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Καζαμίας Πάρου 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ο μήνας ξεκινάει με έντονες χιονοπτώσεις, ενώ οι Λεύκες αποκλείονται από το 

υπόλοιπο νησί. Ο υπόλοιπος πληθυσμός του νησιού σπεύδει με τάματα στην Εκα-
τονταπυλιανή, προκειμένου να συνεχιστεί η έντονη χιονόπτωση και οι κάτοικοι των 
Λευκών να μην έχουν καμία άλλη επαφή με το νησί. Τα πράγματα πηγαίνουν κατ’ 
ευχή, ενώ ο συντάκτης του κειμένου τάζει δύο αρνιά Ν. Ζηλανδίας, αν το αφεντικό 
του αποκλειστεί όλο το χρόνο στις Λεύκες! Ατυχώς ο παπά-Στέλιος γράφει μία επι-
στολή κατά των αποκλεισμένων Λευκών, με αποτέλεσμα την έντονη απάντηση της 
Κοινότητας. Ο Στέλιος Μπόνης ξεκινάει αυστηρή δίαιτα. Για βραδινό παραγγέλλει 
μόνο δύο πίτσες, ενώ τρώει και την τρίτη που είναι δώρο. Στην ΚΕΠ-ΟΣΑ κάνουν 
νέες αλλαγές συμβούλων και ο Σ. Καστρουνής επανέρχεται στα δημοτικά έδρανα. 
Στη συνεδρίαση συλλαμβάνονται από τον πρόεδρο κ. Σαραντινό οι Γκόκας και Κα-
στρουνής, να παίζουν δηλωτή -την ώρα που τσακώνονται-, καθώς ο Καστρουνής 
υποστηρίζει ότι από χεριά έχει πέντε άσους πάνω του! Κλείνει η τρίτη αξιολόγηση, 
που ευτυχώς δεν περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα. Απλά ζητάει την ευθανασία 500.000 
συνταξιούχων. Περήφανα η κυβέρνηση προκηρύσσει δημοψήφισμα για το αν ο ελ-
ληνικός λαός συμφωνεί. Με 99.4% οι έλληνες πολίτες διαφωνούν με την ευθανα-
σία, αλλά ην επόμενη ημέρα 500.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν έγγραφο στο οποίο 
γράφεται ότι τους κόβεται η σύνταξη. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Έντονες βροχοπτώσεις στην Λεύκες αποκλείουν το χωριό. Γίνονται και κατολι-

σθήσεις. Ο δήμος Πάρου ζητάει από το υπόλοιπο νησί να προσφέρει βοήθεια στον 
πληγέντα πληθυσμό των Λευκών. Οι Παριανοί προσφέρουν 30.000 μέτρα λάστιχο 
ποτίσματος. Ο συντάκτης του κειμένου κάνει δέηση για συνέχιση των έντονων βρο-
χοπτώσεων στις Λεύκες. Τα αποτελέσματα ζύγισης του Στ. Μπόνη είναι ενθαρρυντι-
κά. Τον Ιανουάριο με την αυστηρή δίαιτα που εφάρμοσε πήρε μόνο 2,5 κιλά! Κόβει 
πλέον και τις επτά πρωινές ζαμπονοτυρόπιτες. Νέοι δημοτικοί σύμβουλοι της ΚΕΠ-
ΟΣΑ ο Μ. Ισιγώνης και η Όλγα Τζαννετάκη. Άμεση παραίτηση Μανώλη Ισιγώνη. 
Κινέζικη εταιρεία αγοράζει για αξιοποίηση το κτίσμα Γαβαλά στη Μάρπησσα, ενώ η 
COSCO κάνει πρόταση για το λιμάνι της Πούντας, που θέλει να το μετατρέψει σε 
διακομιστικό κέντρο εμπορευμάτων του Αιγαίου. Η κυβέρνηση προκηρύσσει δημο-
ψήφισμα στην Πάρο για το αν θέλουν οι πολίτες αυτήν την αλλαγή του λιμένα Πού-
ντας. Με 83% οι Παριανοί λένε «όχι». Την επόμενη ημέρα οι σημαίες της COSCO 
κυματίζουν στην Πούντα. Η πορεία διαμαρτυρίας από το Βίντζι προς την Πούντα, 
που διοργανώνει η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, ατυχώς, δε φθάνει ποτέ στον προ-
ορισμό της. Οι συγκεντρωθέντες για την πορεία κάθονται στο σουβλατζίδικο του 
«Πεπέ» και αρχίζουν τα πιτόγυρα και τις γουρουνοπούλες. Καταγγελία Ροκονίδα που 
ισχυρίζεται ότι πίσω απ’ όλα αυτά βρίσκεται δάχτυλος της COSCO.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Θρίαμβος! Ο Στ. Μπόνης χάνει για πρώτη φορά -από την ημέρα που σταμάτησε 

το ποδόσφαιρο- 4 κιλά. Το γεγονός εορτάζεται και στην ΚΔΕΠΑΠ. Οι βροχοπτώσεις 
στις Λεύκες έφεραν άσχημα αποτελέσματα αφού «εξαφανίζεται» ο δρόμος που την 
ενώνει με την υπόλοιπη Πάρο και ό,τι υπάρχει πέριξ του χωριού. Χαράσσονται νέοι 
δρόμοι στην Πάρο που όλως τυχαίως δε συμπεριλαμβάνουν καμία πρόσβαση από 
και προς τις Λεύκες. Ο συγγραφέας του κειμένου γράφει 24 ώρες το 24ώρο για 
τη σοβαρή μελέτη που έγινε και αναδεικνύει την ομορφιά του υπόλοιπου νησιού. Ο 
προοδευτικός σύλλογος Λευκιανών δρομολογεί ελικόπτερα μέσω Αγίων Πάντων, 
ώστε οι Λευκιανοί να έχουν πρόσβαση στον υπόλοιπο κόσμο. Ο Β. Λεβέντης για 
1876η φορά μέσα στο μήνα ζητάει οικουμενική κυβέρνηση. Καινοτόμος απόφαση 
του δήμου Πάρου. Η παρέλαση για την 25η Μαρτίου αλλάζει χώρο. Δε θα γίνεται 
πλέον στην παραλιακή οδό Παροικιάς με φορά από το λιμάνι προς το ΚΑΠΗ, αλλά 
αντίστροφα! Γίνονται οι αλλαγές στον δήμο Πάρου. Ο κ. Σαραντινός παραμένει στην 
προεδρία του δημοτικού συμβουλίου όπως και οι αντιδήμαρχοι Σαρρή, Μαλαματέ-
νιος, Χριστόφορος. Στους υπόλοιπους φορείς του δήμου τα πράγματα παραμένουν 
ως έχουν. Το παραπάνω γεγονός δίνεται στη δημοσιότητα με πανηγυρικό δελτίο 
τύπου από τη δημοτική πλειοψηφία.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Οριστικοποιήθηκε το νέο τοπίο στα ΜΜΕ της χώρας. Θα υπάρχουν τρία πανελ-

λαδικά τηλεοπτικά κανάλια (ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3), ένας ραδιοφωνικός σταθμός 
(Κόκκινο) και δύο εφημερίδες (Αυγή, Ντοκουμέντο). Οι Λεύκες εντάσσονται στα 
προστατευμένα μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ, καθώς πλέον ομοιάζουν με τα Μετέωρα. 
Καθημερινά πηγαινοέρχονται ελικόπτερα στις Λεύκες, που μεταφέρουν επισκέπτες 
από όλον τον κόσμο. Ο Στ. Μπόνης συνεχίζει να χάνει κιλά. Πλέον υπάρχουν ζυγα-
ριές σε φαρμακεία του νησιού που μπορούν να δείξουν το βάρος του. Η ΚΔΕΠΑΠ 

ανακοινώνει το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το Πάσχα με τίτλο: «Ψήστε το αρνί σας 
στην Πάρο». Γκεστ Σταρ των εκδηλώσεων της ΚΔΕΠΑΠ είναι η Έφη Θώδη! Ο Πα-
ναθηναϊκός γίνεται επτάστερος στην Ευρώπη, καθώς κατακτά την κούπα μέσα στην 
Κωνσταντινούπολη. Ο Κώστας Πατέλης πανηγυρίζει τον έβδομο τίτλο στην Ευρώπη, 
πάνω στον ιστό του ΟΤΕ στην Παροικιά. Ο συντάκτης του κειμένου πανηγυρίζει 
κάτω από τον ιστό, καθώς φοβάται ότι αν ανέβει πάνω, θα πέσει λόγω κιλών… Επι-
στρέφουν στο δήμο Πάρου άλλα δύο ακίνητα (κτίριο ΟΤΕ, εγκαταστάσεις ΔΕΗ). Ο 
δήμος υπόσχεται ότι θα κάνει μονοθεματική συνεδρίαση για τα περιουσιακά ακίνητα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλοι αναρωτιούνται το πόσο σύντομα, καθώς επί 2,5 
χρόνια η δημοτική αρχή λέει ότι βάζει το θέμα για συζήτηση.

ΜΑΪΟΣ
Η πρωτομαγιά γιορτάζεται στην Ελλάδα με δημοψήφισμα: «Η 1η Μάη είναι αρ-

γία ή απεργία;». Με 92% οι ψηφοφόροι ψηφίζουν «είναι απεργία». Η κυβέρνηση 
κατεβάζει τα ΜΑΤ στους δρόμους και απαγορεύει τις συγκεντρώσεις. Οι Λεύκες 
απογειώνονται τουριστικά και δε θέλουν πλέον επανένωση με την υπόλοιπη Πάρο. 
Ο συντάκτης του κειμένου γράφει για το δίκαιο των αιτημάτων των Λευκιανών, 
παρά του ότι με θλίψη του σημειώνει ότι έχει να δει τον εργοδότη του επί πέντε 
μήνες! Πατώσαμε και πάλι στην Eurovision. Το τραγούδι που επέλεξε η ΕΡΤ με τίτλο: 
«Τσίπρας, η ολοζώντανη αλήθεια», με ερμηνευτή τον Διονύση Τσακνή, δεν το ψη-
φίζει ούτε η Κύπρος. Γι’ αυτό το λόγο ο Β. Λεβέντης ζητάει οικουμενική κυβέρνηση, 
με επικεφαλής τον ίδιο. Ο Χρήστος Βλαχογιάννης και η Δώρα Σαρρή, συγγράφουν 
βιβλίο με θέμα: «Πώς να μεγαλώστε τα εγγόνια σας». Η παρουσίαση του βιβλίου 
πραγματοποιείται στην αίθουσα Αγίου Αθανασίου στη Νάουσα, από το δήμαρχο, Μ. 
Κωβαίο. Φήμες ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα για να αναλάβουν δημοτικοί σύμβου-
λοι της ΚΕΠ-ΟΣΑ. Επανέρχεται ο Ν. Σαρρής, δίδυμο με το Μ. Γλέζο. Ο Στ. Μπόνης 
αλλάζει γκαρνταρόμπα, αφού τα παλιά ρούχα πλέουν επάνω του. Ψωνίζει ρούχα 
στο ίδιο μαγαζί που ντύνεται και ο Σάκης Ρουβάς για τις εμφανίσεις του στις πίστες. 

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ο ήλιος είναι ντάλα και οι πρώτοι τουρίστες έρχονται στην Πάρο. Στον παραλιακό 

δρόμο Παροικιάς πλακοστρώνεται και ο δρόμος. Έτσι, πλέον, από τη θάλασσα έως 
και τα καταστήματα, ο δρόμος γεμίζει τραπεζοκαθίσματα. Ο κόσμος πηγαίνει στα 
μαγαζιά της παραλίας με σκάφος από το λιμάνι της Παροικιάς, καθώς δεν υπάρχει 
άλλος τρόπος από και προς την παραλία. Ο κ. Κωβαίος με δελτίο τύπου ανακοι-
νώνει ότι πλέον ο όρμος της Παροικιάς έγινε μαρίνα! Ανατροπή με τις προτάσεις 
του μάστερ πλαν λιμένα Παροικιάς. Το εμπορικό λιμάνι της Παροικιάς θα γίνει στο 
Μαρτσέλο, αφού έτσι και αλλιώς, όλο το καλοκαίρι, ως θέα εκεί, έχουν τα γκαζάδικα 
πλοία αρόδου. Φεύγει επιτέλους το επιβατικό λιμάνι από το κέντρο της Παροικιάς. 
Θα κατασκευαστεί στο Μπουνταράκι! Επίσης, η ρίψη του Σταυρού τα Θεοφάνεια δε 
θα γίνεται στο λιμάνι Παροικιάς, αλλά ο Σταυρός θα ρίχνεται από το γραφείο δη-
μάρχου στην Αγία Άννα! Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί η κοσμοσυρροή πιστών 
στον Άγιο Νικόλα και θα κατευθυνθούν οι πολίτες στον Άι Γιάννη τον «ραντεβουδιά-
ρη». Φήμες θέλουν τον Στ. Μπόνη να κολυμπά στις Κολυμπήθρες και να τραβούν 
φωτογραφίες νεαρές τουρίστριες. Έντονος τσακωμός της ΚΔΕΠΑΠ με Έφη Θώδη. 
Τελικά, για τις καλοκαιρινές συναυλίες η ΚΔΕΠΑΠ θα φέρει τον Γιάννη Φλωρινιώτη! 

ΙΟΥΛΙΟΣ
Διαψεύδεται η φήμη ότι τον Στ. Μπόνη τον τραβούσαν φωτογραφίες νεαρές του-

ρίστριες στις Κολυμπήθρες. Όπως λέγεται, η φήμη αυτή, βγήκε από τον ίδιο άνθρω-
πο που βάζει φωτογραφίες του Στέλιου Φραγκούλη, με πολλά ψάρια όταν πηγαίνει 
για ψάρεμα! Οι Λεύκες συναγωνίζονται σε τουρισμό τη Βαρκελώνη και το Παρίσι. 
Στον δρόμο του Ράμνου όλο το διεθνές jet set κόβει βόλτες, ενώ στο ανοιχτό θέα-
τρο Λευκών παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες παραστάσεις του κόσμου. Ο Θανάσης 
Μαρινόπουλος «πατάει» πόδι και απαιτεί μεταξύ της συναυλίας Μαντόνα και Πολ 
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Μακ Κάρτνεϊ να μπει ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Ο Κωβαίος δίνει την πρέπουσα λύση. 
Η συναυλία της Μαντόνας θα γίνει στις 6 το απόγευμα, του Φλωρινιώτη στις 8 το 
βράδυ και ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ θα βγει στη σκηνή τα μεσάνυχτα. Η Μαρία Χανιώτη 
βγάζει δελτίο τύπου στο οποίο σημειώνει: «Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο. Είναι σα-
φές ότι ο δήμαρχος δεν ξέρει από ποιοτική μουσική!». Ο Κωβαίος αμέσως αλλάζει 
το πρόγραμμα. Ακυρώνει τη συναυλία της Μαντόνα και του Πολ Μακ Κάρτνεϊ! Όπως 
γράφει σε δελτίο τύπου: «Εγώ ξέρω από μουσική και επέλεξα το καλύτερο για το 
νησί!». Ξεσπά πολιτιστική διαμάχη περί μουσικών επιλογών στο νησί. Ο συντάκτης 
του κειμένου παίρνει σαφή θέση με αρθογραφία του στην εφημερίδα, στην οποία 
υποστηρίζει ότι ο Φλωρινιώτης είναι η μεγαλύτερη βεντέτα της ελληνικής μουσικής 
σκηνής.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Η ΚΕΠ-ΟΣΑ βάζει αγγελία στη «Φωνή της Πάρου» στην οποία γράφει: «Ζητούνται 

πρόθυμοι πολίτες να αναλάβουν δύο θέσεις δημοτικών συμβούλων και να εκπρο-
σωπήσουν τον συνδυασμό μας στις συνεδριάσεις του δήμου. Προϋπόθεση: Να δη-
λώσουν με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα παραμείνουν στη θέση τους 
για τουλάχιστον 60 ημέρες». Ο Ερντογάν αμφισβητεί την τέταρτη σταυροφορία στην 
οποία οι Λατίνοι το 1204 κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και λεηλάτησαν τα πά-
ντα. Η ελληνική απάντηση διά στόματος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
Πρ. Παυλόπουλου είναι πολύ σκληρή. Δεν καλεί ούτε έναν Τούρκο δημοσιογράφο 
στον εορτασμό της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ανήμερα τον 
15Αύγουστο προκηρύσσονται εθνικές εκλογές, ενώ ο Β. Λεβέντης σε συνέντευξή 
του ζητούσε οικουμενική κυβέρνηση για 393η φορά αυτόν το μήνα. Οι ψηφοφόροι 
με 36% δίνουν πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και πάλι, την τελευταία στιγμή, ο Καμμέ-
νος παίρνει 3,1% και μπαίνει στη Βουλή. Τα δύο κόμματα και ενώ, όλος ο κόσμος 
περιμένει να ανακοινώσουν τον σχηματισμό κυβέρνησης, διαφωνούν, καθώς, ο Αλ. 
Τσίπρας –από μόνιμο συνήθειο- θέλει να αλλάξει το αποτέλεσμα! Τελικά, γίνεται ο 
Καμμένος πρωθυπουργός, με υπουργό εθνικής άμυνας τον Τσίπρα! Η Φώφη Γεν-
νηματά διώχνει τον Γ. Παπανδρέου από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, καθώς το 
κόμμα υπέστηκε εκλογική καθίζηση και ο ΓΑΠ είχε υποσχεθεί «ψήφοι υπάρχουν».

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ο Βλαχογιάννης ζητάει εκ νέου μονοθεματική συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο 

για τη δημοτική περιουσία και ο δήμαρχος Μ. Κωβαίος του απαντά «σε σύντομο 
χρονικό διάστημα». Γίνεται αδελφοποίηση της Πάρου με την κοινότητα Πάγου στη 
Σύρο, αφού η διαφορά μας είναι μόνο ένα γράμμα της αλφαβήτου. Η ΚΔΕΠΑΠ 
διοργανώνει ομιλία με τον Στ. Μπόνη, με θέμα: «Πώς να γίνεται στυλάκι». Η κυβέρ-
νηση προκηρύσσει δημοψήφισμα με θέμα: «Στην ευρωπαϊκή ένωση έμειναν μόνο 
οι Γερμανοί και εμείς. Μέσα ή έξω πλέον;». Συνεννοημένοι οι έλληνες ψηφοφόροι 
ψηφίζουν σε ποσοστό 99% «μέσα», μήπως και γίνει το ευκταίο. Την επόμενη μέρα η 
κυβέρνηση αποφασίζει σχέδιο για την έξοδο από την ευρωπαϊκή ένωση. Ο Β. Λεβέ-
ντης ζητάει οικουμενική κυβέρνηση ενώ το Ποτάμι επιθυμεί να δοθεί ελληνική υπη-
κοότητα στην Α. Μέρκελ ή η χώρα μας να ενταχθεί στην Ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
της Γερμανίας. Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος εμφανίζεται συγχρόνως σε όλους 
τους αγιασμούς για το άνοιγμα των σχολείων. Το θέμα αμφισβητείται από την ηλε-
κτρονική σελίδα «Fileleutheros.net», η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχουν σωσίες του 
δημάρχου. Επιστρέφεται στην Πάρο η «Αφροδίτη της Μήλου», που κατασκευάστηκε 
από παριανό μάρμαρο. Αναμένονται ακόμα η «Νίκη της Σαμοθράκης» και ο «Ερμής 
του Πραξιτέλους». Σε ό,τι αφορά το «Ναό του Δϊα» στην Ολυμπία, υπάρχει πρόβλη-
μα μεταφοράς και καμία μεταφορική εταιρεία για την ώρα δεν το αναλαμβάνει.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Δεν εορτάζεται εφέτος η 28η Οκτωβρίου, αφού το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρώων 

υποστηρίζουν ότι με παρόμοιες γιορτές μπορούν να παρεξηγηθούν οι Γερμανοί. Οι 
παριανοί από συνήθειο πάντως κατεβαίνουν την 28η Οκτωβρίου στην Παροικιά για 
να πιουν καφέ. Σημειώνουμε ότι κατά τους χειμερινούς μήνες στον παραλιακό δρόμο 
δίνεται μονοπάτι 18,3 εκ. για να κυκλοφορούν οι πολίτες. Ο συντάκτης του κειμένου 
διαμαρτύρεται με αρθογραφία του καθώς οι χοντροί δεν χωρούν να περπατήσουν 
στα 18,3 εκ. ελεύθερου δρόμου και πρέπει να κάνουν κουτσό! Ο Παναθηναϊκός στα 
μέσα του μήνα βρίσκεται εκτός στόχου πρωταθλήματος. Ο Αλαφούζος καλύπτει 
πάλι μόνος του νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 5 εκ. ευρώ και αλλάζει προπονητή 
και τεχνικό διευθυντή. Η Πάρος ζητάει πίσω όλα τα εκθέματα που είναι στο μουσείο 
Ακροπόλεως των Αθηνών και έχουν κατασκευαστεί από παριανό μάρμαρο. Στην 

ερώτηση του μουσείου «που θα τα εκθέσετε;», ο δήμος εκδίδει άμεσα δελτίο τύπου 
και απαντά: «Έχουμε πείρα σε παρόμοια θέματα. Τα γλυπτά από το Συμπόσιο Γλυπτι-
κής στο Μαράθι, τα έχουμε τοποθετήσει γύρω-γύρω από το δημαρχείο». Το μουσείο 
Ακροπόλεως δεν επανέρχεται στο θέμα, διότι δεν υπάρχει σοβαρή απάντηση στο 
επιχείρημά μας! Η δημοτική κοινότητα Παροικιάς καθιερώνει τις συνεδριάσεις της 
στις 6 το πρωί. Η αίθουσα θα μοιράζεται εναλλάξ με τον κυνηγετικό σύλλογο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Το τέταρτο μνημόνιο είναι γεγονός για τη χώρα. Έτσι, οι μηνιαίοι μισθοί μειώνονται 

στους επτά το χρόνο, στα πωληθέντα αγαθά ο επαγγελματίας θα κρατάει το ΦΠΑ 
και θα αποδίδει τα υπόλοιπα χρήματα στην εφορία, οι πληρωμές συντάξεων θα 
γίνονται ανά μήνα με τα αρχικά των ονομάτων (Α και Β θα πληρώνονται τον Ιανουά-
ριο, Γ και Δ τον Φεβρουάριο κλπ), ενώ κανείς δε θα μπορεί να τρώει δύο φορές την 
ημέρα. Η κυβέρνηση δηλώνει «ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα». Ο Β. Λεβέντης 
ζητάει οικουμενική κυβέρνηση, ενώ ο Γ. Παπανδρέου συμπαρατάττεται με τη ΝΔ και 
σύνθημα: «Ελπίδα υπάρχει». Με απόφαση του Δ.Ν.Τ. κόβονται οι τριπλές-τετραπλές 
γιορτές στην Ελλάδα, όπως της Αγίας Άννας και της Παναγίας. Έτσι, οι Μαρίες θα 
γιορτάσουν μόνο τον φετινό Νοέμβριο. Το θέμα φέρνει αναστάτωση στην Πάρο, 
διότι 15Αύγουστος γιοκ! Λόγω του ότι δεν έχει γίνει κανένας σχεδιασμός για τον 
εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου και ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ την ώρα των 
αποφάσεων του Δ.Ν.Τ. καθόταν σε καφετέρια και έβλεπε τον ΠΑΟΚ, τη λύση δίνει 
ο αντιδήμαρχος Μ. Μαλαματένιος, που φέρνει στην Πάρο τον κ. Ψινάκη! Ο δήμος 

Πάρου μπαίνει στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, αφού μέσα σε τρία χρόνια κατάφερε και 
εξέδωσε 6.224 δελτία τύπου με 7.835 φωτογραφίες του κ. Κωβαίου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Το 2017 θεωρείται οικονομικά καλύτερα από το 2018 και ότι ζούμε ως Κροίσοι 

σε σχέση με το 2019. Η ΚΕΠ-ΟΣΑ βιώνει την άμεση δημοκρατία, αφού κάθε δημό-
της της Πάρου, μέρα παρά μέρα είναι δημοτικός της σύμβουλος. Ο Κ. Ροκονίδας έχει 
τη γενική λαϊκή αποδοχή από τους ψηφοφόρους του νησιού μας έως την ώρα της 
κάλπης… που ψηφίζουν κάτι άλλο ή ό,τι κάτσει! Όλοι διαφωνούν με την κυβέρνηση, 
αλλά με τόσους διορισμούς ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. είναι καλύτεροι και από τον μακαρίτη 
τον Ανδρέα! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δε θα γίνει ποτέ Κώστας Μητσοτάκης. Τα κόλ-
πα Ανδρέα Παπανδρέου είναι καραμέλες μπροστά στα κόλπα Αλ. Τσίπρα. Το επίπεδο 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου είναι ανάλογο των ψηφοφόρων του νησιού. Οι 
ερασιτέχνες δημοτικοί σύμβουλοι είναι επικίνδυνοι και οι «επαγγελματίες» ευχή για 
τον τόπο. Μην εμπιστεύεστε όλους όσοι λένε: «θέλω να βοηθήσω για το καλό του 
τόπου» και «θέλω να προσφέρω». Δεν έχουν ιδέα για το πώς λειτουργεί η αυτοδι-
οίκηση και τι είναι πολιτική. Εμπιστευτείτε εκείνους που λένε: «Γνωρίζω πως πρέπει 
να γίνει και τι χρειάζεται για να γίνει» (παράδειγμα ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γ. 
Χατζημάρκος). Οι βουλευτές Κυκλάδων στο μόνο που διαφέρουν από τους βουλευ-
τές μεγάλων αστικών κέντρων είναι ότι εκλέγονται σε «ευκολότερη» περιφέρεια. 
Καλή χρονιά και του χρόνου, και ο Στέλιος Μπόνης έχει χάσει 13 κιλά σε 2,5 μήνες!
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Κοπή πίτας 
στην Αντίπαρο

Μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθη-
κε την Κυριακή 15/1/2017 στην αίθουσα Καλουδά η 
καθιερωμένη κοπή πίτας του δήμου Αντιπάρου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Σωτήρης Σκούρτης, ο αντιδή-
μαρχος Γιάννης Βασιλόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι, 
εκπρόσωποι της εκκλησίας, της αστυνομίας, του λιμε-
ναρχείου και κάτοικοι του νησιού.

Ο δήμαρχος, Αναστάσιος Φαρούπος, ευχήθηκε καλή 
και δημιουργική χρονιά τονίζοντας: «η χρονιά που πέ-
ρασε ήταν μια ακόμη δύσκολη χρονιά, παρ’ όλα αυτά 
και με τη βοήθεια όλων σας τα καταφέραμε. Στόχος 
μας παραμένει η επίλυση των καθημερινών μικρών ή 
μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημό-
τες. Με ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια και με τη συ-
νεργασία διοίκησης, στελεχών και πολιτών μπορούμε 
να πετύχουμε ακόμη περισσότερα».

Τέλος, ο τυχερός που βρήκε το φλουρί της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας ήταν ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α. Πανα-
γιώτης Σφαλαγκάκος.

Δρομολόγια 
ferry boat 
Αντιπάρου

Τα δρομολόγια φέρι-μπόουτ από Αντίπαρο για Πού-
ντα, έχουν ως εξής:

Από λιμάνι Αντιπάρου (Δευτ.-Παρασκ.)
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:15 

– 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 
– 15:15 – 16:15 – 17:15 - 18:15 – 19:15 – 20:15 – 
22:15 – 23:15

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 – 10:30 

– 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:30 – 14:30 
– 15:30 – 16:30 – 17:30 - 18:30 – 19:30 – 20:30 – 
22:30 – 23:30

Από λιμάνι Αντιπάρου (Σαββατοκύριακα)
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 

– 12:15 – 13:15 - 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 
18:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15

Από Πούντα 
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 

– 12:30 – 13:30 - 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 
18:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30

Συνέλευση 
Πλοηγού

Ομόφωνα με απόλυτη πλειοψηφία εγκρίθηκαν 
ομόφωνα από την γενική συνέλευση του σωματείου 
«Πλοηγός» Αντιπάρου, τα διοικητικά πεπραγμένα και 
ο απολογισμός του 2016, καθώς επίσης, ο διοικητικός 
προγραμματισμός και ο προϋπολογισμός του 2017.

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο του 
νησιού το Σάββατο 15 Ιανουραίου 2017.

Επίσης, εγκρίθηκε και η τροποποίηση του καταστα-
τικού, λόγω οργανωτικών και λειτουργικών διαδικασι-
ών, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη προώθηση 
των δράσεών του σωματείου, όπως πληροφόρησε ο 
«Πλοηγός», σε σχετικό δελτίο τύπου.

Τέλος, μέσα στο κλίμα των ημερών ο πρόεδρος του 
σωματείου, Μαριάνος Βενέδικτος, έκοψε και την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα.
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Θέση Σύριος Ποταµός - Αλυκή Πάρου
Υπόχρεοι: Επιβατικά | Φορτηγά έως 3,5τ. | ∆ίκυκλα

15/1-14/2 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 5
15/2-14/3 οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας που λήγει σε 6

Έκθεση Βιέννης
Ο δήμος Πάρου ξεκίνησε τις δράσεις τουριστικής 

προβολής για το νέο έτος, συμμετέχοντας στη διεθνή 
έκθεση τουρισμού «Ferien Messe 2017», η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στη Βιέννη το διάστημα 12 έως 15 Ια-
νουαρίου 2017. 

Η «Ferien-Messe Wien» αποτελεί κορυφαίο γεγο-
νός για την τουριστική αγορά της κεντρικής Ευρώπης 
και φιλοξενεί περισσότερους από 800 εκθέτες, ενώ οι 
επισκέπτες ξεπέρασαν τα 200.000 άτομα σύμφωνα με 
δελτίο τύπου της επιτροπής τουρισμού του νησιού μας.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου: «Η Ελλάδα αποτελεί 
την κορυφαία επιλογή και για τις φετινές διακοπές των 
Αυστριακών, σημειώνοντας μια αλματώδης αύξηση 
της τάξης του 60% των κρατήσεων από Αυστρία προς 

Ελλάδα για το 2017. Επιπροσθέτως, την προσεχή του-
ριστική περίοδο η αεροπορική διασύνδεση της Πάρου 
με το εξωτερικό θα εγκαινιαστεί με πτήσεις προερχό-
μενες από Αυστρία. Συγκεκριμένα, ένα 112 θέσεων αε-
ροσκάφος τύπου Jumbolino (BAe-146-300) θα εκτελεί 
το δρομολόγιο Αυστρία(Graz) – Πάρος και Πάρος- Αυ-
στρία (Graz). Το ενδιαφέρον των αυστριακών επισκε-
πτών στο stand του Δήμου Πάρου εντός του περι-
πτέρου του ΕΟΤ ήταν ιδιαίτερα εμφανές, εστιάζοντας 
πολλαπλές επιλογές δραστηριοτήτων που προσφέρει 
το νησί ως τουριστικός προορισμός. Η προσπάθεια 
για την προβολή του νησιού μας θα συνεχιστεί και στο 
επόμενο διάστημα».

Τέλος, τον δήμο Πάρου στην παραπάνω έκθεση εκ-
προσώπησε ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Πά-
ρου-Αντιπάρου και μέλος της επιτροπής τουρισμού και 
ανάπτυξης δήμου Πάρου, Γιώργος Μπαφίτης.
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Αστυνομικές 
ειδήσεις

Από την αστυνομική διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, 
δημοσιοποιήθηκαν οι παρακάτω ειδήσεις που αφο-
ρούν την Πάρο.

1. Την 22-12-2016 το βράδυ στην περιοχή Πού-
ντα Πάρου εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος 
33χρονος υπήκοος Αλβανίας μέσα σε κτίσμα που 
είχε καταρρεύσει και τον καταπλάκωσε. Από το 
Αστυνομικό Τμήμα Πάρου διενεργείται έρευνα προ-
κειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και 
τα αίτια του συμβάντος, ενώ παράλληλα παραγγέλ-
θηκε ιατροδικαστική εξέταση.

2. Συνελήφθη χθες (24.12.2016) το απόγευμα 
στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Τμήματος Πάρου, ένας 34χρονος υπήκοος Πολω-
νίας, γιατί εκκρεμούσε σε βάρος του ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης. Ο 34χρονος διωκόταν, σύμφω-

να με έγγραφο του Τμήματος SIRENE Πολωνίας, 
για υπόθεση υπεξαίρεσης. Ο συλληφθείς θα οδη-
γηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.

3. Την 24-12-2016 καταγγέλθηκε στο Αστυνο-
μικό Τμήμα Πάρου ότι το χρονικό διάστημα 12/24-
12-2016 άγνωστος δράστης παραβίασε αποθήκη 
κατοικίας και αφαίρεσε χρήματα και τιμαλφή. Διε-
νεργείται έρευνα.
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Εκκλησιαστικό 
Γηροκομείο  
Πάρου

Ο πατέρας μου ήταν για αρκετά χρόνια στην φροντίδα 
του Γηροκομείου στην Πάρο. Θέλω να τονίσω την σημαντι-
κή βοήθεια που προσφέρουν εθελοντικά οι φίλοι του Γηρο-
κομείου καθώς και πολλοί συντοπίτες συνεισφέροντας τα 
μέγιστα στην λειτουργία του.

Εγώ όλα αυτά τα χρόνια είδα πόσο σημαντικά είναι τα 
άτομα που στελεχώνουν τον χώρο και προσπαθούν με όλες 
τους τις δυνάμεις να βοηθούν τους ανθρώπους που φρο-
ντίζουν. Πολλές φορές γίνεται κάτω από δύσκολες συνθή-
κες όμως πρέπει να πω ότι είναι πάντα με το χαμόγελο και 
εξυπηρετούν σε οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να προκύψει. 
Αυτό για τους γέροντες και τις γερόντισσες σημαίνει πολλά 
αλλά και για τους συγγενείς είναι ακόμα πιο σημαντικό γιατί 
είναι ήσυχοι ότι ο άνθρωπος τους είναι σε καλά χέρια. 

Θέλω να ευχαριστήσω εδώ όλο το προσωπικό του Γηρο-
κομείου που χωρίς να τους λείπει το χαμόγελο είναι καθημε-
ρινά παρόντες. Εκείνους πού βοηθούν την καθημερινότητα 
τους. Την Νικολέτα, την Ευθαλία, την ΄Εμη, την Ιωάννα και 
τον Αριστείδη. Την κ. Μαριάννα που φροντίζει την καθαριό-
τητα. Τον Αντρέα και την Ανδριανή που ετοιμάζουν το φαγη-
τό τους με αγάπη. Δεν έχω λόγια να πω για την κ. Χριστίνα, 
πάντα εκεί σε ότι χρειαστεί. Ιδιαίτερα να αναφέρω τον Γιώρ-
γο (αλλά και πιο παλιά την Στέλλα) .

Και πάλι τους ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους και στις 
οικογένειες τους ο Θεός και η Παναγία να τους δίνει δύναμη 
και υγεία.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Γιώργος Κυδωνιεύς

ΜΕΑΣ  
Κώστου

Νέο διοικητικό συμβούλιο προέκυψε στον ΜΕΑΣ 
(Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος) 
Κώστου.

Το νέο ΔΣ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που 

έγιναν την Κυριακή 8/1/2017 στην αίθουσα του 
πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου «Άγιος Αθα-
νάσιος ο Πάριος», στον Κώστο, συγκροτήθηκε σε 
σώμα στις 9 Ιανουαρίου 2017 και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πιτσικάλης Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Γιατράς Βασίλειος
Γραμματέας: Χανιώτης Ηλίας
Ταμίας: Μπάλιου Παναγιώτα
Μέλος: Πιερτζοβάνης Κωνσταντίνος
Αναπλ. μέλος: Ρούσσος Αλέξανδρος.
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Σύνδεση  
Πάρου με  
Γερμανία

Η «Sky Express» και η «Germania ενώνουν» τις δυ-
νάμεις τους, αφού υπέγραψαν στις 11 Ιανουαρίου, 
συμφωνία με την οποία οι δύο αεροπορικές εταιρείες 
θα προσφέρουν πτήσεις με κοινό κωδικό (code share 
agreement). 

Με τη συμφωνία αυτή, ουσιαστικά ενώνονται οι προ-
ορισμοί που εξυπηρετεί η «Sky Express» με τους αντί-
στοιχους της «Germania», γεγονός που αναμένεται να 
δώσει ιδιαίτερη ώθηση στον τουρισμό των προορισμών 
που εξυπηρετεί η ελληνική εταιρεία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, η «Germania» θα 
προσθέσει νέες πτήσεις από τις 4 Μαΐου 2017 από 
Βρέμη και από 12 Ιουνίου 2017 από Νυρεμβέρ-
γη προς την Αθήνα, προκειμένου οι επιβάτες της να 
μπορούν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά μέσω της 
«Sky Express».

Οι προορισμοί στους οποίους πλέον αποκτούν απευ-
θείας πρόσβαση από και προς τη Γερμανία και οι οποίοι 
εξυπηρετούνται από την ελληνική αεροπορική εταιρεία 
είναι το Ηράκλειο, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, 
η Νάξος, η Μήλος, η Σύρος, η Σκιάθος, η Ζάκυνθος, η 
Χίος, η Κάρπαθος, τα Κύθηρα, η Ικαρία, η Αστυπάλαια 
και η Σητεία. Αντίστοιχα, επιβάτες από τους συγκεκρι-
μένους προορισμούς μπορούν να ταξιδέψουν προς τη 
Γερμανία, κλείνοντας το εισιτήριό τους στη Sky Express. 
Η προσφορά πτήσεων με κοινό κωδικό θα ξεκινήσει 
από τον Φεβρουάριο του 2017, ενώ αναμένεται να 

επεκταθεί με την προσθήκη επιπλέον συνδέσε-
ων με άλλα αεροδρόμια της Γερμανίας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της «Sky Express», κ. Νίκη 
Καραγκουλέ - Καραγεώργου δήλωσε: «Η συνεργασία 
με τη «Germania» είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής 
μας για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και του 
δικτύου μας. Οι πτήσεις κοινού κωδικού δίνουν την 
ευκαιρία στους επιβάτες από την Γερμανία, μέσω εξα-
τομικευμένων πακέτων να απολαύσουν τις διακοπές 
τους στα πανέμορφα νησιά μας, ενισχύοντας σημα-
ντικά τον τουρισμό στους προορισμούς τους οποίους 
εξυπηρετεί η Sky Express».

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Germania», κ. Karsten 
Balke, δήλωσε: «Η συμφωνία για την προσφορά πτή-
σεων με κοινό κωδικό δίνει την ευκαιρία στις δύο εται-
ρείες να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Για πολλά χρόνια, 
οι επιβάτες μας απολαμβάνουν τις υπηρεσίες μας προς 
την Ελλάδα και τώρα η διασύνδεση με την Αθήνα τους 
δίνει πλέον ακόμα περισσότερες δυνατότητες».

Οι «Μινωικές» 
στο Αιγαίο!

Αλλάζει άρδην η εικόνα της ακτοπλοΐας στο Αιγαίο, 
καθώς οι «Μινωικές Γραμμές» φεύγουν από την Αδρια-
τική, και, ο ιταλικός κολοσσός του Ομίλου Grimaldi (πα-
γκόσμιου ηγέτη θαλασσίων μεταφορών), μετατοπίζει 
το βάρος της προσοχής του στο Αιγαίο.

Ο Ιταλικός Όμιλος προαναγγέλλει την είσοδο στο κε-
ντρικό και βόρειο Αιγαίο με τις «Μινωικές» και μάλιστα 
με νέα πλοία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Καθη-
μερινή» τα δύο πλοία των Μινωικών που ήταν δρομο-
λογημένα υπό το σήμα της εταιρείας μέχρι τώρα στην 
Αδριατική, το «Cruise Europa» και το «Cruise Olympia», 
τα μεγαλύτερα επιβατηγά οχηματαγωγά στη Μεσόγειο 
και από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, ήταν ναυλωμένα 
από τη μητρική των Μινωικών, τον όμιλο Grimaldi. 

Οι σχετικές συμβάσεις εξέπνευσαν με τα τέλη του 
έτους και δεν ανανεώθηκαν, καθώς μητρική και θυγα-
τρική έκριναν πως φορολογικοί κυρίως αλλά και άλ-
λοι λόγοι κάνουν προτιμότερη τη μεταφορά της δρα-
στηριότητας μαζί με τα πλοία στον ιταλικό όμιλο και 
τη διατήρηση της πρακτόρευσής τους στην ελληνική 
αγορά από τις Μινωικές. Η ηρακλειώτικη εταιρεία, που 
ανήκει σε ποσοστό άνω του 94% στον όμιλο Grimaldi, 
διά του διευθύνοντος συμβούλου της Αντώνη Μανια-

δάκη -ενός από τους καπετάνιους που ανεβοκατέβαινε 
παλαιότερα ολόκληρη την Αδριατική- δηλώνουν πως 
«κατά τους τελευταίους μήνες, έχοντας εκτιμήσει τη 
μεταβολή των λειτουργικών συνθηκών, αποφάσισαν 
να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και αναβάθμι-
ση των ελληνικών θαλάσσιων δρόμων».

Ειδικότερα, ο Αντ. Μανιαδάκης τονίζει πως «η ση-
μαντική μείωση της επιβατικής κίνησης στις γραμμές 
της Αδριατικής, κυρίως λόγω των αεροπορικών εται-
ρειών χαμηλού κόστους, το άνοιγμα των βαλκάνιων 
αυτοκινητοδρόμων και η πρόσφατη αύξηση των τι-
μών των καυσίμων σε συνδυασμό με τη μείωση της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου, εκτιμάται 
πως θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο της 
κερδοφορίας του ομίλου. Είναι κάτω από αυτές τις 
συνθήκες που η ακτοπλοϊκή σχεδιάζει «επέκταση σε 
νέες γραμμές, μικρών και μεσαίων αποστάσεων, με τη 
δρομολόγηση νεότευκτων πλοίων με σκοπό την πα-
ροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών αντίστοιχων 
με εκείνες που προσφέρουμε στη γραμμή Ηρά-
κλειο-Πειραιάς».

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Εξέταση στοιχείων 
από την τουριστική 
επιτροπή 

Όταν πολλοί επιχειρηματίες στο νησί μας έλεγαν 
πέρσι το καλοκαίρι ότι μπορεί να υπάρχει αύξηση 
της κίνησης τουριστών, αλλά αυτή δε συνοδεύεται 
από τον αντίστοιχο τζίρο, πολλοί δε τους πίστευαν 
και ισχυρίζονταν ότι οι επιχειρηματίες του τουρι-
σμού δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι.

Πλέον ήρθαν όμως να παρουσιαστούν επίσημα 
στοιχεία στα οποία σημειώνεται σημαντική μείωση 
κατά 7,9% των εισπράξεων από τον τουρισμό στο 
εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-
λάδας, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 11,8 δισ. ευρώ. Η 
μείωση τους αντανακλά κατά κύριο λόγο τη μείωση 
των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών 
χωρών εκτός της ΕΕ-28 κατά 15,4%, οι οποίες 
διαμορφώθηκαν στα 3,206 δισ. ευρώ. Αντιθέτως 
αύξηση κατά 6,1% εμφάνισε η εισερχόμενη ταξι-
διωτική κίνηση αγγίζοντας τα 23,98 εκατομμύρια 
τουρίστες.

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα δι-
αμορφώθηκαν στα 171.75 εκ. ευρώ την περίοδο 
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016, έναντι 170.063 
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιά-
ζοντας αύξηση κατά 1,0%. Το γεγονός αυτό οφεί-
λεται στην αύξηση κατά 3,6% των διανυκτερεύσε-
ων των κατοίκων χωρών της ΕΕ - 28, καθώς οι 
διανυκτερεύσεις των κατοίκων χωρών εκτός της 
ΕΕ - 28 μειώθηκαν κατά 5,7%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευ-
σης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμα-
νία μειώθηκαν κατά 8,5% και διαμορφώθη-
καν στα 1,837 δισ. ευρώ και οι εισπράξεις 
από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 25,8% και 
διαμορφώθηκαν στα 826 εκατ. ευρώ. Οι εισπρά-
ξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μειώ-
θηκαν (κατά 7,4%) και διαμορφώθηκαν στα 
1,730 δισ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της 
ΕΕ-28, αύξηση κατά 2,9% παρουσίασαν οι 
εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώ-
θηκαν στα 401 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από 
τις ΗΠΑ σημείωσαν μείωση κατά 26,1% και 
διαμορφώθηκαν στα 633 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις πρέπει να τύχουν μίας 
βαθύτερης μελέτης και ανάγνωσης στην Πάρο, κα-
θώς σύμφωνα με τα στοιχεία που ακούστηκαν στην 
παρουσίαση του master plan λιμένος Παροικιάς οι 
επισκέπτες – τουρίστες του νησιού μας είναι σε 
ποσοστό 60% αλλοδαποί. Δίχως να έχω προσω-
πικά στοιχεία για την προέλευση των αλλοδαπών 
τουριστών –από απλή εμπειρία και μόνο- θεωρώ 
ότι οι περισσότεροι κατάγονται από τις χώρες που 
αναφέρονται παραπάνω και έχουν σημειώσει (οι 
επισκέπτες από τις χώρες αυτές), μείωση δαπανών 
στις διακοπές τους.

Η τουριστική επιτροπή δήμου Πάρου πρέπει να 
βρει ποιοτικά στοιχεία για τις δαπάνες τουριστών 
και να στοχεύσει ανάλογα από την πλευρά της για 
τις δράσεις προβολής του νησιού μας. Η εύκολη 
λύση: «πάμε όπου μας προτείνει η Περιφέρεια», 
πρέπει να επανεξετασθεί, αφού το Ν. Αιγαίο έχει 
διαφορετικές «κατηγορίες» νησιών σε ό,τι αφορά 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες τουριστικά.

Δρομολόγια 
για  
αεροδρόμιο

Από το ΚΤΕΛ Πάρου δημοσιοποιήθηκαν τα δρομο-
λόγια από και προς το αεροδρόμιο του νησιού μας 

έως και τις 19/32017.
Από Παροικιά προς αεροδρόμιο
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08.10, ΤΡΙΤΗ: 15.40, ΤΕΤΑΡΤΗ: 

08.10, 15.40, ΠΕΜΠΤΗ: 08.10, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 
15.40, ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.10, ΚΥΡΙΑΚΗ: 15.40

Από Πούντα προς αεροδρόμιο
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08.25, ΤΡΙΤΗ: 15.55, ΤΕΤΑΡΤΗ: 

08.25, 15.55, ΠΕΜΠΤΗ: 08.25, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 
15.55, ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.25, ΚΥΡΙΑΚΗ: 15.55

Τέλος, από αεροδρόμιο οι επιστροφές προς Πούντα 
και Παροικιά, θα γίνονται 15 λεπτά μετά την άφιξη του 
αεροπλάνου.
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Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου και του Προέ-
δρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου κ. Σταύρου Καραχάλιου, 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύσκεψη-διαβούλευση με θέμα: «Γενικό Προγραμ-
ματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Πάρου: Αποτελέσματα Α’ Σταδί-
ου - Στρατηγικό Σχέδιο Λιμένα - Διαμόρφωση Εναλλακτικών Σχεδίων 
Ανάπτυξης Λιμένα», παρουσία φορέων, υπηρεσιών, συλλόγων, ΜΜΕ, πολιτών 
και των εκπροσώπων της ομάδας των μελετητών που έχουν αναλάβει την εκπόνηση 
του σχεδίου.

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμεί-
ου Πάρου-Αντιπάρου κ. Σταύρος Καραχάλιος αφού εξήραν τη σημαντικότητα του 
Λιμένα Πάρου ως εθνικού λιμένα στο ελληνικό σύστημα θαλάσσιων μεταφορών 
και ως κόμβου του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), τόνισαν πως ο 
σχεδιασμός του Λιμένα Πάρου λόγω μεγέθους και ποιοτικών χαρακτηριστικών θα 
προσθέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό άξονα στην οικονομία του νησιού και θα γίνει 
σημείο αναφοράς για πολλές δεκαετίες, ενώ θα έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις 
σε όλους τους κλάδους και δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας. 

Στη συνέχεια ανακοίνωσαν πως η ολοκλήρωση του Α’ Σταδίου του Master Plan 
τίθεται προς δημόσια διαβούλευση με σκοπό την εξειδίκευση των στρατηγικών στό-
χων και τη διαμόρφωση εναλλακτικών σχεδίων του προγράμματος ανάπτυξης του 
Λιμένα Πάρου. Η διαβούλευση αφορά σε ότι μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας ως 
άποψη, στοιχείο και επιχείρημα και η κατάθεση πρόσθετων απόψεων και προτά-
σεων από φορείς και πολίτες κατά το επόμενο δεκαήμερο θα ληφθεί υπόψη στην 

εκπόνηση του επόμενου σταδίου του Master Plan, ώστε τα τελικά αποτελέσματα να 
αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό προς όφελος των χρηστών 
του λιμένα και της εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Για το παραπάνω θέμα κύκλοι του λιμενικού ταμείου Πάρου-Αντιπάρου σχολίασαν 
ως εξής:

«Η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί μία νέα εποχή για το Δήμο μας, καθώς όχι μόνο 
για πρώτη φορά σκιαγραφείται ένα έργο με προοπτική 25ετίας για τον τόπο μας 
αλλά γιατί για πρώτη φορά καλούνται, σε αυτό το βαθμό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
που έχουν γνώμη και άποψη και θέλουν να την εκφράσουν, να συμμετέχουν.

Τα προαναφερόμενα αποτελούν αντικείμενα του Β’ Σταδίου που ακολουθεί και ο 
σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τους βραχυ/μεσοπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης 
του Λιμένα όπως τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πλοία και επιβά-
τες, την  περιορισμένου βαθμού ανάπτυξη των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών 
και την άμεση ενίσχυση υποδομών κρουαζιέρας.  Αφορά κυρίως τους βασικούς 
μακροπρόθεσμους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου του Λιμένα όπως η  με-
ταφορά του επιβατικού λιμένα (ακτοπλοΐας) σε νέα θέση, η μεταφορά των δρα-
στηριοτήτων εμπορικού λιμένα σε θέση εκτός των οικισμών, και την απόδοση του 
συνόλου των λιμενικών εγκαταστάσεων του Όρμου Παροικιάς στην εξυπηρέτηση 
του θαλάσσιου τουρισμού και του αλιευτικού της στόλου.

Η διαβούλευση σκοπεύει να δημιουργήσει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ τοπικής 
αυτοδιοίκησης και κοινωνίας όπου οι ενεργά συμμετέχοντες πολίτες θα εμπλέκο-
νται ουσιαστικά στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, και καθώς η 
διαδικτυακή πραγματικότητα ενθαρρύνει τη πολύ συμμετοχικότητα και μπορεί να 

Master Plan
Προοπτική 25ετίας
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συνδέσει τους ανθρώπους ευκολότερα στις ημέρες, ο Δήμος Πάρου εγκαινίασε 
έναν νέο χώρο επικοινωνίας με τους Δημότες, τους Πολίτες και τους Φίλους της 
Πάρου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://dimosparou.blogspot.gr/. Ο ιστότοπος 
αυτός φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία ηλεκτρονική γέφυρα αμφίδρομης επικοινω-
νίας με τους πολίτες και τη δυνατότητα για έναν ειλικρινή και δημιουργικό διάλογο 
μαζί τους».

Επίσης, σε μήνυμα του ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος αναφέρει  «Σ’ αυτή 
τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης και ύφεσης, ο δήμος Πάρου ατενί-
ζοντας το μέλλον με αισιοδοξία, σχεδιάζει ένα μεγάλο έργο με προοπτική που θα 
αλλάξει την εικόνα στον τόπου μας και  θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας 
δυναμικής και ποιοτικής πορείας. 

Προχωράμε για πρώτη φορά, στον προσδιορισμό ενός στρατηγικού μακροπρό-
θεσμου σχεδιασμού που θα μας οδηγήσει στο μέλλον, προσδιορίζοντας με ακρί-
βεια το μείγμα  που χρειαζόμαστε με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες μας σε 
ορίζοντα 25ετίας και χρειαζόμαστε την ενεργή συμμετοχή καθένα από εσάς για 
να κάνουμε όλοι μαζί το επόμενο βήμα μέσω ενός γόνιμου και εποικοδομητικού 
διαλόγου, ενός κύκλου Διαβούλευσης για το Master Plan με τους εκπροσώπους 
των αρμόδιων υπηρεσιών, φορέων και των συλλόγων, αλλά και των πολιτών ώστε 
κάθε πρόταση να συμπεριληφθεί στον φιλόδοξο σχεδιασμό του. 

Σήμερα ο συνδυασμός των μεγάλων αλλαγών που βιώνουμε σε διεθνές επίπεδο 
δημιουργεί, στην περίπτωση της Πάρου, νέες δυνατότητες και μεγάλες προοπτι-
κές. Προοπτικές για τις οποίες προχωρούμε στον απαιτούμενο σχεδιασμό και την 
κατάλληλη προετοιμασία, ώστε τις ευκαιρίες του σήμερα να τις μετατρέψουμε σε 
ανάπτυξη και ευημερία για το αύριο».

Ιστορικό Εργασιών για το MASTER PLAN 
1. Ο φάκελος με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συμβατικά τεύχη προκήρυξης 

του διαγωνισμού για το έργο «Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένος Πάρου», με προϋπο-
λογισμό 197.981,85€ χωρίς ΦΠΑ εγκρίθηκε με την υπ ’αρ. 59/09-12-2014 απόφα-
ση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου (Δ.Λ.Τ.)

2. Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης προκηρύχτηκε με την 
υπ’αρ.24/27-03-2015 απόφαση του ιδίου οργάνου.

3. Η περίληψη της προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά τον Ν.3316/05 
έλαβε αρ. πρωτοκόλλου 421/27-04-2015

4. Με την 42/29-05-2015 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου- 
Αντιπάρου εγκρίθηκε η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκπόνηση με-
λετών του Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Κεντρικού Λιμένα Παροικίας 
Πάρου με πρόεδρο την Πρ/μένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, 
κα Ασημίνα Κούτλα – Μηχανολόγο Μηχανικό

5. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στις 06/11/2015 για 
το άνοιγμα των φακέλων «Οικονομικής Προσφοράς» των διαγωνιζομένων της ως 
άνω μελέτης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο από 11/11/2015 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ, και διαβιβάστηκαν στο Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. στις 20-11-2015. Τα μελετητικά 
σχήματα που συνέχιζαν στο διαγωνισμό ήταν 6 συνολικά.

6. Με την υπ’αρ.100/27-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Πάρου - Αντιπάρου εγκρίθηκε το παραπάνω πρακτικό και ανατέθηκε η εκπόνηση 
της μελέτης στο Μελετητικό Σχήμα CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΕ-ΤΕ-
ΚΕΜ ΑΕ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΓΟΥΤΑΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΓΚΟΝΗ ΚΛΕΑΝΘΗ 
– ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΑΛΙΚΗ ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
έκπτωση 68,36% και αντί του ποσού των 63.195,00€.

7. Μετά από τον έλεγχο νομιμότητας από τη σχετική Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ -ΟΙΚ/ΚΟΥ 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, η ανωτέρω ανάθεση εγκρίθηκε με την υπ’αρ.8720/08-02-2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

8. Η ανάδοχος εταιρεία κλήθηκε να προσκομίσει τα επιμέρους δικαιολογητικά και 
έγγραφα για την εκπόνηση της μελέτης, με το υπ’αρ.144/17-02-2016 έγγραφο του 
Δ.Λ.Τ.

9. Με το υπ’αρ.282/22-03-2016 έγγραφο του Δ.Λ.Τ.  κλήθηκε η ανάδοχος εται-
ρεία να υπογράψει το έγγραφο συμφωνητικό του έργου, προσκομίζοντας τις σχετι-
κές εγγυήσεις και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

10. Στις 05/01/2016 υπογράφηκε ο ιδιωτικό συμφωνητικό για την εκπόνηση της 
μελέτης  «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (MASTER PLAN) Λιμένος Πάρου»

11. Με το υπ’αρ.4164/07-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
του Δήμο Πάρου ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός ο Ιωάννης Ραγκούσης.

12. Τέλος, με το υπ’αρ.11385  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Πάρου στάλθηκαν οι παρατηρήσεις επί των παραδοτέων της μελέτης και δό-
θηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση του  Σταδίου Α’ του «Γενικού 
Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Πάρου», προκειμένου ο ανάδο-
χος να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Περίληψη Α’ Σταδίου
Το Α’ Στάδιο του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Πάρου 

συντάσσεται σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του τεύχους «Προδιαγραφές Προ-
γραμματικών Σχεδίων (Master Plan) Λιμένων Εθνικής Σημασίας» (Εγκύκλιος ΥΝΑ/
ΓΓΛΛΠ/Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών με α.π. 8210/15/14/30-04-2013), καθότι 
ο κεντρικός λιμένας της Πάρου κατατάσσεται στους Λιμένες Εθνικής Σημασίας σύμ-
φωνα με την  ΚΥΑ 8315.2/2007 (ΦΕΚ 202Β/2007). Περιλαμβάνει δε την ανάλυση 
της υφιστάμενης κατάστασης και την εκτίμηση των μελλοντικών προοπτικών του 
Λιμένα, με στόχο τη διατύπωση του στρατηγικού σχεδίου (στρατηγικών στόχων) 
ανάπτυξής του. 

Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που 

αφορούσαν: 
• Τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές, το είδος και πλήθος των εξυπηρετούμενων 

πλοίων/σκαφών, καθώς και τις συνθήκες λειτουργίας της λιμενικής εγκατάστασης,
• Τη λιμενική δραστηριότητα της τελευταίας 10ετίας ανά είδος (ακτοπλοΐα, εμπο-

ρική κίνηση, κρουαζιέρα, τουριστικά σκάφη, σκάφη αναψυχής, ημερόπλοια, αλιευτι-
κή δραστηριότητα),

• Τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, τους ελεύθερους χώρους (υλικά, αστι-
κός εξοπλισμός) και τα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα κτιρίων και λιμενικών υποδο-
μών,

• Το οδικό δίκτυο του οικισμού της Παροικίας, η σύνδεση του λιμένα με αυτό όπως 
και με το αεροδρόμιο (συνδυασμένες μεταφορές), οι φόρτοι και η σύνθεση της 
κυκλοφορίας, οι χώροι στάθμευσης καθώς και οι διαδρομές των δημόσιων μέσων 
μεταφοράς (ΚΤΕΛ) και των ταξί,

• Οι πολεοδομικές, χωροταξικές δεσμεύσεις, εντός και εκτός της ζώνης λιμένα,
• Η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κα-

θώς και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις,
• Μελέτες οπού έχουν εκπονηθεί στον παρελθόν και αφορούν τη λειτουργία του 

λιμένα,
• Αιτήματα και απόψεις των τοπικών αρχών και φορέων.
Ακολούθησε η αξιολόγηση του συνόλου των παραπάνω στοιχείων, προβλέφθηκαν 

οι ροές για την ακτοπλοΐα, την εμπορευματική δραστηριότητα και την κρουαζιέρα, 
με βάση τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία, αξιολογήθηκαν οι λιμενικές υποδομές σε 
σχέση με τις προβλέψεις και  πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της συμβατότητας των 
υποδομών και των λειτουργιών του λιμένα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (πολεο-
δομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις). 

Τελικοί στόχοι των ενεργειών αυτών ήταν, ο εντοπισμός των προβλημάτων που 
αφορούν τις λιμενικές δραστηριότητες και τις υποδομές, ο προσδιορισμός των ανα-
γκών του λιμένα, η διερεύνηση των προοπτικών του μέσω της ανάλυσης δυνάμεων, 
αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων (ανάλυση SWOT) και τέλος η διατύπωση των 
στρατηγικών στόχων για κάθε τομέα λιμενικής δραστηριότητας. 

Σύνοψη των αποτελεσμάτων του Α’ Σταδίου
Στην παρούσα ενότητα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης και οι σχε-

τικοί στρατηγικοί στόχοι για κάθε λιμενική δραστηριότητα, ώστε να τεκμηριωθεί το 
«μίγμα» στρατηγικών στόχων που έχουν επιλεγεί. Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτά 
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7.

Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν από την ανάλυση της υφιστάμε-
νης κατάστασης είναι τα ακόλουθα:

• Ο χερσαίος χώρος του λιμένα είναι ιδιαίτερα περιορισμένος για τον όγκο της 
ακτοπλοϊκής κίνησης (επιβάτες και οχήματα) που δέχεται, ιδιαίτερα κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες αιχμής (Ιούλιος και Αύγουστος), με αποτέλεσμα το επίπεδο εξυπη-
ρέτησης να είναι χαμηλό. Ειδικότερα, όσον αφορά στα οχήματα, η έλλειψη χερσαίου 
χώρου σε συνδυασμό με την κακή σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο του νη-
σιού προκαλεί συμφόρηση, με συνέπεια την εκδήλωση σημαντικών καθυστερήσεων 
κατά την αποβίβαση και επιβίβαση των οχημάτων, την υποβάθμιση της λειτουργίας 
του οδικού δικτύου του οικισμού και κατά περίπτωση την αδυναμία παροχής της 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Η έλλειψη οργανωμένου χερσαίου χώρου ικανοποιητικής 
επιφάνειας, σε συνδυασμό με τον όγκο των οχημάτων, δυσχεραίνει και την εξυπηρέ-
τηση των επιβατών κατά την αποβίβαση και την επιβίβαση τους στα πλοία.

Το πρόβλημα αυτό αναμένεται να ενταθεί κατά τα επόμενα έτη, στα οποία, με 
βάση τις σχετικές προβλέψεις αναμένεται αύξηση των ροών της ακτοπλοΐας, όπως 
φαίνεται από τα παρακάτω συνοπτικά αποτελέσματα. Το 2018 ο λιμένας εκτιμάται 
ότι θα παρουσιάζει συνολικά περίπου την κίνηση του 2010 (προ κρίσης), ενώ μέχρι 
το 2020 αναμένεται πλήρης συμφόρηση του λιμανιού.

Έτος

Επιβάτες Οχήματα

Ετήσιες 
Αποβιβάσεις

Ετήσιες 
Αποβιβάσεις & 

Επιβιβάσεις
Γ τρίμηνο Γ τρίμηνο

Ετήσιος 
αριθμός 

οχημάτων

2014 471.782 944.975 572.006 57.387 103.325

2015 472.958 936.952 523.948 53.221 107.505
2016 493.249 976.241 534.343 54.195 111.752
2018 530.793 1.050.549 575.015 55.322 114.201
2020 576.162 1.140.342 624.163 59.366 122.393
2025 661.809 1.309.856 716.946 72.694 145.211
2030 775.100 1.534.082 839.675 84.848 168.766
2035 870.853 1.723.598 943.406 94.235 187.002
2040 997.677 1.974.607 1.080.796 106.842 211.430

• Το πρόβλημα εξυπηρέτησης των οχημάτων εντείνεται από το γεγονός ότι ο χερ-
σαίος χώρος ουσιαστικά εφάπτεται του οικισμού της Παροικιάς, ο οποίος είναι ήδη 
πυκνοδομημένος και διαμορφωμένος στο παραλιακό μέτωπο. Τα εξυπηρετούμε-
να οχήματα οδηγούνται στο περιορισμένο οδικό δίκτυο του συνεκτικού οικιστικού 
ιστού του οικισμού, χωρίς εναλλακτικές διαδρομές, με αποτέλεσμα κατά τους θερι-
νούς μήνες να παρατηρείται κορεσμός του δικτύου, ειδικά τις ώρες κατά τις οποίες 
καταπλέουν/αποπλέουν συγχρόνως δύο πλοία (ή και περισσότερα). 
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• Εξαιτίας των περιορισμένων λιμενικών υποδομών, τη λειτουργία του λιμέ-
να εντός του οικιστικού ιστού και του υψηλού φόρτου της δραστηριότητας της 
ακτοπλοΐας, δεν υφίσταται χώρος για την ανάπτυξη και των λοιπών λιμενικών λει-
τουργιών με αποτέλεσμα την αλληλοεμπλοκή τους. Ειδικότερα, η εμπορευματική 
δραστηριότητα (φορτοεκφόρτωση αδρανών «χύδην», φιαλών υγραερίου και εκρη-
κτικών για τη λειτουργία των λατομείων), που επιτελείται κυρίως στον προβλήτα 
Βίντζι, στον οποίο προσδένουν επίσης μικρά κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής, 
επιβαρύνει τον ήδη επιβαρυμένο οικισμό της Παροικιάς και επιδρά αρνητικά στο 
συνολικό παρεχόμενο τουριστικό προϊόν. Επιπλέον, ο χώρος αυτός είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένος, έως και ακατάλληλος και δεν επαρκεί για τους ασφαλείς ελιγμούς 
των φορτηγών οχημάτων, ενώ παράλληλα παρεμποδίζεται και η κίνηση των πεζών. 
Υπάρχουν επομένως σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, ενώ ανακύπτουν χωροταξικά, 
περιβαλλοντικά και αισθητικά ζητήματα. Επιπλέον, κατά τους μήνες αιχμής (Ιούνιος 
– Οκτώβριος) δεν πραγματοποιείται η φορτοεκφόρτωση αδρανών στον προβλήτα, 
ώστε να μετριάζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις της στο παραλιακό μέτωπο, ωστόσο 
η απαγόρευση αυτή έχει προφανώς οικονομικές επιπτώσεις στη σχετική επιχειρη-
ματική δραστηριότητα του νησιού. Το φορτίο που διακινείται αναμένεται επίσης να 
αυξηθεί κατά τα επόμενα έτη, όπως φαίνεται και από τα παρακάτω στοιχεία.

Έτος Ξηρό φορτίο & 
Γενικό φορτίο

Υγρό φορτίο 
χύδην

2014 106.971 45.809

2015 139.838 39.741

2016 173.634 40.404

2017 178.255 39.861

2020 193.383 44.057

2030 215.939 59.825

2040 236.077 74.350

• Δεδομένων των παραπάνω προβλημάτων και επειδή η ακτοπλοΐα είναι η σημα-
ντικότερη λιμενική λειτουργία για το λιμάνι της Πάρου, οι υποδομές που διατίθεται 
για την εξυπηρέτηση των λοιπών λειτουργιών, εκτός της εμπορευματικής, (θαλάσ-
σιος τουρισμός, κρουαζιερόπλοια, αλιευτική δραστηριότητα) είναι ιδιαίτερα περιο-
ρισμένες, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής των σχετικών υπηρεσιών σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο. Η εξυπηρέτηση των τουριστικών και των αλιευτικών σκαφών 
γίνεται σε εγκαταστάσεις μικτής χρήσεως (προβλήτας Σιδερένια, καταφύγιο μικρών 
σκαφών, παραλιακό κρηπίδωμα μεταξύ Βίντζι και Σιδερένιας). Κατά τους θερινούς 
μήνες η υφιστάμενη υποδομή δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει τη ζήτηση των του-
ριστικών σκαφών, οπότε αρκετά σκάφη αναγκάζονται να προσδένουν αρόδου. Η ζή-
τηση αυτή, αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ο θαλάσσιος τουρισμός δείχνει ανοδικές 
τάσεις, επομένως το πρόβλημα αυτό αναμένεται να ενταθεί κατά τα επόμενα έτη.

• Η αλιευτική δραστηριότητα εμπλέκεται με τη δραστηριότητα του θαλάσσιου 
τουρισμού. Ο αλιευτικός στόλος της Πάρου είναι ο μεγαλύτερος του Νοτίου Αιγαίου 
και η αλιεία μια παραδοσιακή δραστηριότητα, η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να 
οργανωθεί, ώστε να μην εμπλέκεται με άλλες δραστηριότητες, αλλά και να εξυπη-
ρετείται αποτελεσματικά (π.χ. δεν υπάρχει χώρος αποθήκευσης των ογκωδών αλι-
ευτικών εργαλείων των επαγγελματιών αλιέων, οπότε αυτά καταλαμβάνουν χώρο 
επί του παραλιακού μετώπου).

• Η κρουαζιέρα επίσης εξυπηρετείται αναποτελεσματικά, γιατί, λόγω των πε-
ριορισμένων υποδομών, ο χώρος εξυπηρέτησης της εμπλέκεται με το χώρο της 
ακτοπλοΐας και των ημερόπλοιων. Η Πάρος «έχει μπει στο χάρτη της κρουαζιέρας» 
σχετικά πρόσφατα, υπό την έννοια των προγραμματισμένων προσεγγίσεων πλοίων 
με σημαντικό αριθμό επιβατών και εξυπηρετεί μικρά κρουαζιερόπλοια, λόγω έλλει-
ψης των σχετικών υποδομών (αλλά και λόγω μικρότερης ζήτησης σε σχέση με άλλα 
λιμάνια του Αιγαίου). 

Ωστόσο, εφόσον η Πάρος θέλει να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό κατάπλων 
και επιβατών, ή μεγαλύτερα πλοία, πρέπει απαραίτητα να βελτιώσει την υποδομή 

εξυπηρέτησης της κρουαζιέρας. Όμως, η ανάπτυξη επιπλέον «βαριάς» υποδομής 
στο λιμάνι της Παροικιάς, ακόμα και στην περίπτωση που αρθούν οι χερσαίοι και 
θαλάσσιοι περιορισμοί, πιθανότατα θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση του τουριστι-
κού προϊόντος της, λόγω της υποβάθμισης του παραλιακού μετώπου, οπότε υπάρ-
χουν σημαντικές πιθανότητες, η βαριά υποδομή στην Παροικιά να είναι οικονομικά 
ασύμφορη και αντί να επιφέρει αύξηση στη ζήτηση, να τη μειώσει. Ως εκ τούτου, 
περισσότερο συμβατή με το χαρακτήρα της Παροικιάς (και του νησιού), θα ήταν η 
δημιουργία περιορισμένων υποδομών, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότε-
ρα μικρά και μεσαία κρουαζιερόπλοια. Σε κάθε περίπτωση η Πάρος θα κληθεί να 
εξυπηρετήσει μεγαλύτερο αριθμό επιβατών, και ανάλογα με την υποδομή, ο αριθμός 
αυτός είτε θα μοιράζεται σε περισσότερους κατάπλους είτε σε μεγαλύτερα πλοία, 
όπως φαίνεται και από τις ακόλουθες συνοπτικές εκτιμήσεις. Το ευμενές σενάριο 
αντιστοιχεί στην περίπτωση που δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή (και η Πάρος 
εγκαθιδρυθεί ως προορισμός κρουαζιέρας), ενώ το δυσμενές σενάριο αντιστοιχεί 
στην περίπτωση διατήρησης (ή πολύ μικρής βελτίωσης) της υφιστάμενης υποδομής 
– ουσιαστικά διατήρηση του σημερινού μεριδίου αγοράς της Πάρου.

Έτος

Κανονικό / Δυσμενές 
σενάριο Ευμενές σενάριο

Πάρος Λοιπό 
Αιγαίο Πάρος Λοιπό 

Αιγαίο

2013 7.071 508.052 7.071 508.052

2014 7.048 492.262 7.048 492.262

2015 3.679 578.385 3.679 578.385

2016 6.036 591.528 9.202 604.293

2020 13.752 673.828 37.857 719.279

2030 23.490 1.150.995 71.062 1.350.186

2040 40.124 1.966.066 133.394 2.534.484

Συμπερασματικά, και επειδή το λιμάνι παρουσιάζει ήδη τάσεις κορεσμού και 
δυσλειτουργίας, καθίστανται απαραίτητες σημαντικές οργανωτικές και 
αναπτυξιακές επεμβάσεις, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των 
χρηστών του δεδομένης και της προβλεπόμενης αύξησης του όγκου των λιμενικών 
δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, οι δυνατότητες ανάπτυξης της υποδομής στο διατιθέμενο χερσαίο χώρο 
είναι ελάχιστες διότι υπάρχουν σοβαρά πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα κα-
θώς και ζητήματα αρμονικής συνύπαρξης και εναρμόνισης ενός νέου, μεγαλύτερου 
λιμανιού με τη μορφή και την αρχιτεκτονική του οικισμού της Παροικιάς. Από την 
άλλη μεριά, είναι περιορισμένη και η δυνατότητα ανάπτυξης της υποδομής στο θα-
λάσσιο χώρο, κυρίως λόγω της ύπαρξης  ενάλιων αρχαιοτήτων σε επαφή με τα υφι-
στάμενα έργα και των αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καθιστούν 
απαγορευτική την εκτεταμένη επέκταση των έργων. 

Οι παραπάνω περιορισμοί οδηγούν στο συμπέρασμα, πως το επίπεδο 
εξυπηρέτησης του λιμανιού προς τους χρήστες του, αλλά και η συνύ-
παρξη με τον οικισμό της Παροικιάς, μπορούν να βελτιωθούν, μόνο αν 
μέρος των λιμενικών δραστηριοτήτων μεταφερθεί σε άλλες κατάλληλες 
θέσεις στο νησί. Είναι προφανές, ότι μια τέτοια διαδικασία είναι χρονοβόρα και 
επομένως θα μπορούσε να αποτελέσει μακροπρόθεσμο (και όχι βραχυπρόθεσμο) 
στόχο και επομένως θα πρέπει να βρεθούν και κάποιες βραχυπρόθεσμες λύσεις, 
έτσι ώστε μέχρι (και εφόσον) υλοποιηθεί η μεταφορά των λιμενικών δραστηριοτή-
των, το λιμάνι, που ήδη παρουσιάζει φαινόμενα κορεσμού, να μπορέσει να λειτουρ-
γήσει αποτελεσματικά.

Στο πλαίσιο αυτό, δομήθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός του λιμένα, ο οποίος στο 
Β’ στάδιο της παρούσας μελέτης θα εμπλουτιστεί με εναλλακτικές αναπτυξιακές 
προτάσεις. Ο στρατηγικός σχεδιασμός παρουσιάζεται εποπτικά στο επόμενο διά-
γραμμα και αναλυτικά στην ενότητα 7 της παρούσας μελέτης.
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«Φόρος περιουσίας»
Στο προσκήνιο επανέρχονται τα σενάρια για «φόρο περιουσίας», δηλαδή για μια 

νέα επιβάρυνση που θα επιβάλλεται επί τους συνόλου της περιουσίας των φορο-
λογούμενων, σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας «Ημερήσια».

Η δημιουργία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, ενός «πόθεν έσχες» για όλους 
τους Έλληνες δηλαδή, βάζει τις βάσεις για την κατάργηση μεν του ΕΝΦΙΑ αλλά για 
την υλοποίηση ενός ευρύτερου σχεδιασμού εφαρμογής ενιαίους φόρου περιουσίας.

«Έχουμε δεσμευτεί ό,τι όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ κάποια στιγμή θα τον καταργή-
σουμε» τόνισε η υφυπουργός Οικονομικών. «Δεν έχει να φοβάται κανένας που έχει 
πάρα πολύ λίγα χρήματα. Κανένας από τους πολίτες που είναι στη μικρή ή στη 
μεσαία τάξη δεν έχει να φοβάται τίποτα από το περιουσιολόγιο» υπογράμμισε η κ. 
Παπανάτσιου.  «Το περιουσιολόγιο προχωράει, είναι υποχρέωσή μας, ήδη μέσα στο 
2018 πρέπει να έχει λήξει» σημείωσε η υφυπουργός.

Ό,τι, λοιπόν, δηλώνεται στο περιουσιολόγιο θα μπορεί και να φορολογείται ενιαία. 
ακίνητη περιουσία, μετοχές, ομόλογα, χρυσός, άλλα τιμαλφή αλλά και οι καταθέσεις 
στις τράπεζες θα μπορούν να αποτελούν την φορολογήσιμη ύλη. Με κάποιους κλι-
μακωτούς συντελεστές και με εξαιρέσεις θα μπορούσε να επιβληθεί ένας φόρος 

επί της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας που δηλώνει κάποιος. Ακόμη και 
των καταθέσεων ή των χρημάτων στο στρώμα (που το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο 
απαιτεί να δηλώνονται).

Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι το περιουσιο-
λόγιο γίνεται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εκτιμάται ότι γίνονται σκέ-
ψεις για έναν τέτοιον φόρο, κάτι που, όμως, θα μπορούσε να δημιουργήσει κλίμα 
ανασφάλειας στους επενδυτές και να χειροτερεύσει το φαινόμενο της απόκρυψης 
κεφαλαίων.

Υπενθυμίζεται ότι το περιουσιολόγιο σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει τις τρα-
πεζικές καταθέσεις, τα ακίνητα και δαπάνες πολυτελείας που γίνονται για αγορές 
αυτοκινήτων ή δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και σε δεύτερη φάση θα ενταχθούν 
έργα τέχνης και κοσμήματα, ακόμη και... ίππους που διαθέτει κάποιος.

Εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα, τα στοιχεία θα αποσταλούν από τις εταιρείες και 
τους οίκους στους οποίους έχει γίνει η ασφάλιση ή η εκτίμηση. Με τον τρόπο αυτό, 
το υπουργείο Οικονομικών θα έχει πλήρη εικόνα της περιουσιακής κατάστασης 
κάθε φορολογουμένου, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η φοροδιαφυγή. 
Για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν θα δηλωθούν μετά το τέλος της διαδικασίας, 
το υπουργείο Οικονομικών πέραν της φορολόγησής τους θα επιβάλει πρόστιμα και 
προσαυξήσεις, ενώ θα γίνονται και οι σχετικές διώξεις.

Οικονομία | 11

22%-45% φόρος  
αν φυτεύεις  
κολοκυθάκια…

Την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος από το 
13% στα επίπεδα του 22%-45% για όσα φυσικά πρόσωπα δεν είναι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες επιβεβαίωσε η υφυπουργός Οικονομικών. Αικατερίνη Παπανά-
τσιου, απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση 38 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. 

Θιγόμενοι από την εξέλιξη αυτή είναι περίπου 575.000 φορολογούμε-
νοι, οι οποίοι μαζί με εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες αποκτούν ταυτό-
χρονα και εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις ή κι από επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τις διευκρινίσεις που έδωσε η κ Παπανάτσιου στην έγ-
γραφη απάντησή της προς τους βουλευτές:

1) Για τα εισοδήματα (κέρδη) από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα τα 
οποία αποκτώνται από την 1/1/2016 και μετά, η αυτοτελής φορολόγηση με συντε-
λεστή 13% καταργήθηκε. Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 112 του ν. 
4387/2016 προβλέπεται πλέον ότι τα εισοδήματα (τα κέρδη) από αγροτικές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες φορολογούνται αυτοτελώς με βάση 
φορολογική κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου 22% για 
τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος, 29% για τα επόμενα 
10.000 ευρώ, 37% για τα επόμενα 10.000 ευρώ και 45% για το υπερ-
βάλλον τμήμα εισοδήματος.

2) Τα εισοδήματα από αγροτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν θα αθροίζο-
νται με τυχόν εισοδήματα από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες κι από μισθούς 
και συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος φορολογούμενος έχει εισοδήματα από 
επιχειρηματικές δραστηριότητες (ως έμπορος ή ελεύθερος επαγγελματίας) κι από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις, τα οποία φορολογούνται αθροιστικά με την προα-
ναφερθείσα κλίμακα, και παράλληλα έχει και εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα, η παραπάνω κλίμακα θα εφαρμόζεται αυτοτελώς για το 
εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και ξεχωριστά για 
το άθροισμα του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και του εισοδήμα-
τος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

3) Σε περίπτωση που το εισόδημα προκύπτει μόνο από ατομική αγρο-
τική δραστηριότητα, τότε ο φόρος θα μειώνεται κατά ένα ποσό που θα 
φθάνει μέχρι τα 1.900-2.100 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κα-
τάσταση του φορολογούμενου. Ειδικότερα, για τους έχοντες εισόδημα προ-
ερχόμενο αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα ή τουλάχιστον κατά 50% από 
αγροτική δραστηριότητα, οι οποίοι πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις για τον 
χαρακτηρισμό τους ως κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (είναι κάτοχοι αγροτικών εκ-
μεταλλεύσεων, τηρούν λογιστικά βιβλία, ασχολούνται επαγγελματικά με αγροτικές 
δραστηριότητες τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας 
τους και είναι ασφαλισμένοι οι ίδιοι και οι αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις) προβλέ-
πεται ότι από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση την προαναφερθείσα 
φορολογική κλίμακα εκπίπτει ποσό φόρου το οποίο φθάνει μέχρι τα 1.900 ευρώ 

για όσους δεν βαρύνονται με προστατευόμενα τέκνα, τα 1.950 ευρώ για όσους 
βαρύνονται με ένα προστατευόμενο τέκνο, τα 2.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με 
δύο προστατευόμενα τέκνα και τα 2.100 ευρώ για όσους βαρύνονται με τρία ή πε-
ρισσότερα προστατευόμενα τέκνα. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φόρος που 
αναλογεί στο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα είναι ποσό μικρότερο της ισχύ-
ουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου, το ποσό του φόρου αυτού μηδενίζεται, 
δηλαδή το ποσό της έκπτωσης περιορίζεται στο ύψος του ποσού του αναλογούντος 
φόρου. Για ετήσια εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα άνω των 20.000 ευρώ 
το ποσό της έκπτωσης αυτής μειώνεται κατά ένα ποσό ίσο με ποσοστό 1% επί της 
διαφοράς μεταξύ του συνολικού ετήσιου εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα 
και του ποσού των 20.000 ευρώ.

4) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συ-
ντάξεις μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, οι παραπάνω μειώσεις του 
φόρου υπολογίζονται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων. Κατά την εφαρ-
μογή της ανωτέρω διάταξης δεν γίνεται καμία διάκριση σχετικά με το εάν κάποιος 
έχει ενταχθεί ή όχι σε κάποιο από τα καθεστώτα του ΦΠΑ (έμμεση φορολογία). 
Για όσους δηλώσουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι 
απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Πίνακας ΣΤ’), ανεξάρτητα από το αν 
υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων και ανεξάρτητα την ένταξή τους ή 
όχι στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

4) Η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικής 
Ενίσχυσης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ούτως ώστε οι βεβαιώσεις που 
θα χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ (και κατ’ επέκταση η καταχώρησή τους στο Έντυπο Ε3) θα 
φέρουν τους απαραίτητους χαρακτηρισμούς για την ορθή φορολογική αντιμετώπι-
ση των αγροτικών επιδοτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 
4387/2016.

5) Οι επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν σε προγενέστερες 
χρήσεις συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντι-
στοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργή-
θηκε το δικαίωμα γι’ αυτές τις επιδοτήσεις. Η καταχώρηση των αγροτικών αυτών 
επιδοτήσεων/ενισχύσεων στις συμπληρωματικές δηλώσεις θα γίνεται σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Διοίκησης (σχετική η ΠΟΛ.1116/10.6.2015).

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
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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

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 

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

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, ενοικιάζεται κτίριο 
240 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 697 
633 6421

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΗΤΑΣ 

2 χλμ. από το λιμάνι της Παροικίας, 
ενοικιάζεται διαμέρισμα δίχωρο, 
30 τ.μ. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 558 
581, 22840 22302

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα, δυάρι επιπλωμένο, 
με αυτονομία ΔΕΗ και νερό. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 785 214

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται επιχείρηση 
εστίασης πλήρως εξοπλισμένη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6942 438 399

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζεται πλήρως 
εξοπλισμένη επιχείρηση εστίασης. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 41178 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κουζίνα, 
σέρβις, μπουφέ και βοηθός μπαρ, 
για την καλοκαιρινή σεζόν σε Beach 
Bar στην Πάρο. (εργασία μόνο κατά 
τη διάρκεια της ημέρας). Τηλ. 6971 
826 374

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, 
ζητεί να προσλάβει για την 
νέα σεζόν: Υπάλληλο υποδοχής, 
Barman, Σερβιτόρο και Καμαριέρα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε όλες 
τις ειδικότητες. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6937 107 870 και αποστολή 
βιογραφικών απαραιτήτως με 
φωτογραφία στο: christina@
alkyongreece.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για κατάστη-
μα λιανικής διακόσμησης σπιτιού 
στην Μάρπησσα/Νάουσσα Πάρου, 
για πωλήσεις και γραμματειακή 
υποστήριξη. Πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών και χρήσης υπολογιστών. 
Επιπλέον γνώσεις ξένων γλωσσών 
θα εκτιμηθούν. Δυνατότητα 
ετήσιας απασχόλησης.  email: 
rags2richesparos@gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ζητείται με 
δίπλωμα αυτοκινήτου ή μηχανής.
Αποστολή βιογραφικών στο: 
klimatismos.paros@yahoo.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙ-
ΕΙΑΣ πωλείται. Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα: 6936 458 504/22840 
51623

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

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

∆έχονται καθηµερινά
Παθολόγος
Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος
Γεωργακόπουλος Αθανάσιος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-15.00

Ακτινολόγος
Κοράκης Βασίλειος 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Πατεράκη Ευστρατία 25-26/1

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος 25-26/1

Καρδιολόγος
Χαρίτος ∆ιονύσης 26-27/1

Ουρολόγος-Χειρουργός
Παπαθανασίου Γεώργιος 23/1

ΠΕΝΘΟΣ
Ευχαριστούμε θερμά όσους συ-

μπαραστάθηκαν στο πένθος μας για 
το θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού ΜΠΙΖΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΤΙΣΤΑ, ετών 
69, κατοίκου Παροικίας  Πάρου, στην 
εξόδιο ακολουθία του στις 24 Δεκεμ-
βρίου 2016 στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατο-
νταπυλιανής. 

Το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο θα τελεστεί την 
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 μετά την λειτουρ-
γία, στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλια-
νής στην Παροικία της Πάρου.

Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

Από το υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτι-
κής δόθηκε στη δημοσιότητα δελτίο τύπου σχετικά με 
τις μεταφορικές δαπάνες που λογίζονται στο «χτίσιμο» 
του αφορολόγητου.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Σημαντικό μέτρο, ενίσχυσης των νησιωτών, εμπερι-

έχεται στην εγκύκλιο που υπεγράφη σήμερα από την 
υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου. 

Η υπουργική απόφαση που αναφέρεται στον κα-
θορισμό των κατηγοριών εκείνων των δαπανών που 
υπολογίζονται στο ελάχιστο ποσό που πρέπει να 
πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 
οι πολίτες για το φορολογικό έτος 2017, εμπεριέχει 
και τις δαπάνες των μεταφορικών εισιτηρίων. 
Από την συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοούνται, ιδιαίτερα, 
οι νησιώτες αφού η δαπάνη για ακτοπλοϊκά και αερο-
πορικά εισιτήρια ήταν ένα πάγιο και ανελαστικό έξοδο 
ώστε να ικανοποιηθούν οι βασικές τους ανάγκες και 
το οποίο επιβάρυνε κατά πολύ τον οικογενειακό τους 
προϋπολογισμό. Μετά από συντονισμένες παρεμ-
βάσεις του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και σε στενή συνεργασία με το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης, εντάχθηκαν για πρώτη 
φορά οι μεταφορικές δαπάνες στο «χτίσιμο» 
του αφορολόγητου. 

Έτσι για πρώτη φορά, οι κάτοικοι των νησιών, που 
εδώ και πολλά χρόνια αναγκάζονται να μετακινηθούν 
αρκετές φορές μέσα σε ένα έτος για ιατρικές εξετά-
σεις, λόγους εκπαίδευσης, ακόμη και για να εξυπηρε-
τηθούν από δημόσιες υπηρεσίες, θα δουν την έμπρα-
κτη αναγνώριση του κράτους μέσω της σχετικής 
φοροελάφρυνσης που συνεπάγεται το συγκεκριμένο 
μέτρο. 

Επιπλέον, το μέτρο επεκτείνεται και για τα νησιά εκεί-
να που έχουν πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκους, 
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, και δεν πρό-
κειται για τουριστικούς τόπους (έτσι όπως περιγράφο-
νται στα ΠΔ 899/76 και 664/77, «Περί ανακηρύξεως 
περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων»). 

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών και πάλι μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά 
τους εισιτήρια για να φτάσουν το αφορολόγητο, με τη 
διαφορά ότι δεν είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονι-
κής πληρωμής.  

Τέλος, ποτέ ξανά, κυβέρνηση, δεν είχε αναγνωρίσει 
τις δυσμενείς συνθήκες της Νησιωτικότητας και δεν 
είχε προβλέψει την έκπτωση των μεταφορικών δα-
πανών από το φορολογητέο εισόδημα, γεγονός που 
γίνεται σήμερα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Τα 
νησιά μας, προσπαθούν για επιβίωση και δημιουργία 
μέσα σε διπλά αντίξοες συνθήκες: από τη μια η οι-
κονομική κρίση και η κρίση στην παραγωγή και από 
την άλλη η νησιωτικότητα που συνεπάγεται δυσκολία 
πρόσβασης ακόμη και σε βασικά αγαθά. 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομι-
κών - που είναι μέρος ενός συνολικού και εν εξελίξει 
σχεδίου εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων για τα 
νησιά- έρχεται να βοηθήσει έμπρακτα το εισόδημα 
των νησιωτών, όχι με μια γενική πρόβλεψη, αλλά με 
συγκεκριμένη στόχευση στα στρώματα εκείνα που 
πραγματικά πλήττονται από τις αντιξοότητες, δηλ. 
τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους μικρο-
μεσαίους».

Γυμνάσιο Παροικιάς
Με ανακοίνωσή της η ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Πάρου θέτει ερωτήματα προς το δήμαρχο κ. Μ. 

Κωβαίο, για την ανέγερση του νέου γυμνασίου Παροικιάς.
Η ανακοίνωση της ένωσης έχει ως εξής:
«κ. Δήμαρχε
Μετά την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Πάρου 

στις 2-12-2016 για το θέμα του οικοπέδου του Γυμνασίου Πάρου και την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου θα θέ-
λαμε να μας απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

- Γιατί δεν προσκλήθηκε η Ένωση γονέων στη συνάντηση αυτή;
- Για ποιο λόγο θεωρήθηκε περιττό να προσκληθεί η Ένωση Γονέων, ενώ βάση νόμου είναι ο φορέας που 

εκπροσωπεί όλα τα σχολεία σε όλες τις επιτροπές του Δήμου (σχολικές επιτροπές, δημοτική επιτροπή παιδείας, 
κλπ);

- Γιατί δεν έχει απαντηθεί το σχετικό έγγραφο-Δελτίο Τύπου για το Γυμνάσιο, το οποίο απευθύναμε στο Δή-
μαρχο Πάρου και δημοσιεύσαμε στις 26-11- 2016, δηλαδή λίγες μέρες πριν τη συνάντηση;

Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ έχουμε κάνει, ετών, αγώνα για την ανέγερση του 2ου γυμνασίου 
Πάρου, ο Δήμος, όχι μόνο δεν απαντάει στα σχετικά έγγραφά μας αλλά μας υποτιμάει και μας παρακάμπτει θεω-
ρώντας περιττό να μας καλέσει στην σχετική με το θέμα ενημερωτική συνάντηση. Καθώς λοιπόν δεν κληθήκαμε 
και δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να θέσουμε τα ερωτήματά μας και να λυθούν οι απορίες μας σχετικά με το θέμα 
του αγροτεμαχίου του γυμνασίου, τις παραθέτουμε παρακάτω:

Στην ανακοίνωση, του συλλόγου γονέων του γυμνασίου, γράφει ότι τους ενημερώσατε και τους υποσχεθήκα-
τε ότι: «Δεν τίθεται θέμα δρόμου αλλά έργου διαμόρφωσης του χώρου για την απορρόφηση των υδάτων». Θα 
θέλαμε, λοιπόν να μας πείτε:

- Βάση ποιάς μελέτης κρίθηκε σκόπιμο να γίνει έργο αποστράγγισης υδάτων;
- Πόσο μεγάλη ποσότητα υδάτων ήταν αυτή ώστε να απαιτείτε έργο αποστράγγισης και σε ποιον ή σε τι ακρι-

βώς δημιουργούσαν πρόβλημα τα ύδατα, αφού πρόκειται για ένα άδειο αγροτεμάχιο;
- Ποιος έκανε το έργο; Αν ήταν ιδιώτης, πως το έκανε μέσα σε δημόσιο χώρο; Αν ήταν ο Δήμος, με ποια 

μελέτη, ποια άδεια και με τι κονδύλια έγινε; Επίσης στην ανακοίνωση γράφει ότι δώσατε εντολή στην Τεχνική 
Υπηρεσία να επισπεύσει τις εργασίες για την ολοκλήρωση της μελέτης. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε:

- Γιατί αυτή η εντολή δόθηκε τώρα για πρώτη φορά;
- Μέχρι τώρα δεν ήταν πρώτης προτεραιότητας το θέμα του γυμνασίου;
Θεωρούμε ότι μετά από τόσες προσπάθειες που έχουμε κάνει επί σειρά ετών με έγγραφα για το θέμα του γυ-

μνασίου και των κτιριακών προβλημάτων των σχολείων, με μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο για την παιδεία 
που είχαμε συγκαλέσει και σειρά συναντήσεων με την Τεχνική Υπηρεσία και το Δήμαρχο έπρεπε ήδη να ήταν 
έργο πρώτης προτεραιότητας το 2ο Γυμνάσιο Πάρου.

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου, πάντα επιδίωκε τη συνεργασία με το Δήμο Πάρου για την επίλυση 
των προβλημάτων που ταλανίζουν τα σχολεία της Πάρου και γενικότερα την εκπαίδευση στο νησί μας, όμως 
είμαστε αναγκασμένοι να παραθέτουμε τα προβλήματα όπως ακριβώς έχουν, χωρίς να «χρυσώνουμε το χάπι» 
γιατί ο σκοπός μας και μοναδική προτεραιότητα μας είναι το καλό των παιδιών μας και το δικαίωμα τους για 
πρόσβαση σε Δωρεάν Δημόσια Εκπαίδευση και Υγεία».

Αλλαγή στάσης ΚΤΕΛ
Η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για την αλλαγή της στάσης του ΚΤΕΛ στην 

περιοχή. 
Αυτό που έχει όμως σημασία είναι ότι η δημοτική κοινότητα είναι η πρώτη στην Πάρο που σκέφθηκε τους 

συμπολίτες μας που περιμένουν στο κρύο το λεωφορείο και έχει ανοιχτό χώρο για όλους όσοι περιμένουν στη 
στάση. Κάτι, που καμία άλλη κοινότητα του νησιού μας, δε σκέφθηκε.

Η ανακοίνωση της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Πάρου και λόγω των κακών καιρικών 

συνθηκών του χειμώνα και μέχρι το τέλος Μαρτίου, η στάση του ΚΤΕΛ θα γίνεται μπροστά από το Κοινοτικό 
κτίσμα του πρώην γραφείου πληροφοριών, το οποίο θα παραμένει ανοιχτό για την προστασία των παιδιών και 
των επιβατών από το κρύο και τη βροχή».

Αλλαγές στην ΚΕΠ-ΟΣΑ
Ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Αναστάσιος Κασαπίδης, 

αποτελεί παρελθόν από το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, καθώς στις 
10/1/2017 έστειλε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του νη-
σιού μας την παρακάτω επιστολή:

«Συμπληρώνοντας ένα περίπου χρόνο ως δημοτικός σύμβουλος 
υποβάλλω την παραίτηση μου από την θέση αυτή και όσες άλλες 
κατέχω, σύμφωνα με την δέσμευση που ανέλαβα προεκλογικά ως 
υποψήφιος της Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.

Θα εξακολουθήσω να ασχολούμαι και να υπηρετώ την αυτοδιοίκη-
ση, να εκφράζω θέσεις και να ασκώ κριτική στον τρόπο με τον οποίο 
ασκείται η διοίκηση, ο προγραμματισμός και η πολιτική της υπάρχου-
σας δημοτικής αρχής».

Βολοσυράκης
Αντικαταστάτης στη θέση του παραιτηθέντα Αναστ. Κασαπίδη, θα είναι ο φροντιστής μαθηματικός, Νίκος Βο-

λοσυράκης.
Κανονικά –σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης- τον κ. Κασαπίδη έπρεπε να τον αντικαταστήσει ο κ. Π. Σπύρου, 

αλλά επειδή ο τελευταίος βρίσκεται εκτός Πάρου, θα τον αντικαταστήσει ο κ. Βολοσυράκης.
Ο κ. Βολοσυράκης είναι 38 ετών, έχει σπουδάσει μαθηματικά στο πανεπιστήμιο Κρήτης και μία ομάδα συναδέλ-

φων του έχει ιδρύσει το φροντιστήριο «Μεθοδικό» σε Νάουσα και Πρόδρομο.
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Νέος κίνδυνος 
στα ΕΠΑ.Λ.

Οι εξελίξεις στα ΕΠΑ.Λ συνεχίζονται και όπως θα 
διαβάσετε στην παρακάτω ανακοίνωση που έστειλε 
η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, υπάρχει προοπτική κλεισί-
ματος τμημάτων, τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ στο 
τέλος του Α’ τετραμήνου.

Υπό τον τίτλο: «Να μην κλείσει κανένα τμήμα – το-
μέας – ειδικότητα των ΕΠΑΛ στα μέσα της χρονιάς!», 
η ανακοίνωση γράφει:

«Στα τέλη του Γενάρη ολοκληρώνεται το πρώτο 
τετράμηνο για όλα τα σχολεία της χώρας. Σύμφω-
να με την από τις 24/6/2016 υπουργική απόφαση 
103539/Δ4 του πρώην υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη, 
επιβάλλεται μια «κρυφή» αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνη 
ρήτρα που αφορά όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή «εφόσον έχει δια-
πιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή 
είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χα-
ρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρα-
κτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται 
υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος 
για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και 
εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό 
τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και 
πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών».

Έτσι σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη όλα τα 
ΕΠΑΛ βρίσκονται μπροστά σε μια νέα απειλή. Η εφαρ-
μογή της παραπάνω εγκυκλίου θα φέρει αντιμέτωπα 
τα ΕΠΑΛ με ένα νέο κύμα συγχωνεύσεων τμημάτων 
ακόμα και καταργήσεων τομέων και ειδικοτήτων στα 
μισά της χρονιάς! Η εφαρμογή της συγκεκριμένης 
διάταξης και το ενδεχόμενο κύμα συγχωνεύσεων 
και καταργήσεων τμημάτων και τομέων θα σημάνει 
μοιραία την βίαιη ανακατανομή ακόμα και εκδίωξη 
μαθητών από το σχολείο που φοιτούν, όμοια με αυτή 
που βίωσαν στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Ταυτό-
χρονα θα σημάνει νέα διόγκωση των τμημάτων που 
σημαίνει παραπέρα υποβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης. Τέλος θα δημιουργήσει υποχρεωτικά 
και νέο κύμα εκτοπίσεων και μετακινήσεων εκπαι-
δευτικών από σχολείο σε σχολείο για να καλύψουν 
το πολύπαθο ωράριό τους.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί άμεσα το υπουργείο και τη 
Διοίκηση να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή της 
συγκεκριμένης διάταξης η οποία θα δημιουργήσει 
τεράστια αναστάτωση στους μαθητές των ΕΠΑΛ και 
τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά. Δεν 
πρέπει να επιτρέψουμε στη νέα απειλή που στέκει 
πάνω από τα σχολεία όλης της χώρας να πάρει σάρ-
κα και οστά. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί τις ΕΛΜΕ να αναλάβουν 
άμεσα πρωτοβουλίες και μέτρα για να υπερασπίσουν 
τα ΕΠΑΛ, τα παιδιά και τα εργασιακά δικαιώματα των 
εκπαιδευτικών (…)».

Ο μάγκας  
καπετάνιος!

Η ΠΕΜΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού 
Ναυτικού), βράβευσε σε εκδήλωση 16 πλοιάρχους για 
διασώσεις, παροχή βοήθειας και περισυλλογή ναυαγών.

Οι ναυτικοί μας διέσωσαν κατά την περσινή χρονιά 86 
συνανθρώπους μας που κινδύνευαν στη θάλασσα. 

Ο Ναξιώτης, Στέλιος Περιστεράκης –ο γνωστός πλοί-
αρχος του πλοίου «Άρτεμις»- τιμήθηκε για την παροχή 
βοήθειας στο ιστιοφόρο «Traganta» με τρεις επιβαίνο-
ντες στο Δρυονήσι της Πάρου, στις 2 Σεπτεμβρίου 2016.

Δρόμος   
κίνδυνος

Η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας με επιστολή της 
στη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών δήμου Πάρου ζη-
τάει την επισκευή του δρόμου προς Αγ. Ιωάννη-Βαλά-
δα, αφού λόγω των φθορών στο οδόστρωμα, υπάρχει 
κίνδυνος ατυχημάτων.

Η επιστολή της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας 

έχει ως εξής:
«Μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ο ασφαλτό-

δρομος από την θέση γήπεδο Μάρπησσας προς Άγιο 
Ιωάννη και Βαλάδι έχει υποστεί μεγάλες φθορές με 
αποτέλεσμα μεγάλες λακκούβες να υπάρχουν σε όλο 
το οδόστρωμα και να καθιστούν την οδήγηση σ’ αυ-
τόν επικίνδυνη. 

Σήμερα (16/1) μας αναφέρθηκε ατύχημα με αυτοκί-
νητο ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο.

Παρακαλούμε για την άμεση αποστολή μηχανικού 
για αυτοψία στον δρόμο αυτό και για τις ενέργειές 
σας προς άμεση αποκατάστασή του».

Νέο ΔΣ στους 
λογιστές

Στις 1/12/2016 στην αίθουσα του επιμελητηρίου 
Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των μελών του συλλόγου λογιστών Πά-
ρου-Αντιπάρου, ενώ στις 10/12/2016 διεξήχθησαν 
οι αρχαιρεσίες στην αίθουσα συνεδριάσεων του δη-
μοτικού συμβουλίου του νησιού μας, για την εκλογή 

του νέου διοικητικού συμβουλίου που θα διοικήσει τον 
σύλλογο για τα επόμενα τρία έτη. 

Το νέο ΔΣ που προέκυψε έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Στυλιανός Σπανός
Α/πρόεδρος: Δημήτρης Αλιπράντης
Γραμματέας: Αναστ. Χερουβέιμ
Ταμίας: Άννα Χανιώτου
Σύμβουλος: Δημήτρης Καρασαντές
Αντιπρόσωποι του συλλόγου σε ανωτεροβάθμιες 

οργανώσεις εκλέχθηκαν οι κ.κ. Στυλιανός Σπανός και 
Λουκιανός Ρούσσος.

Ενισχύσεις 
γεωργικών 
προϊόντων

 Στo πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των μι-
κρών νησιών του Αιγαίου πελάγους, δημοσιεύθηκε 
υπουργική απόφαση με σκοπό τη θέσπιση μέτρων 
στήριξης της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής.

 Με την απόφαση καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, 
οι δικαιούχοι και το ύψος της ενωσιακής ενίσχυσης 
ανά προϊόν, η χρηματοδότηση μελετών, έργων επίδει-
ξης, δράσεων κατάρτισης και μέτρων τεχνικής βοήθει-
ας, κλπ.

Τα τοπικά γεωργικά προϊόντα που ενισχύονται στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου είναι:

 - Δαμάσκηνα Σκοπέλου: 50 ευρώ ανά στρέμμα (με 
ελάχιστο αριθμό δένδρων ανά στρέμμα τα 8)

- Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι (φάβα): Δικαίωμα 
οικονομικής ενίσχυσης, 50 ευρώ ανά στρέμμα, έχουν οι 
γεωργοί που καλλιεργούν φάβα του είδους Lathyrus 
sp. στα νησιά Θήρας, Θηρασιάς και αυτοί που καλλι-
εργούν φασόλια και βρώσιμο λαθούρι σε όλα τα μικρά 
νησιά του Αιγαίου.

 - Αμπελοοινικός τομέας: Δικαίωμα οικονομικής ενί-
σχυσης 70 ευρώ ανά στρέμμα, έχουν οι γεωργοί, οι 
οποίοι είναι μέλη των Οργανώσεων Παραγωγών του 
Αμπελοοινικού τομέα των μικρών νησιών του Αιγαί-
ου Πελάγους, αλλά και μεμονωμένοι παραγωγοί, για 
εκτάσεις αμπελώνων Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγρα-
φικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), οι οποίες, μεταξύ άλλων, εί-
ναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο και  
έχουν υποβληθεί για αυτές Δήλωση Συγκομιδής.

- Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων: Δικαίωμα 
οικονομικής ενίσχυσης 14,5 ευρώ ανά στρέμμα, έχουν 
οι γεωργοί, των οποίων τα ελαιοκτήματα είναι εγγε-
γραμμένα στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
του Ελαιοκομικού Τομέα και έχουν ελάχιστη πυκνότη-
τα φύτευσης 8 δένδρα ανά στρέμμα.

- Πατάτα: 60 ευρώ ανά στρέμμα (ελάχιστη επιδο-
τούμενη έκταση ένα στρέμμα).

- Τοματάκι Σαντορίνης: 70 ευρώ ανά στρέμμα (ελά-
χιστη επιδοτούμενη έκταση ένα στρέμμα).

- Αγκινάρα Τήνου: 50 ευρώ ανά στρέμμα (ελάχιστη 
επιδοτούμενη έκταση ένα στρέμμα).

- Εσπεριδοειδή: Δικαίωμα οικονομικής ενίσχυσης 50 
ευρώ ανά στρέμμα, έχουν οι γεωργοί καλλιέργειας 
εσπεριδοειδών στα νησιά Χίος, Σάμος, Κάλυμνος, Κάρ-
παθος, Κω και Ρόδος (ελάχιστη επιδοτούμενη έκταση 
ένα στρέμμα με τουλάχιστον 20 δένδρα ανά στρέμμα).

- Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της 
μαστίχας της Χίου: 11,5 ευρώ ανά κιλό «καθαρής μα-
στίχας» που προέρχεται από δένδρα που βρίσκονται 
σε παραγωγική κατάσταση.

- Κριθάρι Λήμνου: 5 ευρώ ανά στρέμμα (ελάχιστη 
επιδοτούμενη έκταση ένα στρέμμα).

Οι ενδιαφερόμενοι για την οικονομική στήριξη των 
τοπικών γεωργικών προϊόντων στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης μετά 
τις 15 Μαΐου, στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενί-
σχυσης (Ε.Α.Ε.), ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας και το 
ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επι-
δότησης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.
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Καλά  
αποτελέσματα 
για την ΕΠΣΚ

Ολοκληρώθηκε στα γήπεδα Π. Φώκαιας και Ανα-
βύσσου το πανελλήνιο τουρνουά προεπιλογής εθνι-
κών ομάδων νέων της ΕΠΟ, σε ό,τι αφορά τον όμιλο 
με τις ομάδες των ποδοσφαιρικών ενώσεων Αιγαίου.

Η ομάδα παίδων της ΕΠΣ Κυκλάδων ήταν πιο αδύ-
ναμη σε σχέση με παλαιότερες χρονιές, ενώ η ομά-
δα νέων της ΕΠΣΚ απέδωσε καλό ποδόσφαιρο, αλλά 
έχασε την πρώτη θέση του ομίλου από τα Δωδεκά-
νησα, που θα δώσουν το παρόν στον επόμενο γύρο 
προεπιλογής εθνικών ομάδων. Από τους νέους στον 
επόμενο γύρο πέρασε η ομάδα της ΕΠΣ Λέσβου που 
εντυπωσίασε. Οι πρωταθλήτριες ομάδας Αιγαίου (Λέ-
σβος, Δωδεκάνησα), θα αντιμετωπίσουν στον επόμενο 
γύρο –σε ουδέτερη έδρα- την ομάδα της ΕΠΣ Ηρα-
κλείου Κρήτης, που νίκησε σε παίδες και νέους στον 
8ο όμιλο της προεπιλογής εθνικών ομάδων νέων της 
ΕΠΟ. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα αγωνιστεί στον 
ημιτελικό με ομάδα ΕΠΣ των ομίλων κεντρικής Ελλά-
δας και Εύβοιας. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν 
στις 15/2/2017, ενώ ο ημιτελικός στις 15/3/2017.

Αποτελέσματα παίδων
Λέσβος – Σάμος 1-0
Κυκλάδες – Δωδεκάνησα 0-3
Σάμος – Κυκλάδες 0-3
Δωδεκάνησα – Χίος 1-1
Κυκλάδες – Λέσβος 0-2
Χίος – Σάμος 1-1
Λέσβος – Χίος 3-1
Σάμος – Δωδεκάνησα 0-6
Χίος – Κυκλάδες 2-1
Δωδεκάνησα – Λέσβος 0-1

Βαθμολογία
1. Λέσβος 12
2. Δωδεκάνησα 7
3. Χίος 5
4. Κυκλάδες 3
5. Σάμος 1

Αποτελέσματα νέων
Λέσβος – Σάμος 7-0
Κυκλάδες – Δωδεκάνησα 1-3
Σάμος – Κυκλάδες 0-5
Δωδεκάνησα – Χίος 3-0
Κυκλάδες – Λέσβος 7-2
Χίος – Σάμος 3-0
Λέσβος – Χίος 0-1
Σάμος – Δωδεκάνησα 0-4
Χίος – Κυκλάδες 0-2
Δωδεκάνησα – Λέσβος 2-0

Βαθμολογία
1. Δωδεκάνησα 12
2. Κυκλάδες 9
3. Χίος 6
4. Λέσβος 3
5. Σάμος 0

Αποκλεισμός Νηρέα
Ο αδύνατος φέτος Νηρέας, έχασε με το βαρύ 6-0 

από τη Λάβα Εμπορείου στη Θήρα και αποκλείστηκε 
από τη συνέχεια του κυπέλου ΕΠΣ Κυκλάδων.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πραγματικός εφιάλτης 

για την ομάδα του νησιού μας, καθώς η ανώτερη Λάβα 
σκόραρε σχεδόν σε κάθε επίθεση, ενώ η άμυνα του 
Νηρέα έδειχνε πανικόβλητη σε κάθε κατεβασιά των 
αντιπάλων της. Ευτυχώς, που στο δεύτερο ημίχρονο οι 
παίκτες της Λάβας ανέκοψαν το ρυθμό τους και έτσι 
το σκορ δεν έλαβε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τα γκολ της Λάβας πέτυχαν: 8ο Ντεκίδης, 9ο Στρατη-
γάκης, 30ο Ντεκίδης, 32ο Στρατηγάκης, 33ο Παραλίκης, 
45ο Κωνσταντίνου.

Ο Νηρέας προ του διαιτητή κ. Γ. Ρούσσου και των 
βοηθών του κ.κ. Καλόγερα και Φαν Άακεν, παρατά-
χθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τους: Δ. Ρούσσο, Φ. 
Αρκουλή, Μπερσάκου, Ντούσι, Βεντουρή, Γ. Ρούσσο, Ι. 
Ρούσσο, Ζησιμόπουλο, Χασάνι, Κιτσίκου, Τσαλίκη.

Τέλος, η Λάβα που πέρασε στον ημιτελικό, θα περι-
μένει τον αντίπαλό της που θα είναι ένας εκ των: ΑΟ 
Σύρου, ΑΟ Μυκόνου και Πανναξιακός.

Ήττα Μαρπησσαϊκού
Για το Β’ Όμιλο της Β’ κατηγορίας ΕΠΣ Κυκλάδων, ο 

Μαρπησσαϊκός ηττήθηκε στο γήπεδο Αγίου Αρσενίου 
Νάξου από τον Αστέρα Τραγαίας με 4-3.

Οι Μαρπησσαίοι ξεκίνησαν καλά τον αγώνα και με 
πρωταγωνιστή τον Βιτζηλαίο προηγήθηκαν με δικό 
του σουτ στο 18ο λεπτό με 0-1. Η ισοφάριση για τους 
Ναξιώτες έγινε στο 25ο λεπτό, μετά από κεφαλιά του 
Χαβδούλα. 

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ναξιώτες πήραν προβά-
δισμα στο σκορ με κεφαλιά του Κατσούλη στο 63ο 
λεπτό, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα έγραψαν το 3-1 
με σουτ του Β. Δενδρινού. Ο Επταήμερος διεύρυνε το 
δείκτη του σκορ στο 4-1 και λίγα λεπτά πριν τη λήξη 
της αναμέτρησης ο Αλ. Ρούσσος μείωσε για τους Πα-
ριανούς σε 4-2.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Τραγαίας: Πόλια, Πιτταράς, Κατσούλης, 

Χαβδούλας, Σφυρόερας (Όσκου), Επταήμερος, Μα-
ρούλης, Λυμπερτάς, Πιέτρι, Δεδρινός (Μαϊτός), Του-
λούπης (Αγγελής).

Μαρπησσαϊκός: Γ. Τζανακόπουλος, Κορρές, Πα-
παδόπουλος, Τριβυζάς, Ρούσσος, Μ. Τζανακόπουλος, 
Κ. Τζανακόπουλος, Αντωνιάδης, Βιτζηλαίος, Α. Ρούσ-
σος. Κρητικός.

Διαιτητής: Μαθιουδάκης, με βοηθούς τον κ. Νεο-
κοσμίδη και την κ. Ψαρρά

Βαθμολογία
1. Αστέρας Τραγαίας 13

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 Αστέ-

ρας Τραγαίας και Καρτεράδος -2 βαθμούς.

Έμεινε στο Χ
Δύο πέναλτι (ένα από κάθε πλευρά), διαμόρφωσαν 

το τελικό 1-1 στην αναμέτρηση ΑΟΠ και Θύελλας Κα-
μαρίου για το Β’ Όμιλο Κ-18 της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Στον αγώνα προηγήθηκε 0-1 η Θύελλα Καμαρίου 
με εύστοχο πέναλτι του Καραμολέγκου στο 18ο λεπτό, 
ενώ οι Παριανοί με εύστοχο πέναλτι του Σαρρή στο 
85ο λεπτό έγραψαν το τελικό 1-1. Η ομάδα της Σαντο-
ρίνης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 ποδοσφαιριστές 
στον αγωνιστικό χώρο, αφού αποβλήθηκε ο Πούλης 
με δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή κ. Ε. Ρούσ-
σο.

Η ομάδα του νησιού μας ξεκίνησε τον αγώνα με 
τους: Γεωργιάδη, Χάλκο, Χύσκα, Σκιαδά, Γκιόκα (77ο 
Φραντζή), Τσούκε, Φραντζεσκάκη, Κ. Π. Σαρρή, Πρίνα, 
Σένκα και Κοσμά Σαρρή.

Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 4
2. Θύελλα 4
3. ΠΑΣ Νάξου 0

Επόμενη αγωνιστική 
Σέντρα και πάλι για την Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Κυ-

κλάδων, αφού δεν είχαμε αγωνιστική δράση κατά την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και του νέου 
έτους. Η αγωνιστική κίνηση της ΕΠΣ Κυκλάδων αυτήν 
την εβδομάδα στους ομίλους που μετέχουν Παριανές 
ομάδες έχει ως εξής:

Α’ ΕΠΣΚ
Πάγος – Άνω Μερά
Λάβα – Πανναξιακός
Θύελλα Καμαρίου – ΑΟΠ
Φιλώτι – ΑΟ Σύρου

Β’ Όμ. Β’ ΕΠΣΚ
ΠΑΣ Νάξου – Καρτεράδος
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός
Αστέρας Μαρμάρων – Αστέρας Τραγαίας
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Η Πάρος γίνεται
περιζήτητη...

γι’αυτό εξασφάλισε και εσύ
έγκαιρα την προβολή
της επιχείρησής σου

σε όσους «ψάχνονται»
για τις επόµενες διακοπές

aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr

• εστίαση

• διαµονή 

• εκδροµές

• beach bar

• πρακτορεία

• εµπορικά καταστήµατα

•  ενοικιαζόµενα οχήµατα

• σπορ & δραστηριότητες


