου Δικαίου με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου», για την ακύρωση της 
υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707ΕΞ2015/29-9-2015, Κοινής Απόφασης των υπουργών 
εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης - οικονομικών (ΚΥΑ) περί σταδιακής 
κατάργησης των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου (ΦΕΚ, 
τευχ. Δεύτερο, Αρ. φύλλου 2115/30-9-2015),

και κατά
α) του υπουργού εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην 

Αθήνα
β) του υπουργού οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα
Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε στις 4/3/2016 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 

αλλά τελικά, αναβλήθηκε για τις 29 Μαρτίου 2016, στις 3 το μεσημέρι, 
ύστερα από αίτημα αναβολής που κατατέθηκε από την πλευρά του υπουργείου.

Οι λόγοι ακύρωσης

Ο δήμος Πάρου ανέφερε στο δικόγραφό του ότι οι λόγοι ακύρωσης της απόφα-

σης της κυβέρνησης είναι η παράβαση των αρχών της αναλογικής ισότητας, 
της αναλογικότητας και της προστασίας των νησιωτικών περιοχών του 
Αιγαίου.

Για την ισχυροποίηση του αιτήματός μας έγινε αναφορά στο νομοθέτη που είχε 

προτείνει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, καθώς εκδήλωνε: «τη μέριμνά του 
για την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου, για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς 
και εθνικούς, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας τους. Ειδικότερα, με τις ρυθ-
μίσεις αυτές ο νομοθέτης αναγνωρίζει την παρακάτω ιδιαίτερη γεωγραφική, οικο-
νομική, κοινωνική και εθνική θέση των νησιών του Αιγαίου και, συνακόλουθα, των 
κατοίκων τους, που τα διαφοροποιεί ουσιωδώς από την λοιπή ηπειρωτική Ελλάδα 
και Ευρώπη».

Ακόμα, ο νομοθέτης για τη γεωγραφική κατάσταση των νησιών μας σημείωνε: 
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«Τα νησιά του Αιγαίου είναι 

απομονωμένα από την λοι-
πή ηπειρωτική Ελλάδα και 
Ευρώπη, λόγω της μεγάλης 
θαλάσσιας έκτασης που τα 
χωρίζει από αυτήν, γεγονός 
που καθιστά ιδιαίτερα δυσχε-
ρή την συγκοινωνία, την τρο-
φοδοσία, τον εφοδιασμό με 
πρώτες ύλες και την κάλυψη 
βασικών αναγκών των κα-
τοίκων τους (εκπαιδευτικών, 
υγειονομικών, οικονομικών 
κλπ), κατά το μεγαλύτερο μέ-
ρος του χρόνου, ιδίως λόγω 
των επικρατουσών καιρικών 
συνθηκών».

Για την οικονομική και κοι-
νωνική κατάσταση, καθώς και 
την εθνική θέση ο νομοθέτης 
υποστήριζε: «Λόγω της ανω-
τέρω γεωγραφικής θέσης 
και απομόνωσης των νησιών 
του Αιγαίου και των ανωτέ-
ρω δυσχερειών που αυτή συνεπάγεται, τα εν λόγω νησιά εξαρτώνται απολύτως 
από την επικοινωνία τους με την ηπειρωτική Ελλάδα κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του χρόνου (τουλάχιστον για εννέα μήνες), με αποτέλεσμα να μην 
έχουν οικονομική αυτάρκεια, γεγονός που καθιστά λιγότερο ελκυστική, από 
οικονομική και κοινωνική άποψη, την παραμονή σ’ αυτά κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του χρόνου, ή περιάγει τους μόνιμους κατοίκους της σε δυσμενέστερη θέση 
σε σχέση με τους κατοίκους των ηπειρωτικών περιοχών της χώρας μας σε 
ό,τι αφορά τη οικονομική τους κατάσταση και την κάλυψη βασικών βιοτι-
κών αναγκών τους (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, συνθή-
κες απασχόλησης κλπ).

Τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν κοιτίδα του Ελληνικού πολιτισμού και του Ελλη-
νικού έθνους και σύνορα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, γεγονός που καθιστά την παραμονή των κατοίκων τους σ’ αυτά και 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους επιβεβλημένη για εθνικούς 
λόγους».

Το επακόλουθο

Μετά την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά μας, οι κάτοικοι τους εξομοι-
ώνονται με την λοιπή ηπειρωτική Ελλάδα και τους κατοίκους της, ενώ τελούν υπό 
εντελώς διαφορετικές γεωγραφικές, οικονομικές, επαγγελματικές και κοινωνικές 
και εθνικές συνθήκες.

Έτσι, η κατάργηση των μειωμένων (κατά 30%) συντελεστών ΦΠΑ στο νησί μας, 
έλαβε χώρα χωρίς ο κοινός νομοθέτης και η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση να λά-
βουν υπόψη τους τις προαναφερθείσες γεωγραφικές, οικονομικές, επαγγελματι-
κές, κοινωνικές και εθνικές συνθήκες υπό τις οποίες τελούν και χωρίς να έχουν 
λάβει αποτελεσματικά ισοδύναμα μέτρα για την ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο 
ακυρώνονται οι νομοθετικοί σκοποί, που επιβάλλουν την θέσπιση των μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας για επιτακτικούς λόγους δημοσίου, κοινωνικού και 
εθνικού συμφέροντος.

Άλλοι λόγοι ακύρωσης

Ο δικηγόρος Αθηνών, κ. Νικόλαος Μανιάτης στους λόγους ακύρωσης της από-
φασης της κυβέρνησης αναφέρει ακόμα πως υπάρχει παράβαση των ενωσιακών 
αρχών της αναλογικής ισότητας, της αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της 
προστασίας των νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου (Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμά-
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Όπως υποστηρίζει: «[…] ο κοινός νομοθέτης καθιέρωσε μειωμένους κατά 30% 
συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα νησιά 
Θήρα, Μύκονος, Πάρος, Νάξος με σκοπό την παραμονή των κατοίκων σ’ αυτά 
και την ανάπτυξη τους, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, κοινωνικές, 
οικονομικές, επαγγελματικές και εθνικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές 
αυτές (…).

Ειδικότερα ο ενωσιακός νομοθέτης, ενώ καθιερώνει την ενιαία και ομοιόμορφη 
εφαρμογή του συστήματος ΦΠΑ εντός της Ε.Ε., αποσκοπώντας στην αποτροπή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα αναγνώρισε τις ιδιαίτε-
ρες γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, επαγγελματικές και εθνικές 
συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες εδαφικές περιοχές των κρατών 

μελών και επέτρεψε για τον λόγο αυτό 
την εξαίρεση τους από την υπαγωγή στο 
κοινό και ενιαίο σύστημα ΦΠΑ, για λό-
γους που ανάγονται στη γεωγραφική, 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση» 
που επικρατεί στις περιοχές αυτές (…).

Και ναι μεν η καθιέρωση αυτών των χα-
μηλότερων συντελεστών στις νησιωτικές 
περιοχές του Αιγαίου κατά την ανωτέρω 
οδηγία είναι δυνητική, δηλαδή επαφίεται 
στην διακριτική ευχέρεια της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, πλην όμως όταν το κράτος-
μέλος έχει ήδη ασκήσει την διακριτική του 
ευχέρεια, υλοποιώντας τον ενωσιακό σκοπό 
και έχει ήδη καθιερώσει χαμηλότερους συ-
ντελεστές ΦΠΑ στις περιοχές αυτές, ανα-
γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, 
οικονομικές, επαγγελματικές και κοινωνικές 
συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτές και επι-
διώκοντας την ανάπτυξη τους, οι ενωσιακές 
αρχές της αναλογικής ισότητας, της επικου-
ρικότητας, της αναλογικότητας και της απο-
τελεσματικής προστασίας των ευαίσθητων 
αυτών περιοχών απαγορεύουν την κατάργη-

ση της ήδη εκδηλωθείσας προστασίας, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η προαναφερ-
θείσα γεωγραφική, οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική θέση και κατάσταση 
αυτών και χωρίς ταυτόχρονα να λαμβάνονται μέτρα ισοδύναμης προστασίας των 
ευαίσθητων αυτών περιοχών (…).

Κάθε άλλη αντίθετη εκδοχή θα έχει ως αποτέλεσμα η ενωσιακή προστασία των 
νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου να καθίσταται πλατωνική, ουτοπική, εικονική, 
αναποτελεσματική, αδειανό πουκάμισο κενό περιεχομένου, γεγονός προδήλως 
άτοπο (ad absurdum) και αντίθετο στις ενωσιακές αρχές της αναλογικής ισότη-
τας, επικουρικότητας, αναλογικότητας και της αποτελεσματικής προστασίας της 
νησιωτικότητας».

Η αίτηση ακύρωσης

Η ασκηθείσα αίτηση αφορά το ζήτημα της αποτελεσματικής προστασίας των νη-
σιών, ως ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάπτυξη τους και την ανάπτυξη των κατοίκων 
τους, που αποτελεί ζήτημα εθνικού, κοινωνικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος 
και περιεχομένου.

Ο δήμος Πάρου έχει έννομο συμφέρον στην άσκηση της παρέμβασης δεδομένου 
ότι:

«α) Τα τιθέμενα στην κρινόμενη υπόθεση ζητήματα αφορούν στην υπεράσπιση 
των συνταγματικών και ενωσιακών αρχών της αναλογικής ισότητας, της αναλογι-
κότητας και της αποτελεσματικής προστασίας της νησιωτικότητας, δηλαδή, στην 
υπεράσπιση θεμελιωδών συνταγματικών και ενωσιακών αρχών των κα-
τοίκων του δήμου Πάρου, που ως χωρική αρμοδιότητα περιλαμβάνει ολόκληρο 
το νησί της Πάρου.

β) Η υπαγωγή της Πάρου θίγει και αποδιαρθρώνει την οικονομική και κοινω-
νική ζωή της Πάρου, η οποία αποτελεί τόπο μόνο καλοκαιρινού τουρισμού και 
οικονομικής δραστηριότητας, ενώ για εννέα μήνες το χρόνο λειτουργεί σε 
καθεστώς μειωμένης δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη προστασία 
και φροντίδα του κράτους, με υποστελεχωμένες υπηρεσίες υγείας και παιδείας, 
με κακή συγκοινωνιακή υποδομή, αφού επικοινωνεί μόνο ακτοπλοϊκά (αφού το 
υπάρχον αεροδρόμιο δεν εξυπηρετεί τακτική και αξιόπιστη αεροπορική συγκοινω-
νία λόγω του μεγέθους του – η Πάρος ανήκει στις άγονες αι αεροπορικά γραμμές). 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι για τη μεταφορά ατόμων και εμπορευμάτων από 
την ηπειρωτική Ελλάδα το κόστος είναι πολλαπλάσιο και ο χρόνος μεγαλύτερος, 
ενώ λόγω των περιορισμένων υγειονομικών υποδομών είναι αναγκαία η μεταφορά 
ασθενών στην Αθήνα, αφού η σύνδεση ακόμα και με το νοσοκομείο της Σύρου, που 
είναι και το κοντινότερο είναι δύσκολη, με πλοίο της άγονης γραμμής, που εκτελεί 
δρομολόγιο δυο φορές την εβδομάδα, ενώ απαιτούνται επιπρόσθετα και διανυκτε-
ρεύσεις στη Σύρο. Εξισώνεται δηλαδή με την προσβαλλόμενη ΚΥΑ ο νησιώτης με 
τον κάτοικο της ηπειρωτικής Ελλάδας, που όπου και να βρίσκεται μπορεί αυθημε-
ρόν να επισκέπτεται νοσοκομεία και κρατικές υπηρεσίες και να μεταφέρει και με-
ταφέρεται με λογικό κόστος, ενώ ο νησιώτης θα πρέπει για όλα αυτά να καταβάλει 
πολλαπλάσιο κόστος και να καταναλώνει υπερβολικό χρόνο.

γ) Η ασκηθείσα αίτηση αφορά το ζήτημα της αποτελεσματικής προστασίας της 
Πάρου, ως ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάπτυξή της και την ανάπτυξη των κατοίκων 
της,  που αποτελεί ζήτημα εθνικού, κοινωνικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος 
και περιεχομένου, που ενδιαφέρει ευθέως τους πολίτες της Πάρου και όλους τους 
κατοίκους των νησιών του Αιγαίου».
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η ιντερνετική 
αλητεία

Ένα θλιβερό γεγονός «σφράγισε» τις ειδήσεις 
της προ-περασμένης εβδομάδας στο νησί μας, και 
αυτό ήταν η είδηση για τον πνιγμό μιας συμπολί-
τισσάς μας.

Η εφημερίδα μας είχε την είδηση πριν την έκδο-
ση του προηγούμενου φύλλου της, αλλά θεώρη-
σε σωστό να μην την προβάλλει σεβόμενη πρώτα 
τους οικείους της οικογένειας που έχασε το προ-
σφιλές της πρόσωπο και αναμένοντας την επίση-
μη ανακοίνωση του λιμενικού σώματος.

Το ίδιο έπραξε και η ηλεκτρονική σελίδα της 
εφημερίδας μας όσο και τα άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα που την «ακολουθούν» στην ειδησιογραφία 
της. Ατυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε από τα υπόλοιπα 
ηλεκτρονικά μέσα («επώνυμα» ή πειρατικά του νη-
σιού μας) με ελάχιστες λαμπρές εξαιρέσεις. Τόσο 
τα «επώνυμα» όσο και τα πειρατικά, συναγωνίστη-
καν πιο απ’ όλα θα δώσει τις περισσότερες λεπτο-
μέρειες για το χαμό της συμπολίτισσάς μας. Μά-
θαμε σχεδόν τα πάντα για την αδικοχαμένη κυρία, 
ακόμα και λεπτομέρειες για τη ζωή της. Τι απ’ όλα 
αυτά ήταν αληθινά και τι ψέματα λίγο απασχολεί 
πλέον μπροστά στην τραγωδία.

Ακόμα, χειρότερη εντύπωση προκάλε-
σε ότι επίσημος φορέας του νησιού μας 
πρωταγωνίστησε στις παραπάνω πράξεις 
μοιράζοντας φωτογραφικό υλικό από το 
γεγονός, σε Παριανή ιστοσελίδα, για να της 
προβάλλει. Το όλο θέμα θύμισε αλήστου μνήμης 
εποχές σε Αθηναϊκά μέσα που παρουσίαζαν φω-
τογραφίες από το δολοφονηθέντα Φύσσα στο 
Κερατσίνι ή από την «εισχώρηση» προ ημερών 
στο νεκροτομείο για φωτογράφηση του άτυχου 
τραγουδιστή Παντελίδη. Σε τι άραγε διαφέρουν τα 
παραπάνω περιστατικά; Τα πάντα για παραπάνω 
«κλικ» έκαναν τα Αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, τα 
πάντα για παραπάνω «κλικ» έκαναν και οι τοπικές 
ιστοσελίδες.

Οι ενασχολούμενοι με την πειρατική ενημέρωση 
στην Πάρο προσπαθώντας να έχουν μεγαλύτερη 
αναγνωσιμότητα και χωρίς κανένα στοιχειώδης 
κανόνα κάνουν τα πάντα προκειμένου να πετύ-
χουν τον σκοπό τους. Είναι οι ίδιοι, που κρυπτόμε-
νοι πίσω από την ανωνυμία «πυροβολούν» δεξιά 
και αριστερά κάθε αντίθετη άποψη από τη δική 
τους. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση είναι και πολ-
λοί συμπολίτες μας όπου και αυτοί για να έχουν 
ένα παραπάνω «like» στο facebook δε σταματούν 
να αναπαράγουν οποιαδήποτε αθλιότητα. Αθλιό-
τητα που φθάνει έως και εμετικών σχολίων κατά 
ανθρώπων που δίνουν τα πάντα για συλλόγους 
και φορείς των χωριών μας. Χθες ήταν στόχος ο 
πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, σήμερα η άτυχη 
συμπολίτισσά μας που πνίγηκε, αύριο ο καθένας 
μας…

Ο χειρισμός του θέματος της κυρίας που βρέ-
θηκε πνιγμένη αποδεικνύει ότι κάποιοι δεν έχουν 
κανένα φραγμό για το οποιοδήποτε γεγονός. Δε 
λογαριάζουν τον πόνο που μπορεί να προκαλέ-
σουν, δε λογαριάζουν το δάκρυ που μπορεί να χυ-
θεί. Τα πάντα γίνονται για ένα παραπάνω «κλικ». 
Τα πάντα δυστυχώς…

Προγράμματα 
της Περιφέρειας  
Ν. Αιγαίου

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώθηκε η έναρξη υπο-
βολής αιτήσεων στο πρόγραμμα για τη βελτίωση των 
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας έτους 2016. Οι δράσεις του προ-
γράμματος είναι οι παρακάτω:

- Δράση 3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των 
μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών):

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, 
εφόσον είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε 
ισχύ (θεωρημένο) και προσκομίσουν δικαιολογητικά 
αγοράς κυψελών με ημερομηνία από 1/9/2015 έως 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής στη δράση, δηλ. την 30/4/2016. Ενισχύε-
ται η αντικατάσταση ποσοστού έως 10% του αριθμού 
των κυψελών που είναι δηλωμένες στο μελισσοκομικό 
βιβλιάριο. 

- Δράση 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής 
μελισσοκομίας:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι «επαγγελματίες 
αγρότες» και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ εφόσον είναι κάτο-
χοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκα-
τόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών, είναι 
κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρη-
μένο), και μετακινούν τουλάχιστον 80 μελισσοσμήνη. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι προκειμένου 
να ενταχθούν στις δράσεις πρέπει να υποβάλουν αίτη-
ση στο Κέντρο Μελισσοκομίας του Νομού τους απευ-
θείας ή μέσω των 

μελισσοκομικών συνεταιρισμών της περιοχής τους 
ή μέσω των διευθύνσεων αγροτικής οικονομίας της 
Περιφέρειας, με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμ-
μετοχής 1/3/2016- 30/4/2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής 
οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο: τηλ.22810 98828, 
καθώς και στα τμήματα αγροτικής οικονομίας των πε-
ριφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Οινοποιήσιμοι αμπελώνες
Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περι-

φέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε 
η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση 
άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελώνων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως 15 Απριλίου 2016, 
να υποβάλλουν αιτήσεις στην ιστοσελίδα  του υπουρ-
γείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων στον τομέα 
ψηφιακές Υπηρεσίες (http://e-services.minagric.gr)

Δικαίωμα υποβολής έχουν φυσικά και νομικά πρό-
σωπα οι οποίοι διαθέτουν αγροτεμάχιο/α προς φύτευ-
ση με έκταση ίση ή μεγαλύτερη της αιτούμενης προς 
χορήγηση άδειας έκτασης. Επιλέξιμα αγροτεμάχια για 
χορήγηση άδειας είναι αυτά που διαθέτουν δικαιολο-
γητικά ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο/α μίσθωσης για περί-
οδο μίσθωσης άνω των 8 ετών. Οι άδειες νέας φύτευ-
σης θα χορηγηθούν βάσει κριτηρίων προτεραιότητας  
με τα παρακάτω κριτήρια: 

α) Νεοεισερχόμενοι σε αμπελουργική εκμετάλλευση 
β) αμπελώνες που συμβάλλουν στη διατήρηση του 

περιβάλλοντος 
γ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 

ειδικούς περιορισμούς και 
δ) εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο 

πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκ-
μεταλλεύσεων. 

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής 
οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο (τηλ 22810 98833) 
καθώς και στο τμήμα αγροτικής οικονομίας της Περι-
φερειακής ενότητας Πάρου.

Η ανακύκλωση 
σε εξέλιξη

Πριν από λίγους μήνες σ’ αυτό το σημείο είχαν συ-

γκεντρωθεί δεκάδες τόνοι ανακυκλώσιμων προϊόντων, 

χαρτί αλουμίνιου, πλαστικό. 

Μετά από την εργασία της εταιρείας «watt ΑΕ», που 

έκανε διαλογή των υλικών, διαχωρίστηκε το χαρτί από 

το πλαστικό και το αλουμίνιο πλέον και στάλθηκαν 

στην Αθήνα για παραπέρα αξιοποίηση. Έτσι, ο χώρος 

είναι καθαρός και δεν υπάρχει ίχνος από τους τόνους 

των σκουπιδιών που υπήρχανε παλαιότερα.

Αυτή δουλειά θα συνεχιστεί σε μόνιμη βάση. Στο 

σημείο αυτό θα συγκεντρώνεται ότι ανακυκλώνουμε 

στους μπλε κάδους και θα γίνεται διαλογή, δεμα-

τοποίηση και θα φεύγει για την Αθήνα για παραπέρα 

αξιοποίηση. Αυτό είναι ένα από τα πολλά καλά αποτε-

λέσματα της ανακύκλωσης.
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Εκδήλωση στην Αγκαιριά 
για τον Μπενέτο

Το Σάββατο 5 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία, τιμητική βραδιά για τον 
κ. Μπενέτο Σκιαδά, αυτοδίδακτο καλλιτέχνη, με τίτλο: «ο δικός μας Μπενέτος».

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν δεκάδες συμπολίτες μας που γέμισαν την 
αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δεν 
τιμήθηκε μόνο καλλιτέχνης Μπενέτος Σκιαδάς, αλλά και η αείμνηστη σύζυγος του 
Πόπη Σκιαδά, με αφορμή  την γιορτή της γυναίκας, η οποία υπήρξε η έμπνευση και 
η ακούραστη συμπαραστάτης του όλα αυτά τα χρόνια.

Σε σχετική ανακοίνωση του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς σημειώνεται: «[…] 
Όσοι τίμησαν την εκδήλωση είχαν την ευκαιρία εκτός των ενδιαφερουσών ομιλι-
ών που πραγματοποιήθηκαν, να παρακολουθήσουν την έκθεση φωτογραφίας με 
αντιπροσωπευτικά έργα του καλλιτέχνη, καθώς και ζωγραφιές των μαθητών του 
δημοτικού σχολείου Αγκαιριάς που επισκέφτηκαν το μουσείο. και στην συνέχεια 
αποτύπωσαν την εμπειρία τους στις ζωγραφιές τους.

Την επιμέλεια της  φωτογράφισης είχαν οι κ.κ. Δημήτρης Καλαποδάς, Χρήστος 
Σκανδάλης και Γιάννης Λουκής

Ομιλητές  ήταν οι: Καλαποδάς Δημήτρης, Μαίρη Σκαφτούρου-Σκιαδά, Φραγκί-
σκος Κεφάλας, Γιώργος Λουκής και Αντώνης Αρκάς.  

Την παρουσίαση έκανε η κ. Χανιώτη Μαρία, ενώ η διοργάνωση της εκδήλωσης 
έγινε από τον μορφωτικό-πολιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς».
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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 - 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 – ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 
ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 
170 τ.µ. Τηλ επικοινωνίας: 6976 
698 351

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 50 τ.µ., 2ος όροφος, 1 
υ/δ, σαλόνι, ανεξάρτητη κουζίνα και 
µπάνιο, µπαλκόνι µε θέα πράσινο. 

Πόρτα ασφαλείας, καινούρια κου-
φώµατα- ντουλάπες- παρκέ, τέντα. 
Σε ήσυχη γειτονιά, κοντά σε στάση 
µετρό και λεωφορείου. ΤΙΜΗ: 300 €. 
Τηλ. 6974 365 805

ΑΛΥΚΗ, πλησίον της παραλίας, 
διατίθεται επαγγελµατικός χώρος 
167 τ.µ.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6937 241 234.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους µύλους, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 80 τ.µ., ισόγειο, 
γωνιακό. Τηλ. επικοινωνίας:  22840 
41227,6977 407 532

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ζητείται για 
πώληση ηλεκτρονικού οδηγού. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
nadia@smileweb.gr.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
nikos@typoparos.gr

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

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 

Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας 
ζητείται, για τη διανοµή ιµατισµού σε 
ξενοδοχεία της SPICK AND SPAN. 
Περιοχή  Άγιος Βλάσης Πάρος. 
Επικοινωνία: κιν. 6984-661484, 
210-6748221 κ. Στέφανος Μικρό-
πουλος

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για κατάστηµα 
τηλεπικοινωνιών στην Παροικία. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις, πολύ 
καλή γνώση υπολογιστή και Αγγλι-
κά. Αποστολή βιογραφικών στην 
διεύθυνση : gparos@otenet.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ για ενοικιαζόµενες 
κατοικίες ζητείται, για την περίοδο 
από 20/4 έως 20/9. Ώρες: 10.00-

18.00 καθηµερινά. Περιοχή, Μικρή 
Σάντα Μαρία Νάουσα Πάρος. Τηλ. 
6981 049 736

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Asteras 
paradise ζητεί υπαλλήλους για τη 
σεζόν µε ειδικότητες : καµαριέρας, 
receptionist, σερβιτόρου-µπουφε-
τζή και µια κυρία/ο για λάντζα και 
βοηθό κουζίνας , µε γνώσεις στην 
παρασκευή 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

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

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

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Renault Scenic 
πωλείται, χρονολογίας 2005, 2000 

κυβικά, σε άριστη κατάσταση 36.304 
χιλιόµετρα µόνο, χρώµατος γκρί, 
βενζινοκίνητο αµόλυβδη, επταθέσιο 
επιβατηγό, Τιµή €6.000,00 Τηλ: Κο. 
Βασίλη 6973464797

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ – ΚΡΕΒΑΤΙ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, δερµάτινη, λευκή, 

καινούρια, πωλείται στη µισή τιµή. 
Τηλ.: 22840 24827 (ώρες καταστη-
µάτων) 

JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ και µηχανή 
DIESEL DEUTSCH 80 HP πωλούνται 
σε άριστη κατάσταση. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλ: 6974 802 422
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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 | 28-29/3

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Αναγνώστου 
Κωνσταντίνος | 17-18/3 & 28-29/3

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης | 
7/3 & 21/3
Holter, Τεστ κοπώσεως, ΗΚΓ, triplex καρδιάς

Νευρολόγος | Τριαντάφυλλος Ηλίας | 24/3

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος | 
11/3, 18/3 & 1/4

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στις 26 Τρίτου Μηνός, ημέρα Σάββατο, στις 08:00 π.μ. τελεί-

ται διετές Μνημόσυνο υπέρ προστασίας, σωτηρίας, αναγέννησης, 
ανάστασης του Νικολάου Πανταζή.

Η σύζυγος Γαρουφαλιά, Ο γιος του Δήμος, Η κόρη του Γεωργία,
Τα εγγόνια του Μαρίνα, Νίκος, Φανή, Νίκος, Δανάη
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Ο Τσιτσάνης
ταβέρνα • οπωροπωλείο

από το
1 9 6 9

ανοιχτά καθηµερινά
από νωρίς το πρωί!

TsitsanisTsitsanis taverna

Αναπτυξιακή
Κυκλάδων

Συνάντηση εργασίας με στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων και εκ-
προσώπους της ομάδας εργασίας της τοπικής σύμπραξης των δήμων Νάξου και 
μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου, είχε σήμερα στο γραφείο του ο αντιπερι-
φερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γ. Λεονταρίτης, τη Δευτέρα 7 Μαρτίου.

Παρόντες ήταν ο δήμαρχος Πάρου κ. Μ. Κωβαίος, ο δήμαρχος Αντιπάρου κ. Αναστ. 
Φαρούπος, ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων κ. 
Μαν. Πολυκρέτης, παράγοντες των παραπάνω δήμων και εκπρόσωποι φορέων.

Σημειώνουμε ότι οι τρεις παραπάνω δήμοι αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της το-
πικής κοινωνίας και το ενδιαφέρον φορέων για οργανωμένη διαχείριση των ανα-
πτυξιακών ζητημάτων, ανέλαβαν τον περασμένο Αύγουστο την πρωτοβουλία για 
την προπαρασκευή τοπικής στρατηγικής στο πλαίσιο της κοινοτικής ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στη χωρική ανάπτυξη και ειδικότερα με χρήση του εργαλείου «Ανάπτυ-
ξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ/CLLD)». Το πρόγραμμα αξιοποιεί 
χρηματοδοτικούς πόρους προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και του επιχειρησια-
κού προγράμματος του Ευρωπαϊκού ταμείου θάλασσας και αλιείας, για το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή της ενιαίας αναπτυξιακής στρατηγικής. Γι’ αυτό το λόγο εξετάζε-
ται η δημιουργία διαδημοτικού δικτύου με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα. Εναλλακτικά με τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου με αρμο-

διότητες υπόλογου 
φορέα για νομικά, 
διοικητικά και δη-
μοσιονομικά θέματα 
του προγράμματος 
εξετάστηκε η δυνα-
τότητα συνεργασίας 
με την αναπτυξιακή 
Κυκλάδων. 

Ο κ. αντιπεριφερει-
άρχης συνεχάρη την 
ομάδα εργασίας σύ-
μπραξης Παροναξίας 
για την πρωτοβουλία 
η οποία όπως σημεί-
ωσε «πρέπει να απο-
τελέσει παράδειγμα 
προς μίμηση και 
από άλλους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ευρύτερους κοινωνικούς εταίρους».

Σε κοινή τους δήλωση οι δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου χαιρέτισαν την άμεση 
ανταπόκριση του αντιπεριφερειάρχη στο αίτημα της ομάδας εργασίας σύμπραξης 
Παροναξίας για  την πραγματοποίηση της συνάντησης τονίζοντας πως «από τη ση-
μερινή σύσκεψη διαπιστώθηκε απ’ όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές η προθυμία να 
εξετάσουν το βέλτιστο τρόπο αυτής της συνεργασίας».

Η Αντίπαρος
σε εκθέσεις τουρισμού

Ο δήμος Αντιπάρου συμμετείχε υπό την εποπτεία της τουριστικής επιτροπής Αντι-
πάρου, σε δυο σημαντικές διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, φιλοξενούμενος από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο Μιλάνο (Ιταλία, BIT 2016) και στη Στοκχόλμη (Σου-
ηδία, Grekland Panorama 2016)

Στις δυο εκθέσεις η Αντίπαρος είναι ο προορισμός που είχε συσταθεί από ικανο-
ποιημένους τουρίστες σε δημοσιογράφους και τουρι-
στικούς πράκτορες. Αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
τουριστικής επιτροπής, τους κάνει υπερήφανους και 
τους δίνει ενέργεια και δύναμη για να προχωρήσουν 
ένα βήμα παραπάνω σε υπηρεσίες και υψηλό επίπεδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «[…] Μεγάλο με-
ρίδιο της επιτυχούς παρουσίας του δήμου μας δικαι-
ούνται αναμφίβολα οι εκπρόσωποι στις δυο εκθέσεις, 
καθώς πέρα από τις επικοινωνιακές τους ικανότητες 
και την ανιδιοτελή διάθεση προσφοράς, επρόκειτο για 
άτομα που μιλούσαν άπταιστα τη γλώσσα της εκά-
στοτε χώρας (Ιταλικά, Σουηδικά). Ευχαριστούμε θερ-
μά τις Μαρία Λουίζα Δημάκου, Σταυρινίδη Ιλιάδα και 
Wedeman Anna, για την ουσιαστική, υπεύθυνη και άο-
κνη προσπάθεια τους στις δυο εκθέσεις. Ευχαριστού-
με ιδιαίτερα την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 
(ΚΕΔΑ) και την πρόεδρό της κ. Καλαργύρου Αθηνά για 
την χορήγηση  προωθητικού υλικού. Αξίζουν συγχα-
ρητήρια στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την σω-
στή οργάνωση και υποδειγματική φιλοξενία όλων των 
νησιών».

Οι εκθέσεις
Grekland Panorama: Η έκθεση «GREKLAND PANORAMA 2016» στη Στοκ-

χόλμη, από 12 έως 15/2 έχει αναδειχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά 
γεγονότα στη και ταυτόχρονα έχει καθιερωθεί ως μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις 
της Βόρειας Ευρώπης που διοργανώνονται στη Σουηδία και προβάλει αποκλειστικά 
Ελληνικούς και Κυπριακούς προορισμούς. Οι επισκέπτες της έκθεσης έφτασε τους 
12.000 επισκέπτες περίπου και φιλοξενήθηκαν 110 εκθέτες. 

Στη συγκεκριμένη έκθεση η Αντίπαρος συμμετείχε για δεύτερη φορά λαμβάνοντας 
υπόψη το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των Σουηδών για το νησί, ως προορισμό. 
Υπεύθυνες του περιπτέρου της Αντιπάρου ήταν τα μέλη της τουριστικής επιτροπής: 
Σταυρινίδη Ιλιάδα και Wedeman Anna (με μητρική γλώσσα τα Σουηδικά), και δι-
ανεμήθηκαν ειδικά διαμορφωμένα τρίπτυχα διαφημιστικά φυλλάδια στα Αγγλικά, 
αλλά και Σουηδικά με το motto: «A for Antiparos», ενώ υπήρχε ειδικό υλικό για 
τους τουριστικούς πράκτορες. Το περίπτερο διέθετε photo show, roll up exhibition 
stands, ενώ μοιράστηκαν αφίσες, καραμέλες με το motto του νησιού, πρόγραμμα 
εκδηλώσεων για τις ήδη ανακοινωμένες εκδηλώσεις (αγώνας δρόμου υγείας, Αντί-
παρος photo festival) κ.ά. 

Η πρώτη ημέρα (12 Φεβρουαρίου), ήταν αφιερωμένη στους επαγγελματίες του 
τουρισμού και ξεκίνησε με το συνέδριο Sweden Digi.
travel, όπου συμμετείχαν κορυφαία στελέχη όχι μόνο 
της Σουηδικής και της Σκανδιναβικής αγοράς αλλά γε-
νικώς οι μεγαλύτεροι τουριστικοί πράκτορες που ασχο-
λούνται με τον τουρισμό στην Ελλάδα. Οι ομιλίες επι-
κεντρώθηκαν στις τάσεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά 
των αγορών, στις προτιμήσεις και συνήθειες των Σου-
ηδών τουριστών και στη διείσδυση του ηλεκτρονικού 
τουρισμού σε νέες αγορές.

Bit Milan: Η έκθεση «Bit Μιλάνο» είχε 61.000 επι-
σκέπτες, ανάμεσα στους οποίους μεγάλοι τουριστικοί 
πράκτορες, επιχειρηματίες και φορείς του τουριστικού 
κλάδου. Η Ιταλία αποτελεί για το νησί της Αντιπάρου 
μία από τις μεγαλύτερες αγορές εισερχόμενου τουρι-
σμού και ήδη ο δήμος έχει προγραμματίσει επαγγελ-
ματικές συναντήσεις με tour operators, travel agents, 
δημοσιογράφους και travel μπλόγκερς.

Υπεύθυνη του περιπτέρου της Αντιπάρου ήταν το μέ-
λος της τουριστικής επιτροπής Μαρία Λουίζα Δημάκου

Την πρώτη μέρα της έκθεσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση οπτικοακουστικού 
υλικού του νησιού σε Ιταλούς δημοσιογράφους. Την δεύτερη και τρίτη μέρα η έκ-
θεση ήταν ανοιχτή στο κοινό που ανταποκρίθηκε με αυξημένη προσέλευση και στο 
περίπτερο όπου εξαντλήθηκαν τα έντυπα, καθώς η ζήτηση των Ιταλών ταξιδιωτών 
ήταν εξαιρετικά  μεγάλη για το νησί. Επίσης, το επισκέφθηκαν Ιταλοί φίλοι της Αντι-
πάρου από το Μιλάνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουριστικής επιτροπής Αντιπάρου: «Στόχος μας 
ήταν να προσεγγίσουμε την Ιταλική αγορά από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, 
αξιοποιώντας τις φυσικές ομορφιές αλλά και τις νέες υποδομές του νησιού στον 
περιπατητικό τουρισμό».
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Ακαδημίες ΑΟΠ

Ένα ωραίο τριήμερο πέρασαν δύο τμήματα ποδοσφαίρου του ΑΟ Πάρου στην Αθήνα, 
όπου οι παίδες (γεν. 2001-2002) και ένα τμήμα τζούνιορ (γεν. 2005-2006) έδωσαν μια 
σειρά φιλικών παιχνιδιών με τις αντίστοιχες ομάδες των ακαδημιών: Ατρόμητου, Επίλεκτων 
Ολυμπιακού, Σούρμενων και Πανιωνίου. 

Εκτός από τα παιχνίδια που διεξήχθησαν, τα παιδιά επισκέφθηκαν την Ακρόπολη
και το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου και παρακολούθησαν ένα ημίχρονο του αγώνα 

Ολυμπιακός - Βέροια. 
Την αποστολή συνόδευσαν εκτός από τους προπονητές Μανώλη Φραντζή και Δημήτρη 

Τριανταφυλλάκο, οι γονείς των μικρών αθλητών, ο έφορος ποδοσφαίρου, Κώστας Τσαντά-
νης και η πρόεδρος του ΑΟΠ, Μαρία Κουτσονικολή.
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Μπάσκετ
Για το πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων, οι Παριανές ομάδες είχαν τα πα-

ρακάτω αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα:
Πρ. Εφήβων: ΑΕ Σαντορίνης – ΑΟΠ 53-58
Πρ. Κορασίδων: Μαρπησσαϊκός - ΑΕ Σαντορίνης 34-45
Ο Μαρπησσαϊκός αγωνίστηκε με τις: Δ. Τσιγώνια 3, Χ. Τσιγώνια Στέλλα 

4, Τζιώτη 1, Πλάκα 2, Δαμουλάκη 16, Παπαδοπούλου 6, Κ. Τσάμπουρα 2, 
Χαλδαίου, Πετροπούλου, Ι. Τσάμπουρα, Τζανακοπούλου.

Φουλ για άνοδο πάει ο Μαρπησσαϊκός, 
καθώς στο μεγάλο ντέρμπι της περασμέ-
νης εβδομάδας, για το πρωτάθλημα της 
Β’ ΕΠΣΚ, η ομάδα της Μάρπησσας κέρ-
δισε τον Αίαντα Σύρου με 2-1 στο γήπε-
δο Μαρμάρων.

Ο Μαρπησσαϊκός ξεκίνησε τον αγώνα 
επιθετικά και προσπάθησε από την αρχή 
να επιβάλλει το ρυθμό του.

Δίχως υπερβολή ο Μαρπησσαϊκός στο 
πρώτο ημίωρο του αγώνα είχε τον από-
λυτο έλεγχο και ήταν το «αφεντικό» του 
αγώνα. Έτσι, στο 28ο λεπτό, ο Π. Βιτζη-
λαίος εκμεταλλεύτηκε μία μπαλιά που 
του έγινε και με δυνατό σουτ έγραψε το 
1-0. Από εκείνο το λεπτό και μετά -και 
έχοντας την πλάτη στον τοίχο η Συριανή 
ομάδα-, άρχισε να βγαίνει δειλά-δειλά 
στην αντεπίθεση, και στο τέλος του πρώ-
του ημιχρόνου ισοφάρισε με το Σαγκινέ-
το. 

Στο 49ο λεπτό ο Μαρπησσαϊκός πήρε 
ξανά το προβάδισμα στο σκορ με γκολ 
του Ευστρ. Κρητικού. Τα πανηγύρια 
όμως μεταβλήθηκαν σε προβληματισμό, 
καθώς στο 51ο λεπτό η Μάρπησσα έμει-
νε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής με 
δεύτερη κίτρινη κάρτα του Π. Βιτζηλαίου. 
Η Συριανή ομάδα εκμεταλλευόμενη την 
αριθμητική της υπεροχή άρχισε να πιέζει, 
αλλά η άμυνα του Μαρπησσαϊκού αντέ-
δρασε πολύ καλά και το μόνο κέρδος για 
τον Αίαντα ήταν ένα δοκάρι που είχε.

Τον αγώνα παρακολούθησαν αρκετοί 

φίλαθλοι του πο-
δόσφαιρου μέσα 
σε μία πολλή 
ωραία ατμόσφαι-
ρα, δίχως να γί-
νει το παραμικρό. 
Η φιλοξενία του 
Μαρπησσαϊκού ήταν άψογη, ενώ τίμησε 
και τον παλαιό του ποδοσφαιριστή Βασί-
λη Μαυραγάνη.

Η υπόλοιπη κίνηση
Όμιλος Πρωταθλητή
Θύελλα Καμαρίου – ΑΟ Σύρου 2-1
Πανθηραϊκός – Μύκονος 1-0
Πανναξιακός – Άνω Μερά 4-0

Βαθμολογία
1. Πανθηραϊκός 12
2. Πανναξιακός 7
3. Μύκονος 7
4. ΑΟ Σύρου 5
5. Θύελλα 3
6. Άνω Μερά 0
Σημ: Μύκονος, Πανθηραϊκός, ξεκίνη-

σαν με +3 βαθμούς. Πανναξιακός και ΑΟ 
Σύρου με +1 βαθμό.

Όμιλος Παραμονής
Ανδριακός – Πάγος 0-0
Παμμηλιακός – Πανσιφναϊκός 6-1
Φιλώτι – ΑΟ Πάρου 2-1

Βαθμολογία
1. Φιλώτι 12
2. ΑΟΠ 7
3. Παμμηλιακός 6
-----------------------------
4. Πάγος 5
-----------------------------
5. Ανδριακός 2
6. Πανσιφναϊκός 0
Σημ.: Ανδριακός και Φιλώτι ξεκίνησαν 

με +3 βαθμούς. ΑΟΠ και Πάγος ξεκί-
νησαν με +1 βαθμό. Από τον Ανδριακό 
έχουν αφαιρεθεί 2 βαθμοί για πειθαρχικό 
παράπτωμα.

Β’ ΕΠΣΚ
Μαρπησσαϊκός – Αίας Σύρου 2-1
Σέριφος – Καρτεράδος 2-0

Βαθμολογία
1. Λάβα 22
2. Μαρπησσαϊκός 21
------------------------------
3. Αίας Σύρου 19
------------------------------
4. ΠΑΣ Νάξου 12
5. Καρτεράδος 10

6. Σέριφος 5
7. Τραγαία 4
Σημ.: Ο Καρτεράδος έχει -2 βαθμούς.

Πρ. Υποδομής
Κ-15 (2ος όμιλος)
Νηρέας – Αίας Σύρου 0-10
Πανσιφναϊκός – ΑΟΠ 2-7

Βαθμολογία
1. Αίας 12
2. ΑΟΠ 9
3. Πανσιφναϊκός -1
4. Νηρέας -1
Σημ.: Νηρέας και Πανσιφναϊκός έχουν 

-2 βαθμούς.

Κ-13 (2ος όμιλος)
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας 6-0
ΠΑΣ Νάξου – ΑΟΠ 4-0

Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 12
2. Μαρπησσαϊκός 9
3. ΑΟΠ 9
4. Νηρέας 6
5. Θύελλα 3
6. Παμμηλιακός 0

Ορεινή ποδηλασία
Ο Αθλητικός Ποδηλατικός 

Όμιλος Πάρου και ο ΝΟΠ, 
σε συνεργασία με την ΚΔΕ-
ΠΑΠ και τη δημοτική κοινό-
τητα Παροικιάς, διοργάνω-
σαν την Κυριακή 6 Μαρτίου, 
τον πρώτο αγώνα ορεινής 
ποδηλασίας στην Παροικιά.

Στους αγώνες μετείχαν 53 
αθλητές που ακολούθησαν 
τη διαδρομή: ΝΟΠ, ανεμό-
μυλος λιμανιού Παροικι-
άς, Καλάμι, Δήλιο, παραλία 
Μαρτσέλο, κάμπινγκ Κριού, 
κολυμβητικές εγκαταστάσεις, ΝΟΠ.

Την παραπάνω διαδρομή έκαναν οι μετέχοντες την κατηγορία «FUN», ενώ 
οι της κατηγορίας «MASTER» συνέχισαν προς ανεμογεννήτριες – Καμάρες 
και ολοκλήρωσαν τον αγώνα περνώντας ξανά από τη διαδρομή της FUN κα-
τηγορίας. Σημειώνουμε ακόμα πως πραγματοποιήθηκε διαδρομή για μικρά 
παιδιά ηλικίας από 11 μέχρι 15 χρονών, συνολικής απόστασης 4 χιλιομέτρων.

Στην κατηγορία «FUN» νικητής ήταν ο Μανόλης Βρούτσης με χρόνο 
43:42:00, στην κατηγορία «MASTER», ο Κριστόφ Γιαννούλης και στην κατη-
γορία «FUN» γυναικών η Άννα Κβαστ.

Τουρνουά ακαδημιών 
Ένα από τα καλύτερα ποδοσφαιρικά camp που πραγματοποιείται στην Ελλάδα -στο χώρο 

των αναπτυξιακών ηλικιών- έρχεται για πρώτη φορά στο νομό Κυκλάδων και θα φιλοξενη-
θεί στην Πάρο με την υποστήριξη της ΚΔΕΠΑΠ, από 27 έως 30 Ιουνίου 2016.

Το «EYGENIOS GERARDS SOCCER CAMP», που διεξάγεται για δέκατη τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2004 και έχει φιλοξενηθεί στις μεγαλύτερες πόλεις της 
Ελλάδας, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Πάτρα, Βόλο και Αθήνα.

Μαρπησσαϊκάρα 
«Πάω άνοδο!»
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Καρναβάλι
Πραγματοποιήθηκε από το δήμο Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ, στην Παροικιά, το 

Παριανό καρναβάλι 2016, καθώς και στη Νάουσα.
Στις εκδηλώσεις έλαβαν μέρος αρκετοί σύλλογοι και φορείς του νησιού μας, 

όπου έκαναν παρέλαση και συνέβαλλαν σε πολλαπλές αποκριάτικες εκδηλώσεις. 



απογείωσε την προβολή σου!

διαφήµισε την επιχείρησή σου!
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