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Βράβευση 
Παπαδημητρακόπουλου

Ο συμπολίτης μας Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος, 
βραβεύτηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού.

Συγκεκριμένα, κατά την ανακοίνωση των κρατικών 
βραβείων λογοτεχνίας 2015 έγινε γνωστή η βράβευση 
του κ. Παπαδημητρακόπουλου, για το σύνολο του έργου 
του.

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να του απονείμει το 
Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων για τη συνολική προσφορά 
του έργου του στο πολιτισμικό πεδίο.

Ο κ. Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος (γιατρός, συγ-
γραφέας και στρατιωτικός), γεννήθηκε στον Πύργο Ηλεί-
ας το 1930. Πρωτοδημοσίευσε πεζό του το 1962 στο 
περιοδικό «Αργώ» της Καβάλας, όπου υπηρετούσε ως 
στρατιωτικός γιατρός. Υπήρξε από τους συντελεστές της 
άνθησης των γραμμάτων και των τεχνών του Πύργου 
στα μεταπολεμικά χρόνια, ιδρύοντας την κινηματογρα-
φική της λέσχη, υποστηρίζοντας την τοπική λογοτεχνική 
κίνηση και συμμετέχοντας στην έκδοση του περιοδικού 
«Σκαπτή Ύλη». Δάσκαλοί του στο διήγημα του ποιητικού 
ρεαλισμού το οποίο υπηρετεί σταθερά, μα και γενικό-
τερα στη γραφή, όπως άλλωστε και ο ίδιος έχει αναφέρει στα κείμενά του, υπήρξαν ο 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Αντρέας Καρκαβίτσας, ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, ο Νίκος 
Καχτίτσης, ο Επαμεινώντας Γονατάς.

Συνεργάσθηκε επίσης με τα περιοδικά Σκαπτή Ύλη (Καβάλα), Ταχυδρόμος (Καβάλα), Δι-
άλογος (Θεσσαλονίκη), Διάλογος (Λεχαινά), «Αντί», «Χάρτης», «Χρονικό» και «Το Τέταρτο». 
Επίσης, διετέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής σύνταξης στο περιοδικό «Ιατρική Επιθεώ-
ρησις Ενόπλων Δυνάμεων». Από τον στρατό παραιτήθηκε το 1983 με τον βαθμό του ανω-
τέρου γενικού αρχίατρου.

Το έργο του διακρίνεται από λιτότητα του λόγου και τρυφερή νοσταλγία για τα δύσκολα 
χρόνια της νεότητας. Ο μινιμαλιστής συγγραφέας ζει τον περισσότερο χρόνο από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’80 στην Πάρο.

Σε άλλο κοινό  
απευθυνόταν…

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου, για 
τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα στη Νίσυρο, 
εξέωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Άλλο κοινό είχε ο Πρωθυπουργός στη 
Νίσυρο για να κάνει τις εξαγγελίες του και 
σε άλλο απευθυνότανε.

Δεν δικαιολογείται διαφορετικά, όταν 
το «όραμα» της κυβέρνησης για τα νησιά,  
όπως το εξιστόρησε, απαριθμεί όλες τις ευ-
καιρίες για επενδύσεις από εφοπλιστές, μεγαλοξενοδόχους, επιχειρηματίες 
στην εκμετάλλευση των αφαλατώσεων, όπως και της ενέργειας, που θα 
μετατρέψουν τη νησιωτικότητα από πρόβλημα σε πλεονέκτημα και σε ευ-
καιρία ανάπτυξης!

Δεν πρωτοτύπησε σ’ αυτό ο Πρωθυπουργός, γιατί η Περιφέρεια Ν. Αι-
γαίου, έχει ήδη ενσωματώσει στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης αυτό 
το «όραμα» και έχει δώσει όλες τις δυνάμεις της για την υλοποίησή του. 
Η τραγική πραγματικότητα που βιώνει σήμερα, ο εργαζόμενος, ο αυτοα-
πασχολούμενος και ο συνταξιούχος με όλα τα μέτρα που πάρθηκαν όλα 
αυτά τα χρόνια από τις κυβερνήσεις του 1ου, 2ου και του 3ου μνημονίου, 
δεν πρόκειται ν’ αλλάξει προς το καλύτερο, επειδή κάποιοι επιχειρηματικοί 
όμιλοι θα επενδύσουν στηρίζοντας την κερδοφορία τους στα ανύπαρκτα 
εργατικά δικαιώματα. Δεν θα σταματήσει η βαριά φορολογία στους αυτο-
απασχολούμενους, στους αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελματίες με 
την ενίσχυση των επιχειρηματιών από τον αναπτυξιακό νόμο. Αντίθετα για 
να παίρνουν δωρεάν χρήμα οι όμιλοι, θα ξεζουμίζεται ο λαός. Ούτε και θα 
αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες για την υγεία τους, όταν μόνο στο Νότιο 
Αιγαίο οι ελλείψεις σε προσωπικό στις δημόσιες μονάδες υγείας είναι πάνω 
από 1500 και ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε για όλο το Αιγαίο 284  μόνι-
μους και 617 ορισμένου χρόνου. Όταν οι ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό και 
φάρμακα είναι μόνιμο φαινόμενο στα Νοσοκομεία.

Μόνιμο φαινόμενο είναι και οι ελλείψεις σε προσωπικό σε όλες τις δη-
μόσιες υπηρεσίες, στους δήμους και στην Περιφέρεια. Οι προσλήψεις που 
υπόσχονται δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα ασφυκτικά πλαίσια που οι 
ίδιοι, αλλά και οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν συνυπέγραψαν με τους 
ευρωπαίους εταίρους τους. Γι αυτό απαξιώνονται υπηρεσίες, κτίρια, πολι-
τιστικές και αθλητικές δομές, δομές πρόνοιας και οδηγούνται στην ιδιωτι-
κοποίηση. 

Εκεί που ξεπέρασαν κάθε όριο θράσους και κοροϊδίας απέναντι στους 
νησιώτες είναι όταν ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε ότι «..τα νησιά της πρώ-
της γραμμής από τη Σαμοθράκη ως το Καστελόριζο να απαλλαγούν από 
την αύξηση του ΦΠΑ..»,  ως… αντάλλαγμα για τη μόνιμη μετατροπή τους 
σε χώρους εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών, όπως σηματοδοτούν 
και οι συμφωνίες της ΕΕ, που έχει επίσης συνυπογράψει. Η συνεχιζόμενη 
εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην ευρύ-
τερη περιοχή και η μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στα νησιά μας, όχι μόνο 
δεν μπορεί να αποτελεί σήμερα παράγοντα σταθερότητας την περιοχή μας, 
όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά βάζει τους λαούς της περιοχής στο 
κέντρο σύγκρουσης ισχυρών μονοπωλίων και του ανταγωνισμού τους που 
εκφράζεται με πόλεμο, με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια ξεριζωμένους, 
για την εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας και του ελέγχου των δρόμων  
μεταφοράς της. Το επιβεβλημένο για την περίσταση σκηνικό ευφορίας και 
αοριστολογίας, που στήθηκε για τις δηλώσεις της κυβέρνησης, δεν άργησε 
να αποκαλυφθεί, με τη διευκρίνιση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γάκη Δ., σε 
ΜΜΕ, ότι Ρόδος και Κάρπαθος -άγνωστο και ποια άλλα νησιά-, δε συμπερι-
λαμβάνονται στο μέτρο της αναστολής αύξησης του ΦΠΑ. 

Τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη Νίσυρο, ακολουθεί το κλείσιμο της 
2ης αξιολόγησης του τρίτου και πιο σκληρού μνημονίου, που θα ισοπεδώσει 
εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι στην ίδια ρότα και ικανοποιούν 
την πραγματική εξουσία, τα μονοπώλια, τους εφοπλιστές, τους βιομήχα-
νους, και όλους τους ευρωατλαντικούς «εταίρους». Αυτό που μένει στους 
εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους συνταξιούχους είναι 
να δώσουν αποφασιστική απάντηση με το δυνάμωμα της πάλης τους, με 
καμιά ανοχή στα ψίχουλα, στον εμπαιγμό και στις αυταπάτες. Να βάλουν οι 
ίδιοι, γιατί αυτοί παράγουν όλο το πλούτο, τα θεμέλια της ανάπτυξης που να 
ικανοποιεί τις δικές τους ανάγκες».

Επίδομα θέρμανσης
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση 

του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2016-2017.Τα βασικά σημεία της απόφα-
σης έχουν ως εξής:

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:
α) Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο και 20.000 ευρώ για 

έγγαμο και 22.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 
ευρώ για κάθε τέκνο και β) Ακίνητη περιουσία η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 
100.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις 
μονογονεϊκές οικογένειες.

Φέτος, έγινε πιο δίκαιη η κατανομή σε κλιματικές ζώνες και υπήρχαν περιοχές που 
εντάχθηκαν σε ανώτερες κλιματικές ζώνες. Ο νομός Κυκλάδων παραμένει στη ζώνη Δ.

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα πρώτα 
80 τετραγωνικά μέτρα και για τα πρώτα 100 μέτρα για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές 
οικογένειες.

Για τη Δ ζώνη (Κυκλάδες), η ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμαν-
σης ανά τετραγωνικό είναι 5, η ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμαν-
σης ανά κύρια κατοικία που ανήκει σε άγαμο είναι 400 και σε έγγαμο είναι 500 λίτρα.

Το ποσό επιδόματος: είναι 0,25 ευρώ για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσω-
τερικής καύσης θέρμανσης.

Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα αφορά τις αγορές από 15 Οκτωβρίου 
2016 μέχρι και την 30 Απριλίου 2017 μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέχρι 31 
Μαΐου 2017.

Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα γίνεται 
ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο TAXISNET. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 
31.12.2016, η πληρωμή θα γίνει έως 31.1.2017. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 
1.1.2017-31.5.2017, η πληρωμή θα γίνει έως 30.6.2017.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να υπο-
βάλει αίτηση επανεξέτασης μέχρι 31.7.2017 και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών 
είναι και δικαιούχος, τότε το επίδομα καταβάλλεται έως 13.10.2017.
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Συγχαρητήρια 
για το κέντρο  
κοινότητας

Το πρότυπο εθελοντικό κέντρο ατόμων με ειδικές 
ανάγκες: «Συμμετοχή Δημιουργία», διά της προέδρου 
του κ. Άννας Πολυκανδριώτη, δημοσιοποίησε επιστο-
λή προς το δήμο Πάρου, σχετικά με τη δημιουργία κέ-
ντρου κοινότητας στο νησί μας.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας συγ-

χαρώ για την ένταξη του έργου «Κέντρο Κοινότητας 
Πάρου» στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Πρόκειται για μια κοινωνική δομή, η οποία αφορά 
κυρίως τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως είναι τα 
ΑΜΕΑ, όσοι διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοι-
νωνικού αποκλεισμού, κ.α.  Σας ευχαριστούμε θερμά 
για την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος μας για 
την στέγαση αυτής της τόσο απαραίτητης σε εμάς 
δομής του Κέντρου Κοινότητας στον χώρο μας.  

Η παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού 
στον χώρο μας, με ότι αυτό συνεπάγεται, θα ικανο-
ποιήσει και τις ανάγκες των ατόμων που εξυπηρετεί 
το Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο Α.Μ.ΕΑ.Ι. Κυκλάδων. 
Τα άτομα αυτά προέρχονται  από όλη την Πάρο και 
την Αντίπαρο. 

Σας εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας όπως πά-
ντα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και 
ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, ενισχύοντας περαιτέρω το δίχτυ της κοινωνι-
κής προστασίας του Δήμου για αυτούς».

Ψήφισμα  
Περιφέρειας

Για εμπαιγμό και υπαναχώρηση από τις εξαγγελίες 
της Νισύρου, κατήγγειλε τον πρωθυπουργό το Περι-
φερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Το Περ. Συμβούλιο Ν. Αιγαίου, κρίνει ως απαράδε-
κτη, απαξιωτική, διχαστική και προσβλητική για το σύ-
νολο των νησιών την τροπολογία της κυβέρνησης περί 
αναστολής της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με 
εξαίρεση τη Ρόδο και την Κάρπαθο, ενόψει της συζή-
τησης  και ψήφισης της τροπολογίας στη Βουλή, το 
απόγευμα της Τετάρτης. 

Σε ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο επι-
σημαίνει ότι ο εμπαιγμός των νησιών προέρχεται από 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, Αλέξη Τσίπρα, 
ο οποίος, μόλις λίγα 24ωρα μετά τις εξαγγελίες της 
Νισύρου, έδωσε δείγματα γραφής για το πώς αντι-
λαμβάνεται τη νησιωτικότητα. Η τροπολογία περί ανα-
στολής αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, πλην της 
Ρόδου και της Καρπάθου, απορρίπτεται απερίφραστα 
από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ως διχαστική και 
απολύτως παραπλανητική, ως προς τα προσχηματικά 
και ψευδή κριτήρια επιλογής των νησιών, που στόχο 
έχουν να προσφέρουν πολιτικό άλλοθι σε μια απαρά-
δεκτη και προσβλητική, για το Νότιο Αιγαίο, απόφαση, 
αναφέρεται στο ψήφισμα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο επανέρχεται στην πά-
για και αδιαπραγμάτευτη θέση του για την επαναφορά 
των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου, χωρίς εξαιρέσεις, αποκλεισμούς 

και διχαστικά διλλήματα και καλεί τους βουλευτές της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να μην νομιμοποιήσουν 
πολιτικούς τακτικισμούς που εμπαίζουν και διχάζουν 
τα νησιά που εκπροσωπούν.

Το ψήφισμα –μεταξύ άλλων- σημειώνει: «Από την 
τροπολογία της κυβέρνησης πληροφορούμαστε ότι 
στις Κυκλάδες, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία μέρι-
μνα και πρόβλεψη, δεν υπάρχουν νησιά της «άγονης 
γραμμής».

Από την τροπολογία της κυβέρνησης πληροφορού-
μαστε ότι η Ρόδος και η Κάρπαθος δεν ανήκουν στο 
Ανατολικό Αιγαίο.

Από την τροπολογία της κυβέρνησης πληροφορού-
μαστε ότι η Ρόδος και η Κάρπαθος δεν ανήκουν καν 
στα Δωδεκάνησα.

Από την τροπολογία της κυβέρνησης πληροφορού-
μαστε ότι η Ρόδος και η Κάρπαθος, που μόνο τον τε-
λευταίο χρόνο δέχτηκαν πάνω από 20.000 πρόσφυ-
γες και μετανάστες, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
προσφυγικών ροών.

Αυτή η προσβλητική για την νοημοσύνη όλων των 
νησιωτών, απαξιωτική, διχαστική και άνευ ουσιαστι-
κών κριτηρίων τροπολογία, δεν μπορεί να γίνει απο-
δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο (…)».
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Αρχιτεκτονικός  
διαγωνισμός

Προκηρύχθηκε στις 20/12/2016 την από την Περιφέρεια, ο μεγαλύτερος αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός που έγινε ποτέ στο Νότιο Αιγαίο. 

Η προκήρυξη του πανελλήνιου διαγωνισμού -που είναι και ο μεγαλύτερος αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός που έγινε ποτέ στο Ν. Αιγαίο-, έρχεται σε υλοποίηση της πρωτοβουλίας του 
Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου, με ζητούμενο να «απελευθερώσει» τη δημιουργική φαντα-
σία του αρχιτεκτονικού δυναμικού της περιοχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αισθητική 
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των νησιών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, με πα-
ρεμβάσεις που θα αποτελέσουν στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους.  

Η πρωτοβουλία αυτή, υλοποιείται σε στενή συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών της 
Περιφέρειας με τον αρχιτεκτονικό σύλλογο Δωδεκανήσου και το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου. 
Ειδικότερα, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αστικού εξοπλισμού συμπεριλαμβάνει εννέα πα-
νελλήνιους διαγωνισμούς, για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, οι οποίοι θα προκηρυχθούν στα-
διακά και αφορούν στον σχεδιασμό πρότυπου τύπου: Καθιστικού εξωτερικού χώρου (πα-
γκάκι), φωτιστικού εξωτερικού χώρου, καλάθων απορριμμάτων εξωτερικού χώρου, στάσης 
μέσων μαζικής μεταφοράς και εξοπλισμού παραλιών (υπαίθριο αναψυκτήριο, αποδυτήριο, 
πύργος ναυαγοσώστη και ντουζιέρα). Στο πλαίσιο του διαγωνισμού προβλέπεται η απονομή 
27 συνολικά επάθλων, στις προτάσεις που θα διακριθούν. 

Σκοπός των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών είναι η αναζήτηση πρότυπων σχεδιαστικών 
προτάσεων, που θα συμβάλουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κοινόχρη-
στου χώρου των περιοχών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ μελλοντι-
κά, με την υλοποίησή τους, θα αποτελέσουν χαρακτηριστικό στοιχείο σηματοδότησης των 
νησιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ανεξάρτητα από την 
έκβαση του, αποτελεί αφορμή για ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο τόσο μεταξύ αρχιτεκτό-
νων, όσο και μεταξύ επίσημων φορέων και πολιτών. Αυτή η ανταλλαγή είναι και μία από τις 
σημαντικότερες προσφορές του θεσμού στην αρχιτεκτονική του τόπου, αφού ακόμη και από 
προτάσεις που δεν βραβεύονται προκύπτουν προβληματισμοί και ζυμώσεις που μπορούν να 
διαμορφώσουν την εξέλιξη των ιδεών αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία να δημοσιοποιηθούν.

Τέλος, τα αποτελέσματα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών θα παραδοθούν στους δή-
μους της Περιφέρειας για να προχωρήσουν στις αντίστοιχες αισθητικές παρεμβάσεις, ενώ 
σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον του για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό έχει εκφράσει και το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος..

Αντιδράσεις ΚΕΔΕ
Μήνυμα προς την κυβέρ-

νηση ότι η τοπική αυτοδιοί-
κηση Α’ βαθμού σκληραίνει 
τη στάση της και είναι απο-
φασισμένη να πάει σε ρήξη 
και σύγκρουση μαζί της, σε 
περίπτωση που δεν γίνουν 
αποδεκτά τα αιτήματα της, 
έστειλε η ΚΕΔΕ από το ετή-
σιο τακτικό της συνέδριο 
που πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη.

Με ισχυρή πλειοψηφία οι σύνεδροι υπερψήφισαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
1. Η ΚΕΔΕ διαφωνεί με την προτεινόμενη από την κυβέρνηση αλλαγή του 

εκλογικού συστήματος (απλή αναλογική), διότι οδηγεί σε ακυβερνησία.
2. Για την κινητικότητα των δημοτικών υπαλλήλων κρίνεται απολύτως ανα-

γκαίο να προβλέπεται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργά-
νου του δήμου για την μετακίνηση των υπαλλήλων του.

3. Δε θα δεχτούμε καμία περαιτέρω περικοπή πόρων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης Α΄ βαθμού στον προϋπολογισμό του 2017. Απαιτούμε άμεση έναρξη 
διαλόγου για την απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων της περιόδου 
2010 – 2016.

4. Επαναφορά της ειδικής δωσιδικίας των δημάρχων, έτσι ώστε να δικάζο-
νται σε πρώτο βαθμό από το εφετείο. Επίσης, να τίθενται σε αργία οι αιρετοί 
της τοπικής αυτοδιοίκησης που παραπέμπονται  αμετακλήτως για κακούργη-
μα, μόνο στην περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της 
προσωρινής κράτησης με το παραπεμπτικό βούλευμα.

5. Εκπόνηση ολοκληρωμένου Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη δια-
χείριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, με την ισότιμη συμμετοχή 
της ΚΕΔΕ.

6. Εξουσιοδότηση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, σε περίπτωση που δεν γίνουν απο-
δεκτά τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, να προχωρήσει στη λήψη 
απόφασης αποχώρησης από το διάλογο για τη διοικητική μεταρρύθμιση.

7. Απορρίπτεται η κυβερνητική πρόταση για τη θεσμοθέτηση ελεγκτή νομι-
μότητας στους Δήμους.

Οι άγιες ημέρες που έρχονται 

ας φέρουν την ευτυχία στο σπίτι 

σας και ο καινούριος χρόνος να 

είναι γεμάτος όμορφες στιγμές 

και πολλά χαμόγελα. Χρόνια πολ-

λά και ευτυχισμένο το νέο έτος.

Σαρρή Παπακυρίλλου Δώρα

Αντιδήμαρχος Πάρου
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Επιλέξτε µέχρι
αρχές Ιανουαρίου

τα δώρα για εσάς & τους
αγαπηµένους σας

µέσα από επώνυµα
καλλυντικά µε έκπτωση

έως 30%

Φαρµακείο Ιωάννη Νικ. Φραγκούλη
Κεντρική ∆ιασταύρωση Παροικιάς 

Τηλ. 22840 21449

Τώρα στο φαρµακείο µας
µπορείτε να εξοφλήσετε

λογαριασµούς:
Ύδρευσης

Τηλεφωνίας
Ηλεκτρισµού

Internet
Ασφαλειών

Συνδροµητικής

Η σφαγή… 
των ασφαλισμένων! 

Από την πρώτη μέρα του 2017 αλλάζει ο χάρτης της κοινωνικής ασφάλισης επιφέ-
ροντας ανατροπές για χιλιάδες ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Πιο συγκεκριμένα 
έως τα μέσα Ιανουαρίου το υπουργείο Εργασίας θα εκδώσει απίστευτο αριθμό εγκυ-
κλίων για να τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου.

1. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες του ΟΑΕΕ και οι επιστήμονες ασφαλισμένοι στο 
ΕΤΑΑ καλούνται να καταβάλουν εισφορά για κύρια σύνταξη 20% επί του καθαρού 
φορολογητέου εισοδήματός τους. Επίσης, θα πληρώσουν 6,95% για υγειονομική πε-
ρίθαλψη και όπου προβλέπεται 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ. 

2. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον υπολογισμό των εισφορών του 2017, που θα 
χαρακτηριστεί μεταβατική χρονιά, θα ληφθεί υπόψη το καθαρό φορολογητέο εισόδη-
μα του 2015. 

3. Η επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες αρχίζει να γίνεται αισθητή για 
εισοδήματα από 19.000 ευρώ και πάνω. Για τα υψηλά εισοδήματα η επιβάρυνση είναι 
εξοντωτική. 

4. Το σενάριο που προωθείται είναι η νέα εισφορά επί του καθαρού φορολογητέου 
εισοδήματος να πληρώνεται μηνιαίως και να είναι καταβλητέα μέχρι το τέλος του επό-
μενου μήνα. Αυτό σημαίνει πως οι πρώτες εισφορές επί του εισοδήματος θα πρέπει 
να πληρωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου. Εξετάζεται αρχικά οι πληρωμές να γίνονται με 
ειδοποιητήρια, με στόχο εντός του 2017 να ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα.

5. Διπλά χαμένοι βγαίνουν οι εργαζόμενοι με μπλοκάκια, αφού για παράλληλη απα-
σχόληση (μισθωτή και αυτοαπασχολούμενη) ο εργαζόμενος θα πληρώνει υποχρεω-
τικά διπλές εισφορές για ασφάλιση και για περίθαλψη, χωρίς να ελπίζει σε κάποια 
ανταμοιβή όταν συνταξιοδοτηθεί. Όσοι αμείβονται μόνο με δελτίο παροχής και απα-
σχολούνται σε έως και δύο εργοδότες, ο νόμος ορίζει ότι θα ασφαλίζονται ως μι-
σθωτοί, δηλαδή το 13,67% θα το πληρώνει ο εργοδότης. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν 
ότι λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας, τελικά, το κόστος θα 
κληθεί να το καλύψει εξ ολοκλήρου ο ασφαλισμένος.

6. Οι αγρότες του ΟΓΑ οφείλουν να έχουν πληρώσει έως τις 31 Δεκεμβρίου τις 
νέες εισφορές του πρώτου εξαμήνου του 2016, φουσκωμένες από 8,5% έως 15% σε 
σχέση με τις εισφορές του δεύτερου εξαμήνου του 2015.

7. Από 1/1/2017 η εισφορά 20% θα ισχύσει και στο Δημόσιο, καθώς για πρώτη 

φορά το κράτος θα καταβάλει στον ΕΦΚΑ εισφορά ως εργοδότης. Οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι θα συνεχίσουν να καταβάλουν εισφορά 6,67% όπως όλοι οι μισθωτοί, αλλά οι 
κρατήσεις θα γίνονται πλέον επί των αποδοχών που λαμβάνουν σήμερα και όχι επί 
των αποδοχών του Οκτωβρίου 2011 όπως ίσχυε. 

8. Οι νέες συντάξεις που θα εκδοθούν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου (δεν έχουν 
εκδοθεί ακόμα οι σχετικές εγκύκλιοι) εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένες από 10% έως 
30% σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή, θα αρχίζουν από 400 ευρώ και 
θα πιάνουν ταβάνι στα 1.200 ευρώ. 

9. Το 2017 η μερίδα του λέοντος από την εξοικονόμηση δαπανών του ασφαλιστι-
κού συστήματος θα εξασφαλιστεί από τη σφαγή στο ΕΚΑΣ. Η νέα μείωση στα κονδύ-
λια για το ΕΚΑΣ ανέρχεται σε 430 εκατ. ευρώ. 

10. Από 1/1/2017 εφαρμόζεται η νομοθεσία του ΕΦΚΑ και αυξάνεται το κόστος 
εξαγοράς των πλασματικών ετών. Ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους το κόστος 
σχεδόν τριπλασιάζεται καθώς διευρύνεται η βάση υπολογισμού. 

11. Περικοπές ύψους 500.000 ευρώ προβλέπονται στα μερίσματα εντός του 2017, 
αφού φέτος αφαιρέθηκαν 207 εκατ. ευρώ. Οι συνταξιούχοι του δημοσίου κατά την 
πρώτη πληρωμή του 2017 που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο θα δουν το μέρισμά 
τους στο ύψος που διαμορφώθηκε στις αρχές Ιουλίου.

12. Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης γα το 2017 είναι να αρχίσει να λειτουργεί ο 
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης από την πρώτη μέρα του νέου χρόνου χωρίς 
να μπλοκάρει το σύστημα. Τα υπό ένταξη Ταμεία θα πρέπει έως το τέλος Ιανουαρίου 
2017 να εκχωρήσουν αυτόματα, με βάση το νέο Ασφαλιστικό, στο υπερταμείο ΕΦΚΑ 
την κινητή και ακίνητη περιουσία τους αξίας περίπου 16 δισ. ευρώ μαζί με τις υποχρε-
ώσεις.
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Σας ευχόµαστε καλά χριστούγεννα & ευτυχισµένο
το νέο έτος µε πολλές χνουδωτές αγκαλιές!

κτηνιατρική γωνιάΚτηνιατρική Γωνιά

iakovina’s club dog trainingΙakovina’s Club Dog Training

ιατρείο µικρών ζώων - pet shop
κτηνίατρος | τηλ. 6946362188Λάµπρου Αντώνης

Λουκή Ιακωβίνα ειδική ψυχολόγος-εκπαιδεύτρια | τηλ. 6972816141

Σας ευχόµαστε καλά χριστούγεννα & ευτυχισµένο
το νέο έτος µε πολλές χνουδωτές αγκαλιές!

Σεμινάριο ΕΟΔ
Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα πιστο-

ποιημένα σεμινάρια καρδιοαναπνευστικής ανα-
ζωογόνησης με χρήση αυτόματου εξωτερικού 
απινιδωτή και ελέγχου αιμορραγίας και διαχεί-
ρισης αεραγωγού, που πραγματοποιήθηκαν το 
Σαββατοκύριακο 17-18/12/2016 στη Νάουσα.

Τα σεμινάρια οργανώθηκαν με  πρωτοβουλία 
της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – παραρτή-
ματος Κυκλάδων, με συνδιοργανωτή το ιδιωτι-
κό πολυιατρείο «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» Πάρου και με τη 
συνεργασία και συμμετοχή των εκπαιδευτών της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας 
Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων, εργαζόμενοι στη «ΔΙΑΓΝΩΣΗ», επαγγελματίες υγείας 
και άλλοι συμπολίτες μας πιστοποιήθηκαν στην απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων 
που απαιτούνται, ώστε να μπορούν να προσφέρουν την πολύτιμη βοήθειά τους όταν 
και όπου χρειαστεί. 

Τέλος, η ΕΟΔ Κυκλάδων ευχαρίστησε με ανακοίνωσή της για τη στήριξη και την 
προσφορά τους στη διεξαγωγή των σεμιναρίων τους ευγενικούς της χορηγούς, 
όπως και τη σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων και την κ. 
Φωτεινή Θεοφίλου (διευθύντρια), για τη φιλοξενία στους χώρους του γυμνασίου 
Νάουσας.

Ευχαριστίες Κωβαίου
Ευχαριστήριο προς πολυκατάστημα που δραστηριοποιείται στο νησί μας έστειλε ο 

δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, για την ανιδιοτελή προσφορά τροφίμων σε ευπαθείς 
οικογένειες του νησιού

 Η ευχαριστήρια επιστολή του κ. Κωβαίου, έχει ως εξής:
«Ο Δήμαρχος Πάρου ευχαριστεί θερμά την επιχείρηση «ΒΙΔΑΛΗΣ MARKET Α.Ε.» 

για την άμεση ανταπόκρισή της και αυτή την χρονιά στο κάλεσμα για την ανιδιοτε-
λή προσφορά- χορηγία τροφίμων προς τους αδύναμους συμπολίτες μας αυτές τις 
Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Γιατί η αλληλεγγύη δεν είναι σκέψη αλλά δράση. 
Σας εύχομαι λοιπόν κάθε καλό για τη νέα Χρονιά με Υγεία, Αγάπη και Δημιουρ-

γικότητα».

«Κιβωτός του Κόσμου»
Το Σάββατο 17/12/2016, 

ολοκληρώθηκε η προσφο-
ρά αγάπης του κόσμου της 
Πάρου προς την «Κιβωτό 
του Κόσμου». 

Η αγάπη ήταν τόσο με-
γάλη που γέμισε όλη την 
αίθουσα των Νεανικών Συντροφιών της Εκατονταπυλιανής, από ρούχα, τρόφιμα, 
φάρμακα, παιχνίδια και πολλά άλλα είδη, για την «Κιβωτό του Κόσμου». 

Σε σχόλιό του ο π. Στυλιανός Μπιζάς, σημειώνει: «Σε αυτές τις δύσκολες εποχές, 
τέτοιες πράξεις αγάπης, είναι που δείχνουν το μεγαλείο της ψυχής μας. Τα συγχα-
ρητήρια και οι ευχαριστίες, είναι μόνο για εσάς. Γιατί χωρίς την ανταπόκρισή σας, 
δεν θα υπήρχε απολύτως τίποτα. Ένα «ευχαριστούμε», δεν μπορεί να περιγράψει 
όλα όσα νιώθουμε. Υγεία στις οικογένειές σας!».

Επιστροφή πινακίδων 
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, 

επιστρέφονται από τις 19/12/2016) οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι πινακίδες και 
οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλά-
των), προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους, την περίοδο 
των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί 
ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και τις 18/12/2016).

Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδή-
γησης και κυκλοφορίας οχημάτων, που αφορούν στις εξής παραβάσεις: Οδήγηση 
υπό την επήρεια μέθης, με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης, παραβίαση ερυθρού 
σηματοδότη, κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων. κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, και 
οδήγηση για επίδειξη ικανότητας.
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Η Λαϊκή Συσπείρωση 
για τον προϋπολογισμό

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, για τον προϋπολογισμό δήμου Πάρου για τι 
2016, δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Είναι πλέον φανερό και στον πιο δύσπιστο, ότι οι προϋπολογισμοί των δήμων 
υπακούουν σε μία μόνο στρατηγική. Αυτή του περιορισμού των δαπανών, των αντι-
δραστικών αναδιαρθρώσεων, στη μεταφορά αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους 
και μάλιστα χωρίς τους απαιτούμενους πόρους, της επιχειρηματικότητας των δή-
μων, της δυνητικής φορολογίας και πάει λέγοντας.

Γιατί η κυβερνητική εξουσία του χθες και του σήμερα, θέλει τους δήμους στήριγ-
μα αυτής της πολιτικής και όχι των λαϊκών αναγκών. Με τα δεδομένα του κρατικού 
προϋπολογισμού για το 2017, οι δήμοι θα χρηματοδοτηθούν με περίπου 2 δις. 
ευρώ λιγότερα από τους πόρους που τους ανήκουν βάσει νομοθεσίας. Αντίθετα 
τα έσοδα των δήμων από την έμμεση φορολογία των δημοτών εκτινάσσονται στα 
ύψη. 

Φυσικό επακόλουθο αυτής της πολιτικής είναι η μείωση της κρατικής επιχορή-
γησης και του Δήμου μας κατά 300.000 ευρώ τουλάχιστον. Η σημερινή δημοτική 
αρχή με τις πράξεις της αποδεικνύει ότι αδιαμαρτύρητα γίνεται διαχειριστής και 
εκφραστής αυτής της πολιτικής στο νησί μας.

Αυτό σε συνδυασμό με την ανυπαρξία από μέρους της σχεδιασμού και ιεράρχη-
σης των προβλημάτων του νησιού και των κατοίκων, οδηγεί τα πράγματα σε μια 
εκρηκτική κατάσταση. Η πρακτική των δύο χρόνων έχει αποδείξει, ότι η δημοτική 
αρχή «σέρνεται» πίσω τα προβλήματα όταν αυτά παίρνουν εκρηκτικές διαστάσεις ή 
πίσω από τις επιλογές μικρών ή μεγάλων συμφερόντων. Αυτή η αδιέξοδη πολιτική 
σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό της φτώχειας  και το τεχνικό πρόγραμμα του 
2017 που εγκρίθηκαν, δεν προμηνύουν θετικές εξελίξεις για μια σειρά προβλημά-
των είτε αυτά είναι παλιά είτε είναι καινούργια.

Το δημοτικό οδικό δίκτυο είναι σε άθλια κατάσταση, η έλλειψη σχολικής στέγης 
και χώρων αθλητισμού και πολιτισμού στο «κόκκινο», έργα ασφαλείας, κοινωνικών 
υποδομών, κυκλοφοριακό, είναι μερικά από τα καυτά προβλήματα που απουσιά-
ζουν από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και τις προτεραιότητες της δημοτικής 
αρχής . Εμείς δεν «στήνουμε στον τοίχο» τη δημοτική αρχή γιατί δεν παρουσιάζει 
έναν, όπως λένε «αναπτυξιακό προϋπολογισμό», αλλά γιατί με τη στάση και τα 
έργα της δεν παλεύει και δεν διεκδικεί απέναντι στην ανάλγητη κυβερνητική πο-

λιτική το αυτονόητο. Δεν ενημερώνει και δεν κινητοποιεί 
τον παριανό λαό αλλά συμβάλλει στην παραπλάνηση και 
στον εφησυχασμό του. Βέβαια, η δική μας πολιτική είναι 
«ξένο σώμα» στις δικές της πολιτικές επιλογές.

Καταψηφίσαμε λοιπόν τον προϋπολογισμό του 2017 
και διεκδικούμε:

- Δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον 
προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική, για ενίσχυση της 
λαϊκής οικογένειας, για τη λειτουργία των δημοτικών 
υπηρεσιών.

- Όχι στη μεταφορά αρμοδιοτήτων που πρέπει να είναι 
στην ευθύνη του κεντρικού κράτους.

- Αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα στους βασικούς κοινωνικούς τομείς 
της υγείας-πρόνοιας και της παιδείας με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος. 

- Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για όλες τις δραστηριότητες του Δή-
μου, των νομικών προσώπων του και των δημοτικών επιχειρήσεων με βάση τις 
ανάγκες τους».
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για τα καλύτερα δώρα τεχνολογίας...

Συντονισμός δράσης 
Με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτι-

κής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή και 
τον υφυπουργό, Νεκτάριο Σαντορινιό, συ-
ναντήθηκε στις 5/12/2016 ο περιφερειάρ-
χης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Στη διάρκεια της συνάντησης κεντρικό 
θέμα συζήτησης ήταν η νησιωτικότητα και 
πως αυτή θα αποτελέσει κεντρική ευρωπα-
ϊκή πολιτική.

Δεδομένου δε ότι ο κ. Χατζημάρκος είναι 
πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων της CPMR, 
αποφασίστηκε να υπάρξει συντονισμός μεταξύ κυβέρνησης, υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής και CPMR, για τη συγκρότηση ενιαίου μετώπου και κοι-
νής πρότασης, όσον αφορά την νησιωτικότητα, με την εκτίμηση ότι η ανάληψη της 
προεδρίας της Ε.Ε. από την Μάλτα, από της 1ης Ιανουαρίου 2017, διαμορφώνει 
πρόσφορο έδαφος, προκειμένου η νησιωτική πολιτική να προωθηθεί στη σύνοδο 
κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. 
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Σημαντικές αποφάσεις είχαμε τις τελευταίες ημέρες σε ό,τι αφορά ακίνητα που 
επιστρέφουν στον δήμο Πάρου έπειτα από ενέργειες του δημοτικού συμβουλίου 
του νησιού μας τα τελευταία χρόνια. Τα ακίνητα που επιστρέφουν στον δήμο Πάρου 
είναι το κτίριο που στεγαζόταν η «Αγροτική» τράπεζα (νυν τράπεζα «Πειραιώς»), και 
τα υπόλοιπα στρέμματα (σύνολο 21.200 τ.μ. περίπου) του Αγροκηπίου στην Παροι-
κιά

Η πιστοποίηση…

Έπειτα από αίτηση του δήμου του νησιού μας, η υποθηκοφύλακας Πάρου βεβαί-
ωσε στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2016.

Έγγραφο με αρ. πρωτ. 1027 (15/11/2016)
«[…] Όπως προκύπτει από τα βιβλία των Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υπο-

θηκοφυλακείου Πάρου, επί ακινήτου κείμενου στη θέση «Πλατεία Μαντώς Μαυ-
ρογένους» της δημοτικής κοινότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που 
αναφέρεται και περιγράφεται στην περίληψη τη συνημμένη στη με αρ. 136/2006 
απόφαση ανάκλησης δωρεάς του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου (κατ’ άρθρο 184 
παρ. 2 του Ν. 3463/2006), ΚΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ, καμία ΥΠΟΘΗΚΗ ή ΠΡΟΣΗ-
ΜΕΙΩΣΗ ή ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ καταχωρήθηκε μέχρι της χθες…».

Έγγραφο με αρ. πρωτ. 1035 (16/12/2016)
«[…]«[…] Όπως προκύπτει από τα βιβλία των Υποθηκών και Κατασχέσεων του 

Υποθηκοφυλακείου Πάρου, για ακίνητο κείμενο στη θέση «ΕΓΓΛΕΖΟΥ» της δημοτι-
κής κοινότητας Πάρου, της περιφερειακής ενότητας Πάρου, της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου, που αναφέρεται και περιγράφεται στην περίληψη τη συνημμένη στη 
με αρ. 427/2008 απόφαση ανάκλησης δωρεάς του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου 
(κατ’ άρθρο 184 παρ. 2 του Ν. 3463/2006), κατά του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ, καμία υπο-
θήκη ή Προσημείωση ή Κατάσχεση καταχωρήθηκε μέχρι χθες…».

Το ιστορικό στην «Αγροτική»

Το θέμα γνωστό και παλαιό και είχε έρθει προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο 
για πρώτη φορά το 2012.

Πρόκειται για το κτίριο που στεγάζεται και εκμεταλλεύεται σήμερα η «τράπεζα 
Πειραιώς» και βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας Μαντώς. Το 1959 είχε δωρι-
θεί από την τότε κοινότητα Παροικιά. Στη συνέχεια με συμβολαιογραφική πράξη 
του συμβολαιογράφου Θεόδωρου Κονταράτου, μεταγράφηκε (το οικόπεδο) στην 
«αγροτική τράπεζα» στις 29 Μαΐου 1959. 

Στο συμβόλαιο παραχώρησης (και εδώ είναι το «ζουμί»), γραφόταν επί λέξει: «[…] 
Εις περίπτωσιν καθ’ ήν καταργηθεί το εν Πάρω κατάστημα της Τραπέζης 
ή το Γραφείον αυτής ώστε να μην είναι αναγκαίον πλέον αυτή, το κτίριον 
μετά του εδάφους θα περιέρχηται τη κυριότητι και νομή της δωρητρίας 
Κοινότητας». Πιο κατανοητό και πιο συγκεκριμένο το «νόημα» της δωρεάς δε γί-
νονταν! Ο λόγος της παραχώρησης του οικοπέδου ήταν για ευκολονόητους λόγους. 
Να έχει ο αγροτικός κόσμος του νησιού τη «δική» του τράπεζα και να απολαμβάνει 
των προνομίων που έδινε το εξειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα εκείνης της εποχής.

Τα χρόνια πέρασαν, η «αγροτική τράπεζα» δεν υπάρχει πλέον, ούτε φυσικά και το 
εξειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα για τους αγρότες. Ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπί-
ζεται από τη συγκεκριμένη τράπεζα όπως όλοι οι άλλοι της πελάτες. Πρόκειται για 
μία ιδιωτική τράπεζα που λειτουργεί με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Από 
το 2012, ο δήμος του νησιού μας ήθελε να επιστραφεί το οικόπεδο στην κατοχή 
του, αφού ο θεμελιώδης όρος του συμβολαίου παραχώρησης δεν υφίσταται πλέον. 

Έτσι, με τη νομική απόφαση επιστρέφεται το κτίριο στο δήμο μας. Τώρα, ο δήμος 
Πάρου, έχει μια λαμπρή ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το κτίριο, να στεγάσει πιθανά 
υπηρεσίες του ή ακόμα να το χρησιμοποιήσει για πολιτιστικούς ή άλλους σκοπούς. 

Αγιοβασιλιάτικος μποναμάς
«Φιλέτα» επιστρέφουν στον Δήμο
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Για το παραπάνω θέμα 
ο πρώην δήμαρχος, 
Κώστας Αργουζής, 
έγραψε στην ηλεκτρονι-
κή προσωπική του σελί-
δα:

«Προνοητικός ο αεί-
μνηστος πρόεδρος της 
Κοινότητας Πάρου, Ιω-
άννης Ν. Φραγκούλης, 
όταν παραχωρούσε στην 
Αγροτική Τράπεζα οικό-
πεδο της κοινότητας το 
1959, προκειμένου να 
ανεγερθεί κτήριο που θα 
στέγαζε το υποκατάστη-
μά της. Και μάλιστα σε 
εποχή που δεν ήταν με 
τίποτε ορατές οι σημερι-
νές εξελίξεις στο τραπε-
ζικό σύστημα.

Όμως έβαλε στο 
συμβόλαιο της παρα-
χώρησης τον όρο της 
επιστροφής του ακινήτου στην Κοινότητα σε περίπτωση της κατάργησης του υπο-
καταστήματος της Πάρου. «Εις περίπτωσιν καθ’ ήν καταργηθεί το εν Πάρω κατά-
στημα της Τραπέζης ή το Γραφείον αυτής ώστε να μην είναι αναγκαίον πλέον αυτή, 
το κτίριον μετά του εδάφους θα περιέρχηται τη κυριότητι και νομή της δωρητρίας 
Κοινότητας».

Αντίθετα δεν υπήρξε καμιά πρόνοια και κανένας όρος στο συμβόλαιο με το οποίο 
η κοινότητα παραχώρησε στον ΕΟΤ 4,5 στρέμματα για την ανέγερση του Ξενία, 
γεγονός που υποχρέωσε το Δήμο μας να προχωρήσει στην αγορά του με το ποσόν 
των 250 εκατομμυρίων δραχμών.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ένας δημοτικός σύμβουλος, της δημοτικής 
πλειοψηφίας, ο Θανάσης Μαρινόπουλος, αντιλήφθηκε την αξίας μιας τέτοιας προ-
σπάθειας και άρχισε να πιέζει για τη λήψη της σχετικής απόφασης, που θα επέτρε-
πε τη διεκδίκηση του ακινήτου. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, ότι ο ίδιος πήγε και 
παρέλαβε από το Υποθηκοφυλακείο Πάρου την υπ’ αριθμόν 13618 συμβολαιογρα-
φική πράξη του συμβολαιογράφου Πάρου Θεόδωρου Κονταράτου, που μεταγρά-
φηκε στο υποθηκοφυλακείο Πάρου στις 29/5/1959. Αξίζει επίσης αναγνώρισης, η 
προσπάθεια του νομικού συμβούλου του Δήμου, Κώστα Φιφλή, που διεκπεραίωσε 
με επιτυχία την υπόθεση στο δικαστήριο.

Η Δημοτική Αρχή καταγράφει στο ενεργητικό της μια σημαντική επιτυχία, η οποία 
θα πρέπει σύντομα να ολοκληρωθεί με την αξιοποίηση του νέου ακινήτου που προ-
στέθηκε στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου».

Το θέμα σχολίασε και ο νομικός, Κίμωνας Κοτσώνης, μετά την ηλεκτρονική 
ανάρτηση του θέματος στο «Fileleutheros.net», όπου έγραψε:

«Όπως περίπου έγινε από το υπουργείο Γεωργίας, χωρίς δικαστική απόφαση, 
με το Αγροκήπιο και μεταγράφηκε η ιδιοκτησία του στον Δήμο. Μέχρι να γίνουν οι 
διαδικασίες και οριστικοποιηθεί η χρήση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
η Τράπεζα Πειραιώς να πληρώνει ενοίκιο ή/και να αναζητηθούν αναδρομικά από 
τον χρόνο της παράνομης χρήσης του ακίνητου από αυτήν: 

Είναι άλλωστε και μια ευκαιρία (;) για το μετά Μιχ. Σάλα νέο Δ.Σ. της Τράπεζας 
Πειραιώς, να προβάλει το κοινωνικό της πρόσωπο και να παραιτηθεί άμεσα των έν-
δικων δικαιωμάτων της και ο Δήμος να δώσει εύλογο χρόνο για την μετεγκατάστα-
ση/ αποχώρησή της από το δημοτικό ακίνητο συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση 
της Πλατείας Μαντώ το γρηγορότερο. Ο Δήμος όμως και οι μειοψηφίες στο Δ.Σ 
να επεξεργασθούν από τώρα τις προτάσεις τους για την αξιοποίηση του ακινήτου 
και του περιβάλλοντος χώρου, την ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης κ.α.. Η συνδρομή 
εξ άλλου εξειδικευμένων – αρμόδιων φορέων όπως αρχιτεκτόνων, πολιτιστικών, 
εμπορικών- επιχειρηματικών κ.α. είναι επιβεβλημένη για να επιτευχθεί ομόφωνη 

απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, απαραίτητη 
για την κοινωνική αποδο-
χή της από τους πολίτες – 
χρήστες της ανάπλασης.

Εξ άλλου, με την επι-
ταχυνόμενη, επί τέλους, 
ηλεκτρονική τραπεζική 
και την αργή μεν, αλλά 
σταθερά αυξανόμενη 
επιμόρφωση των πελα-
τών τους στη χρήση των 
εφαρμογών της Τήλε - 
Τραπεζικής, μειώνεται εξ 
ίσου ραγδαία η φυσική 
τους παρουσία στα κα-
ταστήματα των Τραπε-
ζών, τα οποία άλλωστε 
έχουν ήδη προχωρήσει 
σε σημαντική μείωση 
του προσωπικού τους και 
των χώρων λειτουργίας 
των. Με δύο λόγια να μη 
γίνει δηλαδή άλλο ένα 
Δημοτικό γεφύρι της Άρ-

τας όπως το Δημοτικό καφενείο, που πρόσφατα ευτυχώς, ο καλός Αντιπαριώτης 
επιχειρηματίας προσπαθεί με επιτυχία την αισθητική και επωφελή λειτουργία του 
χώρου για τους πολίτες».

Επί της ουσίας

Η κατάληξη της υπόθεσης είναι εξαιρετική για τον δήμο Πάρου. Η υπόθεση που 
είχε ξεκινήσει από μία ερώτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κώστα 
Ροκονίδα, που στη συνέχεια ενστερνίστηκαν πολλοί, έλαβε –όπως όλα δείχνουν- 
αίσιο τέλος. Επίσης, θα πρέπει να δοθούν εύσημα τόσο στον δημοτικό σύμβουλο, 
Θανάση Μαρινόπουλο, που ήταν ο πρώτος που βρήκε τα στοιχεία τα οποία βοήθη-
σαν, όπως εύσημα πρέπει να δοθούν και στη νομική υπηρεσία του δήμου μας, και σε 
όλους όσοι πίστεψαν σε αυτήν την υπόθεση. Και αυτό, το υποστηρίζουμε, διότι, όταν 
το θέμα ήταν στις αρχές του, κάποιοι δεν πίστεψαν τη δικαίωση του δήμου μας, ενώ 
ισχυρίζονταν «πώς να τα βάλεις με τις τράπεζες;».

Η συνέχεια

Η πρώτη θετική απόφαση για το ακίνητο της πρώην Αγροτικής –όπως όλοι κα-
τανοούμε- θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και για άλλες παρόμοιες υποθέσεις 
στη χώρα. Ο δήμος Πάρου κρατάει στην υπόθεση χαμηλό προφίλ και αυτό είναι το 
σωστό. 

Παρά ταύτα, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 20 Δεκεμ-
βρίου 2016, σε ερώτηση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Χρ. Βλαχογιάννη, αν 
η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει, ο δήμαρχος του νησιού μας, Μ. Κωβαίος, απάντησε σε 
ό,τι αφορά το νομικό μέρος για την υπόθεση του κτιρίου της πρώην Αγροτικής τρά-
πεζας, ότι το θέμα έχει λήξει, καθώς η νομική υπηρεσία της τρ. Πειραιώς είχε δικαί-
ωμα να κάνει ένσταση εντός 15 ημερών και αυτό το χρονικό διάστημα έχει περάσει.

Ακόμα, ο κ. Κωβαίος, δήλωσε ότι στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου θα φέρει το θέμα του αεροδρομίου προς συζήτηση. Σημειώνουμε ότι η γη 
που στεγάστηκε για χρόνια το αεροδρόμιο του νησιού μας είχε παραχωρηθεί στην 
ΥΠΑ για όσα χρόνια εξυπηρετούσε τα αεροπορικά δρομολόγια. Μετά την κατασκευή 
του νέου αεροδρομίου, το παλαιό αεροδρόμιο μένει κλειστό, χωρίς καμία χρήση. 
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο κ. Κωβαίος θα προτείνει το χώρο του πα-
λαιού αεροδρομίου για δημιουργία ακαδημίας εμπορικού ναυτικού.

Τέλος, αναφέρθηκαν και άλλες υποθέσεις παραχώρησης γαιών και κτιρίων στην 
Πάρο σε Οργανισμούς, που σήμερα, έχουν χάσει το δημόσιο χαρακτήρα τους. Ο κ. 
Σαραντινός ανέφερε για κτίριο στη Νάουσα και ο κ. Ροκονίδας για το κτίριο που 
στεγάζεται ο ΟΤΕ.
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Φιλοζωικό Κτηνιατρείο στη Νάουσα
του Συλλόγου «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου»

https://www.facebook.com/fepvet

∆ωρεές µπορείτε 
να κάνετε µέσω:

ALPHA BANK: 
ΙΒΑΝ GR48 0140 6250

6250 0200 2006 798
BIC: CRBAGRAA

Pay pal: fep.paros@gmail.com
http://gogetfunding.com/fepveterinary

Αυτή η προσπάθεια στηρίζεται  ΜΟΝΟ σε δωρεές φίλων µας. 
∆εν έχουµε ΚΑΜΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  από κανένα κρατικό φορέα.

Αγαπητέ Άγιε Βασίλη,
φέτος ήµουν πολύ καλό σκυλάκι αλλά για κάποιο λόγο βρέθηκα µόνος µου στο κρύο χωρίς οικογένεια.Οι µόνοι που µε βοηθάνε είναι κάποιοι που τους λένε ανθρώπους και είναι λέει σε φιλοζωϊκή!Δεν ξέρω τι είναι αυτό αλλά τους άκουσα να λένε ότι είναι σχεδόν έτοιµο ένα κτηνιατρείο που φτιάχνουν για όλα τα αδεσποτάκια σαν εµένα.

Γι’ αυτό  Άγιε µου Βασίλη, φέτος θέλω να βοηθήσεις µε δωρεές για να ολοκληρώσουν το κτηνιατρείο όσο πιο γρήγορα γίνεται και να µπορούν να βοηθήσουν εµένα και τους αδέσποτους φίλους µου.Πες το και στους φίλους σου να κάνουν και εκείνοι µια δωρεά!

Ευχαριστώ!
Γουβ!

Εθνική Τράπεζα 
 Το κατάστημα της Εθνικής τράπεζας Παροικιάς αποπερατώθηκε το 1979 και 

κόστισε τότε 6 εκ. δραχμές. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά 
Παριανοί τεχνίτες. 

Το κτίριο μελετήθηκε εξ ολοκλήρου από την τεχνική υπηρεσία της Τράπεζας. Την 
αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη είχε ο Διονύσης Βλαχόπουλος. Τη στατική με-
λέτη και τη μελέτη των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων συνέταξαν οι Μανώλης 
Βιρβιδάκης και Ιωάννης Πόγκας. Ο αρχικός προβληματισμός ήταν τι μορφή θα έχει 
ένα κτίριο τραπεζικού καταστήματος μέσα σ’ έναν παραδοσιακό αιγαιοπελαγίτικο 
οικισμό της Παροικίας.

Οι μηχανικοί οδηγήθηκαν στη διαπίστωση ότι η λειτουργία μιας τράπεζας περιέχει 
εσωτερικές διαδικασίες που είναι δύσκολο να γίνουν εμφανείς και να απεικονιστούν, 
ενώ τα ορατά στοιχεία της είναι η συναλλαγή του ανθρώπου της τράπεζας με τον 
πελάτη, η εποπτεία της συναλλαγής και η διευκόλυνση με διάφορα μέσα. Αυτές 
οι ανάγκες ήταν που έδωσαν την τελική μορφή του κτιρίου. Έτσι, χαράχτηκε ένας 
διαμπερής δρόμος, επέκταση των στενών δρόμων του οικισμού, και εκατέρωθεν 
τοποθετήθηκαν το γκισέ, το γραφείο του διευθυντή και μια μικρή αυλή (αίθριο) για 
την αναμονή τους περισσότερους μήνες του χρόνου και ειδικότερα του καλοκαιριού. 
Με την ίδια συνθετική αρχή επιδιώχθηκε και η διαμόρφωση του κελύφους και κα-
ταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από το λεξιλόγιο 
της αιγαιοπελαγίτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα, στοιχεία που επί αιώνες 
χρησιμοποιούνται στην Παροικιά μεταπλάστηκαν και συνδυάστηκαν ελεύθερα, ανά-
λογα με τις ανάγκες και με σκοπό το κτίριο να αποκτήσει «ταυτότητα» με τον συγκε-
κριμένο οικισμό.

Αρχικά η Εθνική αγόρασε δύο ανεξάρτητα ισόγεια κτίσματα, τα οποία στη συνέ-
χεια κατεδαφίστηκαν. Το νέο κτίριο κτίστηκε σε ενιαίο διγωνιαίο οικόπεδο. Ένα με-
γάλο μέρος από τους λίθους που χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμηση των λιθοδομών 
προέρχονταν από την κατεδάφιση παρακείμενης διώροφης οικοδομής. Μέσα στους 

λίθους ξεχώρισαν θραύσματα από παλαιοχριστιανικές λάρνακες και αρχιτεκτονικά 
μέλη αρχαίων κτιρίων, όπως τρίγλυφα, τα οποία ενσωματώθηκαν στις λιθοδομές σε 
εμφανή σημεία. Από τα κτίσματα που υπήρχαν στο οικόπεδο και κατεδαφίστηκαν, 
διασώθηκαν μια μαρμάρινη γούρνα, που τοποθετήθηκε στην κρήνη του αίθριου του 
νέου κτιρίου, και ένα κιγκλίδωμα από μορφοχάλυβα ενός παραθύρου που χρησι-
μοποιήθηκε στο νέο κτίριο, χρησίμευσε δε ως οδηγός για την κατασκευή και των 
άλλων κιγκλιδωμάτων του ισογείου.

 Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό χρησιμοποιήθηκαν ως μορφολογικά πρότυπα 
διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη από κτίρια του οικισμού, όπως κρήνες, κολόνες με 
ιδιόρρυθμους εχίνους, μικρά παράθυρα με ξύλινα πατζούρια, αψίδες, σκαλιστές 
μαρμάρινες πορτοσιές από τον Άγιο Κωνσταντίνο του Κάστρου και σκαλιστά παλαι-
οχριστιανικά γείσα από την Εκατονταπυλιανή.

Το σχέδιο του μαρμάρινου δαπέδου του ισογείου είναι εμπνευσμένο από τα τείχη 
του ενετικού κάστρου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Το εσωτερικό αίθριο με την πέργκο-
λα, τα γιασεμιά, την κρήνη, τα μαλτέζικα πιθάρια και τον μαρμάρινο πάγκο αναδει-
κνύεται σε ένα δροσερό σημείο αναμονής. Ο Σπύρος Βασιλείου φιλοτεχνώντας τα 
έργα του αίθριου, ακολούθησε την πρακτική των γλυπτών της παλαιοχριστιανικής 
εποχής, που αναπαριστάνουν στις λάρνακες σημαντικές στιγμές από τη ζωή του 
νεκρού. Έτσι, στη μεγάλη σύνθεση στον τοίχο του αίθριου απεικονίζονται οι σπου-
δαιότερες σκηνές από την ζωή μίας μικρής αιγαιοπελαγίτικης κοινότητας.

Η τεχνική του Sgrafi to, που χρησιμοποιήθηκε από τον ζωγράφο και τους δύο βο-
ηθούς του Νίκο Καψαμπέλη και Στέφανο Κουκά, συνίσταται στην κατασκευή επάλ-
ληλων στρώσεων μαρμαροκονίας διαφόρων αποχρώσεων επάνω στην υπόβαση 
των επιχρισμάτων. Την αψίδα της κρήνης του αίθριου στόλισε με δύο παγώνια που 
πίνουν νερό, θέμα λαϊκού μαρμαρογλύπτη από μια κρήνη του δημάρχου της Παροι-
κίας Μαυρογένη (1770). Τα έπιπλα σχεδιάστηκαν ειδικά για το κατάστημα αυτό. 
Ο ανεμοφράκτης έχει οροφή σκαλιστή, όπως το μαρμάρινο γείσο της όψης, και 
υποστυλώματα ξύλινα με κιονόκρανο διακοσμημένο με λαϊκές μορφές πουλιών και 
κυπαρισσιών, όπως τα κιονόκρανα των μαρμάρινων παραστάδων στις πορτοσιές 
του οικισμού. 

 Την πέτρα δούλεψε ο Στέφανος Βαμβακάρης από την Σύρο, τα μάρμαρα σκάλισε 
ο έμπειρος μαρμαρογλύπτης Μιχάλης Στέλλας σε ηλικία 80 ετών και τα ξυλουργικά 
ο Στέφανος Στεφανάκης από την Κρήτη. Γενικός εργολάβος ήταν ο πολιτικός μηχα-
νικός Θέμος Νιαγάσας.

Η όλη προσπάθεια βραβεύτηκε στον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό δια-
γωνισμό εφαρμοσμένων ιδεών, που προκήρυξε το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1983, 
καθώς η Επιτροπή του Διαγωνισμού ενέταξε το κτίριο στα πιο αξιόλογα δείγμα-
τα της ελληνικής αρχιτεκτονικής της δεκαετίας 1973-1983.

συνήθης ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ



www.fonitisparou.gr

Η παρατεταμένη 
καμουφλαρισμένη 
γενοκτονία

Αγαπητοί κα Μέρκελ και κε Σόϊμπλε,
Σας στέλνω μια ευχητήρια κάρτα με την προσφιλή σας επιγραφή ARBEIT MACHT 

FREI. Την είχαν αναρτήσει κάτι συγγενείς σας πριν 73 χρόνια στην είσοδο ενός παρα-
δεισένιου περιφραγμένου χώρου όπου μάθαιναν στους ανθρώπους πώς να εργάζο-
νται και να αισθάνονται ελεύθεροι. 

Όπως θα δείτε στη φωτογραφία, είμαι πιστός οπαδός της θεωρίας σας ότι Η ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ. Θα απελευθερωθώ και εγώ όπως τα εκατομμύρια αθώ-
ων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης το 1943, όταν θα πάω στον άλλο κόσμο με τα 
απάνθρωπα και αναποτελεσματικά  μέτρα λιτότητας που επιβάλλετε στην πατρίδα 
μου. Θα περιμένατε να είχα πεθάνει αλλά όπως βλέπετε, είμαι ακόμα όρθιος και ερ-
γάζομαι σαν σκλάβος στα 81 χρόνια προσπαθώντας να επιδιορθώσω το σπίτι μου. 
Οι υπηρέτες σας των ελληνικών κυβερνήσεων, εκτελώντας διαταγές σας, μειώνουν 
μισθούς και συντάξεις, επιβάλλουν υπέρογκους φόρους, επιμένουν σε περικοπές νο-
σηλευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να καταρρέει περισσότερο 
η οικονομία και να διαλύεται ο κοινωνικός ιστός. Κυρία Μέρκελ και κύριε Σόιμπλε 
Μήπως έτυχε ποτέ να ανοίξετε  το Oxford Dictionary να δείτε τη σημασία της λέξης 
genocide=γενοκτονία 

Λοιπόν το λεξικό ερμηνεύει τη λέξη genocide ως εξής: “Extermination of a race or 
community by mass murder or by imposing conditions that make survival impossible” 
«Εξολόθρευση μιας φυλής, ή κοινότητας με μαζικούς φόνους, ή ΜΕ ΕΠΙ-
ΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ»

Η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται κοινότητα 
της Ενωμένης Ευρώπης. Εσείς, με τα παράλογα μέτρα λιτότητας των τελευταίων έξι 
ετών ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ με 
αποτέλεσμα να εξολοθρευτούν το λιγότερο ένα  εκατομμύριο Έλληνες μέσα σε 15-20 
χρόνια. Αυτό εγώ το αποκαλώ «Παρατεταμένη, καμουφλαρισμένη γενοκτονί-
α=extended camoufl aged genocide.

Πώς αλλιώς να ονομαστούν τα τελευταία στατιστικά στοιχεία με τα οποία 700.000 

παιδιά στην Ελλάδα απειλούνται με κοινωνι-
κό αποκλεισμό και ζουν σε συνθήκες φτώχειας, 
στερούμενα επαρκούς τροφής, ένδυσης και φρο-
ντίδας υγείας, εξαιτίας των αυστηρών μέτρων 
λιτότητας; Πώς να ονομαστεί η μείωση των γεν-
νήσεων; Η επανεμφάνιση της φυματίωσης; Η αύ-
ξηση της θνησιμότητας των νεογνών; Οι θάνατοι 
στα νοσοκομεία λόγω έλλειψης επαρκούς αντι-
σηψίας; 

Σας προσκαλώ στα νεκροτομεία όπου δεκάδες 
σωροί παραμένουν στα αζήτητα, γιατί οι συγγενείς αδυνατούν να τους κηδέψουν, 
όπως συνέβαινε το 1941. Το ίδιο συμβαίνει με την αύξηση των εγκαταλειμμένων 
νεογέννητων τα οποία αδυνατούν να θρέψουν οι γονείς τους.

Επιβάλατε συνθήκες οι οποίες κάνουν αδύνατη την επιβίωση που με 
άλλα λόγια είναι μια καμουφλαρισμένη γενοκτονία, τα θύματα της οποί-
ας δεν εξολοθρεύονται άμεσα αλλά αργά και αθόρυβα. Αυτό είναι το 
καινούργιο οικονομικό σας Νταχάου.

Κυρία Μέρκελ, θα βάλετε υποψηφιότητα για καγκελάριος. Αν ο λαός της Γερμανίας 
σας ξαναψηφίσει, θα είναι συνυπεύθυνος για το έγκλημα που συντελείται στη χώρα 
μου. Θα είναι συνυπεύθυνος γιατί γνωρίζει ακριβώς τις συνέπειες της παράλογης 
λιτότητας που επιμένετε να επιβάλλετε με γερμανικό πείσμα. Τότε το 1940-44 ο λαός 
σας ισχυρίσθηκε ότι δεν γνώριζε για τις θηριωδίες των Ναζί. Σας πιστέψαμε, σας 
λυπηθήκαμε, και σας χαρίσαμε και τα χρέη σας. Τώρα όμως οι ψηφοφόροι σας γνω-
ρίζουν για το έγκλημα που συντελείται στην Ελλάδα και θα είναι συνυπεύθυνοι αν σας 
ψηφίσουν εσάς και τον κ. Σόϊμπλε. 

Δημήτρης Καλανδράνης
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Τυριά γραβιέρα | κεφαλάκι (κεφαλοτύρι) | κεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | σούρωµα (ξυνοµυζήθρα) | βούτυρο φρέσκο

ΚρασιάΠάρος | Εκατονταπυλιανή | Αιγαιοπελαγίτικος

Παροικία | τηλ: 22840 22179, 22235, 22182

Στρώνουμε
γιορτινό τραπέζι 
με γεύσεις
του τόπου μας. 

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 wood

Σας ευχόµαστε καλές γιορτές!

Κρητικός
εφαρµογές

Ανταλλακτικό παζάρι
Ο σύλλογος γυναικών Πάρου «Αρηίς», με αφορμή το κλείσιμο του ετήσιου 

κύκλου δράσεων, διοργάνωσε το ανταλλακτικό παζάρι στο «Σπίτι του Δασκάλου».
Στο παζάρι συγκεντρώθηκαν διάφορα είδη ανάγκης για συνανθρώπους μας. Πολλά 

από τα είδη που μαζεύτηκαν και δε χρησιμοποιήθηκαν στο νησί μας εστάλησαν στην 
«Κιβωτό του κόσμου» εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός μέριμνας και προ-
στασίας μητέρας και παιδιού, καθώς επίσης και στον πανελλήνιο σύλλογο συμπαρά-
στασης κακοποιημένων γυναικών και ανήλικων παιδιών «Βοήθεια – Ελπίδα - Ζωή».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

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

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται ή 
ενοικιάζεται σπίτι, 156 τμ, με 740 τμ 
οικόπεδο, 200 μ από τη θάλασσα. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου.  Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, πωλείται κατά-
στημα μισθωμένο, κατάλληλο για 
επένδυση, στο πιο κεντρικό σημείο, 
με εμβαδόν 29,5 μ2 και πρόσοψη 
στο λιμανάκι. Είναι διαμπερές 
και διαθέτει w.c., μισθωμένο σε 
εστιατόριο, 2.000 ευρώ. ΚΤΙSIS 
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ: 210 
8056590-3, 6944 261144

ΜΑΡΑΘΙ (5 χλμ. έξω από την Πα-
ροικιά), πωλείται μονοκατοικία με 
3 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, σαλόνι, 
κουζίνα, μεγάλη αποθήκη και μεγά-
λο κήπο. Τηλ. 6940 128 603

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥ-
ΓΑΡΙΑΣ, πωλείται ή ενοικιάζεται 
χώρος 75 τ.μ. σε όροφο, κατάλλη-
λος για γραφείο. Τηλ. 6977 492 936

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-
άζεται κατάστημα 45 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό, ανακαινισμένο 2014, 1wc, 
κλιματισμός. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 407 532, 6974 362 246

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους μύλους, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό.
Τηλ. επικοινωνίας:  6977 407 532, 
22840 41227-41418

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – 3ο ΧΛΜ. ΠΡΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται ισόγειο 
170 τ.μ. για επαγγελματικό χώρο ή 
οτιδήποτε άλλο. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 21430, 6997 051 847

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από 
Ξενοδοχείο 4 αστέρων στην 
Νάουσα Πάρου, για συνεργασία 
για τη σαιζόν 2017 (6 μήνες , 
Απρίλιο – Οκτώβριο). Παρακαλώ 
όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες. 
Email : info@st-andrea.gr Τηλ. : 
694 2222 385

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζη-
τείται για γραμματειακή υποστήριξη 
με μερική απασχόληση σε υπηρεσία 
στην Πάρο. Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, 
άριστη γνώση Η/Υ και πολύ καλή 
γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο 
kmparos@epapsy.gr, fax: 22840 
22011.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
– ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ζητείται από κατα-
σκευαστική εταιρία στην Πάρο για 
οικοδομικά έργα. Ηλικία μέχρι 35 
ετών. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail : oikoparos@gmail.com. 
Τηλ. επικοινωνίας : 6977 200 338

ΨΗΣΤΗΣ έμπειρος ζητείται από 
εστιατόριο στην Παροικιά, για οκτά-
μηνη εργασία. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 21848, 6932 606 443

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ 
Μαθήματα ιταλικών - ατομικά ή 
ομαδικά. 
Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα 
και για σπουδές στην Ιταλία.
Ταχύρρυθμα σεμινάρια για τον 
τουρισμό.
Υπηρεσίες μετάφρασης.
Τηλ. 6974 365 805

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ αναλαμβάνει 
υδραυλικές εργασίες, συντήρηση 
καλοριφέρ, εργασίες ψύξης – 

θέρμανσης, καθαρισμούς δικτύου 
ύδρευσης και καθαρισμό εγκατα-
στάσεων ηλιακών πάνελ. Τηλ. 6987 
408 324

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ πα-
ραδίδονται κατ’ οίκον για όλα τα 
επίπεδα από έμπειρο καθηγητή. 
Τιμές προσιτές. Τηλ. 693 494 6750. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ενοικίασης αυτοκι-
νήτου για την απόδραση σας τη 
περίοδο των γιορτών. Καινούρια 
crossover suzuki vitara και dacia 
sande, diesel για άνετα ταξίδια σε 
τιμή έκπληξη! Τηλ. 6983 412 685

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10€ Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20€

Στείλτε την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr & fax 22840 53055

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Γυμνάσιο Πάρου συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία 
στη Λευκή Νύχτα και στο παζάρι του Π.Σ.Αρχιλόχου 
στις 17-18/12/2016 με τις υπέροχες βάφλες του! Για 
τη συμμετοχή αυτή, επιθυμώ να ευχαριστήσω το Δε-
καπενταμελές του Γυμνασίου Πάρου, όλους τους συμ-
μαθητές μου και του γονείς των παιδιών, το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου, τους χορηγούς 
μας Express Market – Kid & Home και τα χαρτικά 
Σκιαδάς Αλέξανδρος και όλους όσοι βοήθησαν στην 
επιτυχημένη συμμετοχή μας στις παραπάνω εκδηλώ-
σεις.

Εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή 
Χρονιά με υγεία και αισιοδοξία!

Η Πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς  
Γυμνασίου Πάρου
Γεμελιάρη Μαρία

Νέο ΔΣ στον 
«Σκόπα»

Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο 
Πάριος», πραγματοποίησε στις 11/12/2016 τις εκλο-
γές του, στις οποίες ψήφισαν 65 μέλη του και βρέθη-
καν 64 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως 
εξής:
Καβάλλης Σπυρίδων του Αρτεμίου 39
Παυλάκη Αγγελική του Γεωργίου 39
Παυλάκη Χριστίνα του Βασιλείου 28
Ραγκούση Ερατώ συζ. Ευστρατίου 17
Τζανακοπούλου Μανταλέννα του Διονυσίου 14
Τζανακοπούλος Ιωάννης του Διονυσίου 12
Ραγκούση Μαρία του Γεωργίου 11
Καβάλλης Αρτέμιος του Σπυρίδωνος 3
Εξελεγκτική Επιτροπή
Παυλάκης Γεώργιος του Δαμιανού 36
Ρούσσου Άννα του Βασιλείου 20
Κεφάλας Αυγουστής 15
Καβάλλη Σπυριδούλα του Ιακώβου 14

Το νέο Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Προδρό-
μου «Σκόπας ο Πάριος», συγκροτήθηκε σε σώμα στις 
17/12/2016 ως εξής:
Πρόεδρος: Παυλάκη Αγγελική του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος Α’: Καβάλλης Σπυρίδων του Αρτεμίου
Αντιπρόεδρος Β’: Ραγκούση Ερατώ συζ. Ευστρατίου
Γενικός Γραμματέας: Τζανακοπούλου Μανταλένα 
του Διονυσίου
Ταμίας: Παυλάκη Χριστίνα του Βασιλείου.
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Παροικιά Πάρου - Θέση Αγία Φωτεινή

Χρόνια πολλά,
µε πολύ αγάπη
σε κάθε τετράποδη
συντροφιά!

επιλογές

ένδυσης

& υπόδησης

...προτάσεις

που

ξεχωρίζουν...

ανδρικά & γυναικεία ρούχα
παπούτσια | αξεσουάρ

Περιφερειακός Παροικίας | τηλ. 22840 23266 | fax. 22840 24634

Ο Άι-Βασίλης
θα πάρει 

τα δώρα του
από το...

Νάουσα, Πάρος | Τ. 22840 28567
info@escparos.gr | www.escparos.gr

Ζητούν τα αυτονόητα
Η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Πάρου, με επιστολή της προς 

το δήμαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο και τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος του νη-
σιού μας, ζητούν τα αυτονόητα για την ασφάλεια όλων μας στους δρόμους.

Η επιστολή των γονέων, που σημειωτέον συνοδεύεται από πολλές φωτογραφίες 
προς απόδειξη των όσων ισχυρίζονται, εστιάζει στην παράνομη είσοδο-διέλευση και 
στάθμευση οχημάτων εντός χώρου πλατείας Μαντώς Μαυρογένους, του πεζοδρό-
μου της Εκατονταπυλιανής και λοιπών πεζοδρόμων, έχει ως εξής:

«Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας όσον αφορά στην είσοδο διέλευση 
και στάθμευση οχημάτων εντός του χώρου της πλατείας Μαντώς Μαυρογένους, 
του πεζοδρόμου της Εκατονταπυλιανής, αλλά και των άλλων πεζοδρόμων κατά 
την διάρκεια όλου του έτους.

Το φαινόμενο αυτό είναι απαράδεκτο και δεν θα έπρεπε να παρατηρείται σε καμία 
πλατεία, πόσο μάλλον σε ένα τόσο τουριστικό μέρος όπως είναι η Πάρος. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2016 όχημα επιχείρησης, η οποία συνορεύει με 
την πλατεία, βρίσκονταν μόνιμα σταθμευμένο στην πίσω πλευρά του καταστήματος 
και εντός του χώρου της πλατείας, δίπλα ακριβώς από την παιδική χαρά, ενώ ένα 
δεύτερο, του ιδίου καταστήματος, έμπαινε καθημερινά τις απογευματινές ώρες, 
αφαιρώντας το κολωνάκι που τον εμπόδιζε, ξεφόρτωνε και στη συνέχεια έβγαινε 
κάνοντας όπισθεν ανάμεσα από αμέριμνα παιδάκια που έπαιζαν και πανικόβλητους 
γονείς οι οποίοι έτρεχαν να τα μαζέψουν για να μην τα πατήσει. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι το φαινόμενο αυτό έπεσε σίγουρα στην αντίληψη 
της αστυνομίας καθώς, εκτός από το γεγονός ότι διάφοροι γονείς πήγαν και το κα-
τήγγειλαν, επανειλημμένως, το κτίριο της αστυνομίας βρίσκεται ακριβώς απέναντι 
και το αυτοκίνητο έμπαινε και έβγαινε καθημερινά μπροστά στα μάτια των αστυνο-
μικών που βρίσκονταν στην βεράντα του κτιρίου. Το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται 
και σήμερα, ενώ πλέον έχουν προστεθεί και πλήθος άλλων αυτοκινήτων τα οποία 
μπαινοβγαίνουν, ανενόχλητα, και παρκάρουν εντός του χώρου της πλατείας.

Τη χειμερινή περίοδο η κατάσταση γίνεται εντελώς ανεξέλεγκτη με τα προστα-
τευτικά κολωνάκια να είναι μονίμως βγαλμένα και πεταμένα κάτω.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στον πεζόδρομο της Εκατονταπυλιανής όπου αυ-
τοκίνητα σταθμεύουν μπροστά στην εκκλησία ενώ μερικές φορές, ειδικά τις μέρες 
που βρέχει ή έχει κρύο είναι τόσο πολλά που επικρατεί κυκλοφοριακό χάος (εντός 
του πεζοδρόμου), εγκλωβίζονται κορνάρουν και άλλα τραγελαφικά φαινόμενα. Όλα 
αυτά τονίζουμε ότι συμβαίνουν σε χώρους που τα παιδιά θα έπρεπε να μπορούν 

να παίξουν, να τρέξουν, να κάνουν ποδήλατο, αμέριμνα, χωρίς να κινδυνεύουν να 
σκοτωθούν από ασυνειδήτους.

Στις 26-5-2016 είχαμε αποστείλει στο Δήμο Πάρου έγγραφο (Α.Π. 216) στο 
οποίο ζητούσαμε να ληφθούν μέτρα για τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων 
εντός του υποτιθέμενα κλειστού δρόμου περιμετρικά της πλατείας, κατά τη θε-
ρινή περίοδο, καθώς υπήρχε σημαντικός κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα 
των παιδιών μας. Αντ’ αυτού, όχι μόνο δεν λήφθηκαν μέτρα για το μεγάλο αριθμό 
οχημάτων που έμπαινε στο χώρο με τηλεχειριστήρια και κάρτες (τα οποία κακώς 
τους είχαν δοθεί) αλλά με την ανοχή και του Δήμου και της Αστυνομίας τα οχήμα-
τα πλέον (από το καλοκαίρι έως και σήμερα) μπαίνουν και παρκάρουν πάνω στην 
πλατεία!!

Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα μέτρα καθώς η απαράδεκτη αυτή η κατάσταση, 
αφενός θέτει σε κίνδυνο την ζωή των δεκάδων παιδιών που τρέχουν και παίζουν 
ανέμελα στην πλατεία και τους πεζοδρόμους και αφετέρου αποτελεί τεράστια δυ-
σφήμηση του νησιού στους επισκέπτες.

Ζητάμε και από το Δήμο και από την Αστυνομία να επιληφθούν άμεσα του θέμα-
τος προτού να συμβεί κάποιο δυστύχημα».
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Στην Αντίπαρο 
το πρωτάθλημα 
σκάκι

Κάθε χρόνο σε κάθε σκακιστική Περιφέρεια διορ-
γανώνονται οι σκακιστικοί αγώνες του πανελλήνιου 
πρωταθλήματος. 

Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο, η Τοπική Επιτροπή 
Σκακιστικών Σωματείων Αιγαίου (Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ.), αποφά-
σισε η διεξαγωγή των Αιγαιοπελαγίτικων σκακιστικών 
αγώνων 2017 να πραγματοποιηθούν στην Αντίπαρο. 

Σε ένα νησί, όπου το αθλητικό σωματείο «Πλοηγός» 
Αντιπάρου, μέλος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομο-
σπονδίας (Ε.Σ.Ο.), ξεκίνησε μια σοβαρή και υπεύθυ-
νη προσπάθεια ανάπτυξης του σκακιστικού ιδεώδες. 
Έχοντας παρουσία στα επίσημα πρωταθλήματα και 
σε διεθνή σκακιστικά τουρνουά, ήταν το σωματείο το 
οποίο επιλέχτηκε σε συνεργασία με την Ε.Σ.Ο. και την 
Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ την περίοδο 18/4/2017 έως 23/4/2017 
(εβδομάδα μετά το Πάσχα), να διοργανώσει το πρω-
τάθλημα Αιγαίου 2017. 

Η προσπάθεια αυτή όμως φαίνεται να βρήκε αντα-

πόκριση και στο νησί της Πάρου. Το αθλητικό σωμα-
τείο «Αιγαίας» Πάρου, σε συνεργασία με τον «Πλοη-
γό», αποφάσισε και ίδρυσε σκακιστικό τμήμα, το οποίο 
βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και μερικούς μήνες. Οι 
υπεύθυνοι επιδίδονται σε αγώνα δρόμου, ώστε και η 
Πάρος να καταφέρει να δώσει το παρόν στο Πρω-
τάθλημα Αιγαίου το 2017. Κυρίως στόχος των δυο 
σωματείων, η διάδοση και προώθηση του αθλήματος 
και το κτίσιμο σκακιστικών κοινοτήτων στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή.

ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΙ 2017
ΕΝΩΣΗ Β. ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Οι αγώνες του πρωταθλήματος αφορούν:  
-Διασυλλογικό πρωτάθλημα Αιγαίου (προκριματικός 

όμιλος Α’ Εθνικής)
-Διασυλλογικό κύπελλο Αιγαίου (με πρόκριση στην 

τελική φάση του πανελλήνιου κυπέλλου)
-Νεανικό διασυλλογικό πρωτάθλημα Αιγαίου (για 

σκακιστές μέχρι 16 ετών).
-Ατομικό νεανικό πρωτάθλημα Αιγαίου.
Σημειώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε δια-

χωρισμός σε Βόρειο και Νότιο Όμιλο, με τα σκακιστι-
κά σωματεία του Αιγαίου να βρίσκονται γεωγραφικά 
χωρισμένα. Ο χωρισμός κρίθηκε αποτυχημένος εκ του 
αποτελέσματος και η Τ.Ε.Σ.Σ.ΑΙΓ. υπό τον φάσμα της 

α π α ξ ί ω σ η ς , 
α π ο φ ά σ ι σ ε 
να ενώσει την 
Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α . 
Έτσι, το 2017, 
οι αγώνες θα 
διεξαχθούν με 
την παρουσία 
όλων των σω-
ματείων σε μια 
αγωνιστική αί-
θουσα. Τα 11 
ενεργά (σήμε-
ρα) σωματεία 
του τα οποία 
είναι διεσπαρ-
μένα σε όλο το 
Αιγαίο: Ρόδος, 
Μυτιλήνη, Χίος 
(2), Σάμος, Ικαρία, Σύρος, Σαντορίνη, Λέρος, Πάρος και 
Αντίπαρος, αναμένεται να δώσουν το παρόν όλα μαζί, 
με τις συμμετοχές των αθλητών εφόσον οι ομάδες 
εμφανισθούν σε απαρτία να ξεπεράσουν πιθανόν το 
τριψήφιο νούμερο. 

Το Αιγαίο παίζει σκάκι σε μια συνάντηση που αναμέ-
νεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
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Νίκη ΑΟΠ στην 
παράταση

Στην παράταση κρίθηκε ο αγώνας παίδων καλαθο-
σφαίρισης για το πρωτάθλημα ΕΣΚ Κυκλάδων μεταξύ 
Πλοηγού Αντιπάρου και ΑΟ Πάρου στο γήπεδο του 
ΕΠΑΛ στην Παροικιά. Οι Παροικιώτες νίκησαν 56-52 
τους Αντιπαριώτες στην παράταση (κανονικός αγώ-
νας: 50-50)

Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο της Παροικιάς, μόνο χα-
μένοι δεν βγήκαν. Ο αγώνας των παιδικών ομάδων 
τα είχε όλα. Όμορφο μπάσκετ, ένταση, διασκέδαση και 
χαμόγελα εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου. 

Στα αγωνιστικά ο Α.Ο Πάρου, σαφώς πιο έμπειρη 
ομάδα, ξεκίνησε πολύ δυνατά κλείνοντας το πρώτο 
δεκάλεπτο με 11 πόντους διαφορά 7-18. Με τον Β. 
Μπάλιο να ξεχωρίζει έξω από την ρακέτα και τον Β. 
Ζωντανό να κυριαρχεί μέσα σε αυτήν, ο ΑΟΠ φαινό-
ταν ότι θα πέρναγε ένα εύκολο απόγευμα. Το παιχνίδι 
ισορρόπησε στα δύο επόμενα δεκάλεπτα και μπαίνο-
ντας στο τέταρτο δεκάλεπτο το αποτέλεσμα φάνηκε 
να διαμορφώνεται υπέρ του ΑΟΠ στο 26-40. Εκεί, 
οι μικροί του Πλοηγού, έδειξαν πως δεν το βάζουν 
κάτω. Με τον κόουτς Αγγελάκο να διαλέγει μια κοντή 
πεντάδα, δίνοντας γρήγορο ρυθμό και πολύ καλή ευ-
στοχία επικράτησε στο τέταρτο δεκάλεπτο με 24-10, 
διαμορφώνοντας το σκορ του κανονικού αγώνα στο 
50-50. Στην παράταση, ο ΑΟΠ πιο έμπειρος, κέρδισε 
με 52-56 με όλον τον κόσμο να χειροκροτεί και τις 

δυο ομάδες. 
Πρώτος σκόρερ και πολυτιμότερος παίκτης του 

αγώνα ο Β. Μπάλιος 26 (4) πόντους και πολύ καλά 
ποσοστά ευστοχίας από τη γραμμή των 6,75 μ. 

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟΠ: Μαρινάτος Δ, Φαρούπος Α, Πατέλης Δ, Πα-

λαιολόγος Θ 4, Φαρούπος Χ. 18 Αθανασίου Χ., Τρι-
αντάφυλλος Η. 13, Καλάργυρος Μ. 10, Σκιαδάς Χ. 3 
,Παλαιολόγος Α. 4, Κοκάι Α.

Πλοηγός: Μοστράτος Ν. 3 (1), Αλιπράντης Ι., Πολυ-
χρονόπουλος Κ., Αρκουλής Μ., Βιώνης Γ., Κονδύλης Γ., 
Ζωντανός Β. 18, Μυτιληναίος Γ. 7, Μπάλιος Β. 26 (4), 
Βιδάλης Γ., Βιώνης Κ. 2.

Διαιτητής: Μ. Κιουλάφας

Ήττα για τον 
Νηρέα

Νέα ήττα γνώρισε ο Νηρέας για το πρωτάθλημα Β’ 
κατηγορίας της ΕΠΣ Κυκλάδων, καθώς έχασε με σκορ 
2-1 από τον ΠΑΣ Νάξου στο γειτονικό μας νησί και 
έμεινε ουραγός στη βαθμολογία.

Ο αγώνας ήταν μέτριος και οι Ναξιώτες προηγήθη-
καν στο 38ο λεπτό με τον Κατσιούλη, σε ένα πρώτο 
ημίχρονο τυραννία για τους λιγοστούς θεατές στο 
ΔΑΚ Νάξου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ Νάξου έγραψε το 2-0 
στο 63ο λεπτό με τον Κρητικό, έπειτα από συνεχή λάθη 
της αμυντικής γραμμής της ομάδας μας. Ο Νηρέας 
αφυπνίστηκε στη συνέχεια και μείωσε σε 2-1 με τον 
Ρούσσο στο 76ο λεπτό. Επτά λεπτά πριν τη λήξη του 
παιχνιδιού ο Νηρέας έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές 
στον αγωνιστικό χώρο, αφού ο Τσενάι δέχθηκε δεύτε-
ρη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε.

Οι πρωταγωνιστές
ΠΑΣ Νάξου: Καρανίκας, Λαγογιάννης, Πετρόπου-

λος, Πιτταράς, Φλεριανός, Καρούσης (Πέτρας), Κρητι-
κός (Κουφόπουλος), Στρατούρης, Μοσχονάς, Πρεβό-
λης, Κατσιούλης 

Νηρέας: Δ. Ρούσσος, Ζουμής, Μπερσάκου, Τσενάι, 
Αρκουλής (Ζησιμόπουλος), Χασάνι, Κουτσίκου, Κορτι-
ανός, Ντούμσι, Γ. Ρούσσος, Τσαλίκης

Διαιτητής: Νεοκοσμίδης με βοηθούς του κ. Βαν 
Άακεν και την κ. Μαργαρίτη.

Πανόραμα ΕΠΣΚ
Α’ ΕΠΣΚ
Πανναξιακός - Μύκονος (αναβολή)
Λάβα - Πάγος 3-0
ΑΟ Σύρου - Θύελλα 2-0
Άνω Μερά – Φιλώτι 3-1
Βαθμολογία
1. ΑΟ Σύρου 24
2. Άνω Μερά 18
3. Λάβα 18
4. Θύελλα 16
5. Μύκονος 13
6. Πανναξιακός 11
7. ΑΟΠ 9
8. Φιλώτι 3
9. Πάγος 3
ΣΗΜ.: ΑΟΠ, Μύκονος και Πανναξιακός έχουν έναν 

αγώνα λιγότερο.

Β’ ΕΠΣΚ

1ος Όμ.
Παμμηλιακός – ΠΑΣ Τήνου 1-0
Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Τήνου 12
2. Παμμηλιακός 12
3. Σέριφος 3
4. Σύρος 2002 3
5. Σίφνος 3

ΣΗΜ.: Ο Παμμηλιακός έχει -5 βαθμούς. ΠΑΣ Τήνου 
και Μήλος έχουν έναν αγώνα περισσότερο.

2ος Όμ.
ΠΑΣ Νάξου – Νηρέας 2-1
Βαθμολογία
1. Αστέρας Τραγαίας 10
2. ΠΑΣ Νάξου 10
3. Αστέρας Μαρμάρων 6
4. Καρτεράδος 5
5. Μαρπησσαϊκός 3
6. Νηρέας 0
ΣΗΜ.: Ο Μαρπησσαϊκός έχει -3 βαθμούς και οι 

Καρτεράδος και Αστέρας Τραγαίας -2 βαθμούς. Ο 
Μαρπησσαϊκός και Αστέρας Τραγαίας έχουν έναν 
αγώνα λιγότερο.

Μικτές ομάδες
Ανακοινώθηκαν από τον ενωσιακό προπονητή της 

ΕΠΣΚ, Γιώργο Μοστράτο, τα ονόματα των ποδοσφαι-
ριστών που επιλέχτηκαν για το τουρνουά των πανελ-
ληνίων πρωταθλημάτων προεπιλογής εθνικών ομά-
δων παίδων-νέων περιόδου 2016-2017 από 2 έως 
9/1/2017 στην Αθήνα.

Στους παίδες από την Πάρο κλήθηκαν:
ΑΟ ΠΑΡΟΥ: Διονύσης Σκιαδάς (2003), Νίκος Πα-

νταζής (2003).
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ: Νίκος Αρκουλής (2003)
Στους νέους από την Πάρο κλήθηκαν:
ΑΟ ΠΑΡΟΥ: Γκιοζέφ Γκιόκα (2001), Αναστ. Σαρρής 

(2002).
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Εξασφαλίστε τις μοναδικές χριστουγεννιάτικες προφορές μας

Ο κ. Βρούτσης 
και οι… 
«αλήθειες» του

Από την Οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες, με 
τίτλο: «Ο κ. Βρούτσης και οι… «αλήθειες» του», δημο-
σιοποιήθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Στο πλαίσιο προφανώς της «συμφωνίας αλή-
θειας» της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γ. Βρούτσης βιά-
στηκε  για μια ακόμη φορά να «καταγγείλει» και να 
«ξεσκεπάσει την κυβέρνηση»… με τον γνωστό τρό-
πο που έχει επιλέξει να πολιτεύεται, με την έκδοση 
δηλαδή -ανά τακτά χρονικά διαστήματα- ευφάντα-
στων δελτίων τύπου όπου με την παραποίηση, την 
απόκρυψη ή την αποσπασματική χρήση στοιχείων, 
επιχειρεί την διαστρέβλωση της πραγματικότητας 
και την παραπλάνηση και παραπληροφόρηση των 
πολιτών.

Ο γνωστός, λοιπόν, σε όλους τους Κυκλαδίτες κ. 
Βρούτσης, ο πρώην υπουργός Εργασίας που έκοψε 
τη 13η και 14η σύνταξη και εξαφάνισε τις συλλογι-
κές συμβάσεις,  που επί των ημερών της υπουργίας 
του (2013-2014) υπήρξε η μεγαλύτερη ανατροπή 
στο είδος των συμβάσεων εργασίας και τα ποσοστά 
ανεργίας χτύπησαν «κόκκινο», ο κ. Βρούτσης που 
όψιμα ανακάλυψε τη νησιωτικότητα και τολμά να 
μιλά για υποστελέχωση στις δομές υγείας και παιδεί-
ας, αυτές που συστηματικά και ασύστολα διέλυσαν 
κατά τις διακυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής «από-
κομμα από το περιεχόμενο του Compliance Report 
της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου Μνημονίου» στο 

οποίο, όπως 
υποστηρίζει, 
«αποδεικνύ-
εται» ότι η 
κυβέρνηση 
έχει υπογράψει να διατηρήσει μετά το 2018 πρωτο-
γενές πλεόνασμα 3,5%.

Στην αγωνία του όμως να πει την «αλήθεια», του 
διέφυγε ότι το Compliance Report αποτελεί την Έκ-
θεση Συμμόρφωσης της Κομισιόν, έγγραφο το οποίο 
δεν αποτελεί κείμενο ουδεμίας συμφωνίας  το οποίο 
μπορεί να φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης. Να 
τον πληροφορήσουμε ότι υπάρχει και άλλη Έκθεση 
Συμμόρφωσης, αυτή του ΔΝΤ, που αναφέρει πρω-
τογενή πλεονάσματα 1,5%! 

Τα κείμενα αυτά δεν είναι δεσμευτικά για την 
ελληνική κυβέρνηση! Ούτε της Κομισιόν με το 
3,5%, ούτε του ∆ΝΤ με το 1,5%! Γι’ αυτό και 
δεν υπογράφονται από την Ελληνική Κυβέρ-
νηση, καθώς δεν αποδέχεται αυτές τις υποθέσεις 
για τα πλεονάσματα, διεκδικώντας μια βιώσιμη λύση 
για το χρέος.

Επειδή εκείνος όπως φαίνεται έχει «ξεχάσει» το 
mail Χαρδούβελη, με το οποίο δεσμεύονταν για 
πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ το 2015 και 
4,5% του ΑΕΠ το 2016, για κατάργηση του ΕΚΑΣ, 
αλλά και κατάργηση των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ, νομίζει ότι και οι πολίτες στους οποίους απευ-
θύνεται έχουν ξεχάσει και ότι μπορεί να συνεχίζει 
να τους εξαπατά παρουσιαζόμενος -όπως και ο 
αρχηγός του- ως πρωτοεμφανιζόμενος πολιτικός 
που ουδεμία ευθύνη και ουδεμία πολιτεία είχε μέχρι 
τώρα…

Οι πολίτες και θυμούνται, και γνωρίζουν και κρί-
νουν όλους μας».

Ερώτηση για 
την αλιεία

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος, σε 
ερώτηση που κατέθεσε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Ευ. Αποστόλου, υποστήριξε ότι: «Παρά το γεγονός ότι 
περίπου το 85% των αλιέων της χώρας μας είναι μικρής 
κλίμακας παράκτιοι αλιείς, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές 
των τελευταίων δεκαετιών αλλά και η απουσία μιας ολο-
κληρωμένης και σύγχρονης εθνικής αλιευτικής πολιτικής, 
σε συνδυασμό με την υπεραλίευση, έχουν οδηγήσει σε 
μια κακή διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων, αυξανόμενο 
κόστος παραγωγής, πτώση των τιμών, που δημιουργούν 
μια ασφυκτική κατάσταση στους παράκτιους αλιείς».

Επίσης, τόνισε ότι οι αλιείς της χώρας είναι περίπου δε-
καπέντε χιλιάδες, εκ των οποίων το 85% είναι παράκτιοι 
αλιείς. Αυτούς πρέπει να προστατεύσει η πολιτεία κυρίως, 
χωρίς να υποβαθμίσει φυσικά τις άλλες κατηγορίες. Είναι 
αυτοί οι οποίοι ζουν απ’ αυτό το επάγγελμα, είναι δηλαδή 
κατά κύριο επάγγελμα ψαράδες και τίποτα άλλο. Αυτή τη 
στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι συμπιέζονται πραγματικά από 
σημαντικά προβλήματα. 

Ο βουλευτής ρώτησε τον υπουργό, εάν σκέφτεται να 
προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που να δίνει τη δυ-
νατότητα στους αλιείς να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα, 
δηλαδή και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, αναγνωρίζοντάς 
τους ως ξεχωριστό και ειδικό κλάδο του πρωτογενούς 
τομέα και δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να συμμετά-
σχουν ενεργά στην εθνική αλιευτική πολιτική. 

Ο υπουργός, απαντώντας στην ερώτηση, παραδέχθηκε 
ότι η αλιεία είναι ένας κλάδος ο οποίος αποτελεί τη ρα-
χοκοκαλιά της νησιωτικής Ελλάδας και διαβεβαίωσε ότι 
στο υπουργείο γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για 
να στηριχθεί ο κλάδος.
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