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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπι-
ζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Market In (περιφερεια-
κός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περί-
πτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, Σ/Μ Market 
In, Σ/Μ Proton Άγιοι Ανάργυροι ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας 
Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: ψητοπωλείο «Καναδός»
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσια-
κός Φούρνος της Αγκαιριάς ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνος, Πλατεία 
Αγίου Νικολάου

Έτος 68ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945, Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 271

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος | Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης | Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση | Σχεδιασμός:                -Νάντια Ραγκούση 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

Μ’ αρέσουν μερικά δελτία τύπου που βγαίνουν 
στον «αέρα» από διάφορους τοπικούς φορείς. 
«Μπαμ» από δεκάδες μέτρα κάνουν από ποιανού 
το χέρι έχουν γραφτεί. Μερικοί το παίρνουν και 
εργολαβία και βγάζουν ανακοινώσεις συγχρόνως 
σε δύο μέτωπα. Μόνο, που εκεί που θα ήθελαν να 
γράφουν τις ανακοινώσεις, δεν μπορούν. Α, ρε νέα 
γραμματεία (Τ)ΣΥΡΙΖΑ τι τους έκανες…

Πάντως, ή εγώ έχω πρόβλημα με τα αυτιά μου 
ή κάτι άλλο συμβαίνει. Σε προηγούμενη συνεδρί-
αση του Συντονιστικού είχε ανατεθεί η συγγραφή 
επιστολής προς Άδωνη, στο Ροκονίδα. Τώρα, πως 
τελικά παρουσιάστηκαν τρεις επιστολές, που τελι-
κά τους έγινε κοπτοραπτική για να γίνουν μία και 
πως ακούστηκε «είχαμε 
αναθέσει σε τρία άτομα 
να γράψουν επιστολή» 
είναι μία άλλη ιστορία. 
«Τώρα εσείς πότε προ-
λάβατε, πότε τα είπατε, 
πότε τα συμφωνήσατε, 
ένας Θεός το ξέρει», που 
έλεγε και ο μακαρίτης ο 
Σταυρίδης, στα «Κίτρινα 
Γάντια».

Τα τέλια Χρήστο μου, 
δεν χτύπησαν προχθές 
με το Φραγκούλη και τα όσα έλεγε περί ευθυνών 
στην υπόθεση της αφαλάτωσης. Απλά, εσείς εδώ 
και δύο χρόνια ακούγατε τα τέλια και νομίζατε πως 
είναι μουσική. Τώρα, θα ακούσετε όλη τη «συμφω-
νία» μέχρι τέλους.

Μιας και ανέφερα τη ΔΕΥΑΠ, ακούστε τι μου είπε 
ένα «πουλάκι». Καθημερινά λέει πηγαίνουν άτομα 
και ζητούν τα χρήματά τους από δουλειές που 
έχουν γίνει στο παρελθόν και δεν έχουν πληρωθεί. 
Βρε τους ψεύτες. Δεν το πιστεύω!

Ο σύντροφας Ισιγονώφ, πήρε φόρα προχθές 
και τα έχωσα χοντρά, λέγοντας στο Συντονιστικό: 
«Eίμαστε καλοί και ευγενικοί μέχρι σήμερα, όμως 
πιστεύω ότι πρέπει να μπει μία διαχωριστική γραμ-
μή μ’ αυτούς που αγωνίζονται και μ’ αυτούς που 
χρησιμοποιούν το Συντονιστικό! Έλεος, κ. Ροδίτη. 
Από πέρσι μας έχετε φέρει 4-5 παιδίατρους, 4-5 
νοσηλευτές, 4-5 παθολόγους κλπ. Φτάνει πια. Ό,τι 
έχει γίνει, έχει γίνει από τους αγώνες της τοπικής 
κοινωνίας. Αν δεν είχε κινητοποιηθεί, θα είμαστε 
χειρότερα». Το θέμα πάντως, δεν τελείωσε εκεί, 
αφού στη συνέχεια που πήρε το λόγο ο πρόεδρος 
της τοπικής ΝΔ και έφερε στα λόγια πάλι, 5-6 ει-
δικότητες γιατρών, από την «πληροφόρηση» που 
έχει.

Α, και μην αφήσετε κανένα παλιόπαιδο να αρρω-
στήσει άλλη μέρα εκτός από Τετάρτη! Όλα και όλα! 
Όπως δήλωσε ο κ. Ροδίτης, εκάστη Τετάρτη θα 
έχουμε παιδίατρο εκ Σύρου! Έτσι και δείτε κανέ-
να παλιόπαιδο να διαμαρτύρεται πως τον πονάει η 
κοιλίτσα του εκτός Τετάρτης, να το ξέρετε. Το παιδί 
είναι επικίνδυνο να γίνει ανατρεπτικό στοιχείο και 
πιθανόν αναρχικός! Μάθαμε τώρα. Η κυβέρνηση 
να τους λέει: «Θα αρρωσταίνετε μόνο κάθε Τετάρ-
τη» και αυτά να μας κάνουν αντιπολίτευση τις υπό-
λοιπες μέρες!

Σήμερις όπως είδατε δεν έχω γράψει «τον Αλα-
φούζο μου μέσα», διότι την περασμένη Κυριακή το 
βράδυ που έβλεπα στο «Ρόδι» τον Παναθηναϊκό 
με την Μπαρστελόνα-Πλατανιά Χανίων, μόλις ση-
μειώσαμε το γκολ της ισοφάρισης και αμέσως οι 
παίκτες μας καβάλησαν τις εξέδρες για να το πανη-
γυρίσουν, οι βάζελοι θαμώνες του καταστήματος 
εκφράστηκαν πολύ απρεπώς για τον πρόεδρα! Και 
«να ρε «μπιπ» Αλαφούζε με την ομάδα που έχεις 
φτιάξει» και «να ρε «μπιπ» παίκτες, που δεν έχετε 
καταλάβει που παίζετε» και άλλα τέτοια αδέλφια. 
Μεταξύ μας, όταν είδα και εγώ, να πανηγυρίζουν 
οι παίκτες με τόσο θέρμη την ισοφάριση έκανα χει-
ρονομίες και με τα δύο μου τα χέρια εκφράζοντας 
τον πατροπαράδοτο χαιρετισμό της φυλής μας για 

την ευαρέσκεια μας σε 
κάθε τι που μας τη δίνει 
στα νεύρα, τον Αλαφού-
ζο μου μέσα!

Λοιπόν. Η ομάδα που 
γράφαμε τις προάλλες 
πέριξ της διασταύρωσης 
Περιφερειακού και έχει 
βάλει στόχο τη δημιουρ-
γία δημοτικού κεντρο-
αριστερού συνδυασμού 
μεγάλωσε! Έχει πλέον 5 
μέλη. Το πρόβλημα είναι 
πως τα τέσσερα από τα 5 

μέλη θεωρούν τον εαυτό τους υποψήφιο δήμαρχο!

Αυτό και αν ήταν κακία. Η «Πάρος-ΑΞΙΑ», είπαν 
οι του Βλαχογιάννη, ήταν παρούσα όλη στο πανη-
γύρι της Αλυκής, την περασμένη εβδομάδα. Ήταν 
όλοι εκεί! Και η Πρωτολάτη και ο Πατέλης! Αλόχα!

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Η Υπεράσπιση 
των υποδομών

Inside Information

Δυο-τρία «παπαγαλάκια» της «Πάρος-ΑΞΙΑ», 
γυρνούν στις ρούγες και τις αυλές και παπαγαλί-
ζουν ότι ο Ευριπίδης έφυγε επειδή η Πρωτολάτη, 
δεν του βρήκε τρόπο απόσπασης από την εφορία, 
για να είναι στο υγειονομικό αεροσκάφος. Η ιστο-
ρία είναι για γέλια, καθώς, αν ο Ευριπίδης ήθελε, 
θα μπορούσε καταρχήν να παίρνει δεύτερο μισθό 
ως πιλότος από το Βελέντζειο Ίδρυμα –κάτι που 
δεν έπραξε ποτέ- ή να έπαιρνε άδεια επ’ αόριστον 
από την εφορία και να καρπωνόταν το μισθό, 
που έτσι και αλλιώς δικαιούται ως πιλότος του 
αεροσκάφους. Αυτή είναι η λογική απάντηση για 
τα παπαγαλάκια. Μόνο, που αυτό που δεν γνω-
ρίζουν τα θρασύτατα και χαζά παπαγαλάκια, είναι 
πως ο Ευριπίδης, το πρόβλημα της απόσπασης το 
έχει λύσει με τον καλύτερο τρόπο εδώ και πολ-
λούς μήνες. Δυστυχώς, η στήλη μας δεσμεύεται 
να αποκαλύψει που έχει αποσπαστεί ο Ευριπίδης 
και από ποιον; Και ο πολιτικός που έχει αποσπά-
σει τον Ευριπίδη, δεν έχει καμία σχέση με Πάρο, 
κανένα όφελος από το νησί μας κλπ. Το έκανε 
διότι, κατανόησε την ανιδιοτελή προσφορά του 
τελευταίου και το τι σημαίνει Βελέντζειο Υγειονο-
μικό Αεροσκάφος. Κατά τα άλλα «παπαγαλάκια, 
πόσο κάνει ο μαϊντανός σας;».

Υ.Γ. Τα ίδια παπαγαλάκια ήταν αυτά που διέ-
διδαν -όταν ξεκίνησε ο υπογράφων εργασία στη 
Φ.τΠ. στις αρχές του χρόνου-, ότι μας τα έχωσαν 
τρίτοι, «ξεχνώντας» ότι ένας επαγγελματίας δη-
μοσιογράφος είχε μείνει δίχως εργασία και έπρε-
πε να βρει μία άλλη, για να ζήσει έντιμα. 

Όταν υλοποιούνται αποφάσεις για τη δημιουργία 
μεγάλων έργων για τις υποδομές των νησιών μας 
πάντα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις που πολλές 
φορές βάζουν σε κίνδυνο την εξέλιξη του έργου. Η 
υπεράσπιση αυτών των έργων είναι υπόθεση ολό-
κληρης της κοινωνίας.

Στο παρελθόν όπως θα θυμόνται οι μεγαλύτεροι 
χάθηκε η ευκαιρία να κατασκευαστεί μεγάλο αερο-
δρόμιο γιατί κάποιοι προσέφυγαν στο ΣτΕ προκείμε-
νου να έχουν την ησυχία τους. Τα τελευταία χρόνια 
έχουμε πετυχημένες παρεμβάσεις που απέτρεψαν 
την ακύρωση έργων. Είναι καλό να ανατρέξουμε στα 
γεγονότα αυτά ώστε να βγάλουμε χρήσιμα συμπερά-
σματα.

Όταν ήταν σε εξέλιξη η υπόθεση του νοσοκομείου 
(που δεν έγινε ποτέ) κάποιος που συνόρευε με το 
χώρο που θα κατασκευαζόταν το νοσοκομείο, προ-
κείμενου να μην ενοχλείται, ήθελε με προσφυγές να 
ακυρώσει το έργο. Η κινητοποίηση των Παριανών 
και του δημοτικού συμβουλίου τελικά τον απέτρε-
ψαν να πραγματοποιήσει την απειλή του. Πρόσφατα 
έγινε προσπάθεια να ματαιώσουν την κατασκευή του 
νέου αεροδρομίου επικαλούμενοι διαδικαστικά θέ-
ματα κάποιοι γείτονες του χώρου. Και αυτή η προ-
σπάθεια δεν τελεσφόρησε γιατί υπήρξε αντίδραση 
από την κοινωνία και των δυο νησιών. Τελευταία ο 
ιδιόκτητης μιας έκτασης που συνορεύει με τον χώρο 
που προβλέπεται να γίνει ο βιολογικός της Αντιπάρου 
προσέφυγε στα δικαστήρια για ακυρώσει το έργο. Η 
έγκαιρη παρέμβαση του Δήμου Αντιπάρου απέτρεψε 
και αυτή την προσπάθεια.

Γίνετε φανερό ότι τα ιδιοτελή ή άλλα συμφέ-
ροντα όταν προσπαθούν να εμποδίσουν την ανά-
πτυξη του τόπου μας πρέπει να αντιμετωπίζονται 
αποφασιστικά. Αυτό είναι το καθήκον όλων μας.

Λαουτάρης
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t e l e c o m  s y s t e m s
ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ Περιφερειακός Παροικίας

τ: 22840 24340  f: 22840 24705
e: gtelecom@otenet.gr

w: www.telecomsystems.gr

Η και η σας κάνουν µάθηµα οικονοµίας!

✓ Επιλογή ανάµεσα σε MFP Sharp
και εκτυπωτές/MFP OKI

✓ Εξοικονόµηση έως και 30% στο κόστος χρήσης

✓ Αναβαθµισµένες δυνατότηρες διαχείρισης εγγράφων
(scan to email/USB/folder)

✓ Υψηλή αξιοπιστία µε περιβαλλοντικά υπεύθυνο σχεδιασµό

✓ Δυνατότητα σχεδιασµού ολοκληρωµένων λύσεων
εκτύπωσης, µε βάση τις δικές σας ανάγκες
  ↪ Σταθερό κόστος σελίδας
  ↪ Άµεση τεχνική υποστήριξη
  ↪ Διαχείριση/αποστολή αναλωσίµων
  ↪ Διάρκεια συµβολαίου 3 ή 5 χρόνια

MX-2314Ν
Έγχρωµο φωτοαντιγραφικό Α4 – Α3

• Ταχύτητα: 23 σελ/λεπτό B/W & Color

• Duplex & ∆ίκτυο 

• Αυτόµατος Τροφοδότης 100 σελίδων 

• Τροφοδοσία: 1x500 φύλλα , Bypass 100 

φύλλα, Bάση µε 2η κασέττα 500φύλλων

• Μνήµη: 3GB

• Ανάλυση: 600Χ600dpi

• Λειτουργία Ε-Sort

• Εκτύπωση: 23ppm

• Scanner: Color 9600 x 600dpi

AR-5623N
Ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό Α4 – Α3

• Ταχύτητα: 23 σελ/λεπτό,

• Duplex & ∆ίκτυο 

• Αυτόµατος Τροφοδότης 40 σελίδων 

• Τροφοδοσία: 2 κασέτες x 250, 

Bypass 100 φύλλα

• Μνήµη: 64MB

• Ανάλυση: 600 dpi

• Λειτουργία Ε-Sort

• Εκτύπωση: 23ppm

• Scanner: Color

Επικοινωνήστε σήµερα µαζί µας & επωφεληθείτε από τη νέα συνεργασία µας µε τη CPI στο χώρο της εκτύπωσης

ΔΕΥΑ Αντιπάρου!
Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (φ. 2093) στις 27/8/2013 συστάθηκε Δημοτική Επιχεί-
ρηση Ύδρευση Αποχέτευσης στο Δήμο Αντιπάρου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» και διακριτικό τίτλο (Δ.Ε.Υ.Α.Α.). 

Συγκεκριμένα η Επιχείρηση θα αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με 
κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, την οργάνωση, την εκτέλε-
ση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητας της, καθώς και ως προς τις 
πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, (περί κινήτρων διά 
την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως).

Σκοπός της Επιχείρησης είναι: α) προγραμματισμός των απαιτούμενων έργων υπο-
δομής για την εξασφάλιση της ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Αντιπάρου, κα-
θώς και η μέριμνα για την χρηματοδότηση των έργων αυτών, β) η εκπόνηση ή η ανά-
θεση εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών που αφορούν στην κατασκευή 
έργων ύδρευσης-αποχέτευσης, γ) όλες οι σχετικές για την υλοποίηση των παραπάνω 
τεχνικών έργων, δραστηριότητες, δ) η λειτουργία και η συντήρηση των δικτύων και 
των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρί-
ων υδάτων, επεξεργασίας λυμάτων και της επαναχρησιμοποίησης τους, καθώς και 
επεξεργασίας και αξιοποίησης ιλύος, ε) κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της δρα-
στηριότητα, που νόμιμα θα της ανατεθεί από το Δήμο, την περιφερειακή αυτοδιοίκη-
ση, το δημόσιο αλλά και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Αντιπάρου. Περιοχή αρμοδιότη-
τας της Επιχείρησης είναι ολόκληρη η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αντιπάρου 
και η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται αόριστος. Η Επιχείρηση θα διοικείται από 
το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από 7 μέλη τα οποία ορίζονται με τους ανα-
πληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τέσσερις είναι αιρετοί 
εκπρόσωποι του Δήμου, ο ένας εκ των οποίων προέρχεται από τις παρατάξεις της 
μειοψηφίας, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχο-
λεί περισσότερος από είκοσι 20 εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη Γενική Συ-
νέλευση αυτών, και ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα 
μέλη θα είναι δημότες με εμπειρία και γνώσεις του αντικειμένου της Επιχείρησης. Σε 
περίπτωση μη συμμετοχής εκπροσώπου εργαζομένων λόγω μη συμπλήρωσης των 
20 εργαζομένων, τη θέση θα λαμβάνει δημότης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί 

αυτή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και λήγει το αργότερο τρείς μήνες 
μετά την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα ορίζει με απόφαση του το Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης. Το κεφά-
λαιο σύστασης της Επιχείρησης ορίστηκε στο ποσόν των 50.000 ευρώ, το οποίο θα 
εισφέρει ο Δήμος Αντιπάρου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των πρώ-
των μηνών λειτουργίας της.

Στην περιουσία της Επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και επε-
ξεργασίας λυμάτων που εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεστούν στην περιοχή της αρμοδι-
ότητας της, με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν και οτιδήποτε άλλο 
συμβάλλει και εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβανομένων των 
περιουσιακών στοιχείων κινητών ή ακινήτων, που υφίστανται σήμερα και ανήκουν 
στο Δήμο Αντιπάρου.

Στην Επιχείρηση θα μεταβιβασθούν από το Δήμο Αντιπάρου και θα αποτελούν πε-
ριουσία της όλα τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέ-
τευσης του Δήμου (δίκτυα, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις, ακίνητα, εξοπλισμός κ.λπ.) 
αφού πρώτα απογραφούν από τις αρμόδιες επιτροπές, που θα ορίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αντιπάρου. 

Πόροι της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι: α) Το ειδικό τέλος 
για την μελέτη και έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. β) Το τέλος σύνδεσης με το 
δίκτυο αποχέτευσης. γ) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης. δ) Το τέλος χρή-
σεως υπονόμου. ε) Η αξία του καταναλισκόμενου ύδατος. στ) Η εγγύηση χρήσης 
υδρομετρητών. ζ) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης. η) Οι επιχορηγήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την 
μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. θ) Δάνεια, κληρονομιές, 
δωρεές, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιχορηγήσεις.

Ακόμα, το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.A.A. συνδέεται με αυτήν με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου και προσλαμβάνεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για την πρόσλη-
ψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Δήμων και σύμφωνα 
με τις θέσεις που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών.

Η λύση της Επιχείρησης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η οποία δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ελέγχου νομιμότητας.

Τέλος, με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προ-
καλείται δαπάνη για τον Δήμο Αντιπάρου ποσού 50.000 ευρώ, το οποίο εγγράφεται σε 
κωδικό του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό 
έτος 2013.
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Στους ουρανούς  
η Κυριακή…

Μετά από άνιση μάχη με την επάρατο νόσο, έφυγε στις 13 Σεπτεμβρίου, η Κυριακή 
Ραγκούση-Κοντογιώργου. 

Η Κυριακή Ραγκούση-Κοντογιώργου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Παροικιά. 
Σπούδασε οικονομικά και στατιστική και μετεκπαιδεύτηκε στο Διεθνές Ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης στο Παρίσι και στην Dijon. Το 1987 επέστρεψε στην Πάρο και 
ασχολήθηκε με τα κοινά. Δημοσίευσε λογοτεχνικά, λαογραφικά, ιστορικά, πολιτιστικά 
άρθρα, στην εφημερίδα «Παριανή Πορεία» και σ’ άλλες Κυκλαδικές εφημερίδες. Το 
1997 ίδρυσε το πολιτιστικό κέντρο «Ανθέμιον». Πέρσι στις 2/9/13 είχε πραγματοποι-
ηθεί προς τιμή της εκδήλωση στο προαύλιο χώρο της Εκατοντα-
πυλιανής. Η ταφή της πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Σεπτεμ-
βρίου, στις 11 το πρωί στο 1ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι ανακοινώσεις 

«Ενότητα»

«Το Σάββατο 14/09/2013, πληροφορηθήκαμε την απώλεια της 
Κυριακής Ραγκούση-Κοντογιώργη, ενός σπουδαίου ανθρώπου 
που εκπροσώπησε με αφοσίωση και δημιουργικότητα τις αρ-
χές-αξίες, τις παραδόσεις και το πολιτισμό της Πάρου και των 
Κυκλάδων γενικότερα.

Η προσφορά της Κυριακής στη πνευματική ζωή του τόπου 
μας, υπήρξε κρίσιμη και καθοριστική! Η Κυριακή Ραγκού-
ση-Κοντογιώργη, με το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο, 
απέδωσε ανεκτίμητη αξία στην ιστορία και τον πολιτισμό του 
τόπου μας. Δημιούργημα της αγάπης και ευαισθησίας της για 
την Πάρο: το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο «ΑΝΘΕΜΙΟΝ», 
το οποίο αποτελεί ανεκτίμητη παρακαταθήκη για το νησί μας! 
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και 
τους οικείους της.

Για την «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον».
Ο Δήμαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης».

Δήμος Αντιπάρου

«Από την Παρασκευή ο πνευματικός κόσμος των νησιών μας είναι φτωχότερος. 
Η συμπατριώτισσα μας, η Κυριακή Ραγκούση – Κοντογιώργη, έφυγε από κοντά μας 
αφού πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια, όπως άλλωστε έκανε σε όλη της τη ζωή. 

Η προσφορά της στις αξίες, τις παραδόσεις και την πνευματική ζωή του τόπου μας 
είναι τεράστια. Η Αντίπαρος που τόσο πολύ αγάπησε και τίμησε στο έργο της, υποκλί-
νεται στη μνήμη της εκφράζοντας το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη της. Για μας θα 
παραμείνει εδώ και στις καρδιές μας.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου και το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζουμε τα ειλικρινή και 
θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

ΚΔΕΠΑΠ

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο της σπουδαίας συντοπίτισσάς μας Κυ-
ριακής Ραγκούση – Κοντογιώργου μετά από πολύχρονη μάχη με την επάρατο νόσο.

Η Κυριακή Ραγκούση – Κοντογιώργου με την αφοσίωσή της, την άοκνη και πολύ-
τιμη προσφορά της στα γράμματα και τον πολιτισμό της Πάρου υπήρξε μία σημαντική 
φυσιογνωμία που άφησε πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές τα γραπτά 
της, τα βιβλία της και το δημιούργημα της ίδιας και του συζύγου της το πολιτιστικό 
κέντρο «Ανθέμιον». Η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. σε αναγνώριση του σπουδαίου έργου της για τον 
πολιτισμό και την Πάρο διοργάνωσε στο παρελθόν εκδηλώσεις παρουσίασης βιβλί-
ων της, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου 2012 σε μια σεμνή και φορτισμένη από συγκίνηση 
εκδήλωση, παρουσία πλήθους παριανών και φίλων της  στον αύλειο χώρο του Ι.Π. 
Εκατονταπυλιανής, ο Δήμος Πάρου και η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. τίμησαν την Κυριακή Ραγκού-
ση – Κοντογιώργου για την μεγάλη και πολύπλευρη προσφορά της.

Η Κυριακή Ραγκούση – Κοντογιώργου υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι μας αφού 
διετέλεσε στο παρελθόν δραστήριο μέλος του Δ.Σ. της Επιχείρησης. Θα τη θυμόμαστε 
για πάντα διότι η παρακαταθήκη που μας άφησε αποτελεί για μας έμπνευση στην 
καθημερινή μας δράση.  

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Αντιπεριφερειάρχης Γ. Πουσσαίος

«Ο πνευματικός κόσμος των Κυκλάδων έχασε μια γνήσια εκπρόσωπό του.
Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Κυριακής, ενός πνευματικού 

ανθρώπου που αγωνίστηκε για τις ιδέες του και παρήγαγε πολιτισμό, μιας κορυφαίας 
μελετητή της παράδοσης και της ιστορίας, της οποίας η προσφορά και η εμβληματική 
προσωπικότητα σφράγισαν την Πάρο και τις Κυκλάδες, την αυτοδιοίκηση, τα γράμ-
ματα και τον πολιτισμό. 

Ασυμβίβαστο πνεύμα η Κυριακή, επέδειξε την πιο δημιουργική μαχητική στάση 
απέναντι στην υποκρισία και τη στασιμότητα, αυτή της πνευματικής αντίδρασης. Το 
σπάνιο ήθος, το πηγαίο ταλέντο και η αγάπη της για τον πολιτισμό αποτελούσαν για 
κείνην τρόπο ζωής. Με διαλέξεις, άρθρα, ομιλίες και το συγγραφικό της έργο, η πολυ-

σχιδής δημιουργός  «διψούσε» να καταγράψει και κυρίως, 
να διασώσει στη μνήμη, «τα εικονοστάσια της ψυχής της», 
την Πάρο και την Αντίπαρο.

Ο πρόωρος χαμός της Κυριακής, στο απόγειο της δημι-
ουργικότητάς της, κάνει το κενό της απουσίας της ακόμη 
πιο δυσαναπλήρωτο. Το δημιούργημα της ευαισθησίας της, 
το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο ΑΝΘΕΜΙΟΝ, αποτελεί 
πολύτιμη παρακαταθήκη των θησαυρών της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιά μας, για τις νεότερες γενιές.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και 
στους οικείους της για τη μεγάλη απώλεια».

Πάρος-ΑΞΙΑ

«Εκφράζουμε την βαθιά θλίψη μας για την απώλεια της 
Κυριακής Ραγκούση- Κοντογιώργου.

Υπήρξε άνθρωπος με ήθος, έντιμη που υπηρέτησε με 
αφοσίωση την Πάρο, την αυτοδιοίκηση, τα γράμματα και τον 
πολιτισμό.

Ένας σκεπτόμενος άνθρωπος με πλούσια συγγραφική 
δράση. Τα τελευταία χρόνια αφιέρωσε τις δυνάμεις της στο 
να συλλέγει με αγάπη και ευαισθησία κάθε τι που είχε σχέση 
με την Πάρο και τον κυκλαδικό πολιτισμό δημιουργώντας το 
ιστορικό και λαογραφικό μουσείο «ΑΝΘΕΜΙΟ», που αναμφί-

βολα αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για την Πάρο και την ιστορία της. Πάνω 
απ όλα όμως ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος από αυτούς που έχει ανάγκη τις δύ-
σκολες αυτές μέρες η τοπική μας κοινωνία.

Στην οικογένεια της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια».

ΚΕΠ Πάρου

«Έφυγε στις 14/09/13, μια σπουδαία γυναίκα, που με το ερευνητικό της έργο και τη 
γλαφυρή της πένα κράτησε στη μνήμη μας και στη μνήμη των παιδιών μας μια Πάρο, 
που χάθηκε ανεπιστρεπτί.

Κράτησε στη μνήμη μας την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Καλό ταξίδι Κούλα Ρα-
γκούση Κοντογιώργου. Στη μνήμη μας για πάντα αθάνατη.

 
Καστρουνής  Σωτήρης
Δημοτικός Σύμβουλος της Κ.Ε.Π. Πάρου».

Λαϊκή Συσπείρωση

«Μετά από πολύχρονη  μάχη με την επάρατο νόσο «έφυγε» η Κυριακή Ραγκούση-
Κοντογιώργου. 

Η Κυριακή Ραγκούση-Κοντογιώργου, ήταν γυναίκα με προσφορά στον τόπο που 
γεννήθηκε και μεγάλωσε. Υπηρέτησε  την αυτοδιοίκηση, τα γράμματα και τον πολι-
τισμό. Τα γραπτά της και το «Ανθέμιον», δημιούργημα της ίδιας και του συζύγου της, 
αποτελούν σημαντική προσφορά της στο τόπο και πάντα θα θυμίζουν το πέρασμα της 
στις νεότερες γενιές του νησιού μας.

Στην οικογένεια της εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια».
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Υψηλά ποσοστά 
στην απεργία

Με ποσοστό άνω του 80% κινείται η απεργία των εκπαιδευτικών στην Πάρο. Η 
Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Πάρου, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς διένει-
με ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την οποία στηρίζει τους αγώνες των εκπαιδευτικών.

Η ανακοίνωση των γονέων έχει ως εξής:
«Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, Αγαπητά μας παιδιά, Αγαπητοί συμπο-

λίτες,
Σήμερα υποτίθεται ότι ξεκινάει η 

νέα σχολική χρονιά!... Αυτή όμως 
η σχολική χρονιά, προοιωνίζεται να 
είναι η χειρότερη ολόκληρης της 
μεταπολιτευτικής περιόδου. Δεν 
έχουμε διάθεση να σας πούμε πολλά 
λόγια. Ας μιλήσουμε με αριθμούς που 
είναι το αγαπημένο «χόμπυ» εκείνων 
που θέλουν να μας διαβεβαιώσουν 
για το «success story» της χώρας.   

- Τραγική μείωση των εκπαιδευτι-
κών δαπανών σε ποσοστό 33%, από 
το 2009 μέχρι το 2013, που θα φτάσει 
το 47% το 2016, σύμφωνα με το ψη-
φισμένο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. 

- 16.000 λιγότεροι εκπαιδευτι-
κοί στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
2.100 καθηγητές απολυμένοι 6.000 
καθηγητές χαρακτηρίστηκαν υπε-
ράριθμοι και τελούν υπό καθεστώς 
ομηρείας με την απειλή της διαθεσι-
μότητας. 10.000 αναπληρωτές εκ-
παιδευτικοί δεν πρόκειται να επανα-
προσληφθούν.

- 20.000 μαθητές των ΕΠΑΛ μέ-
νουν μετέωροι με την κατάργηση των 
κατευθύνσεων Υγείας-Πρόνοιας και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών από τα Επαγ-
γελματικά Λύκεια.

- Εκατοντάδες συγχωνεύσεις και 
καταργήσεις σχολικών μονάδων.

- Δεκάδες χιλιάδες μικρά παιδιά 
εκτός παιδικών σταθμών.

- Αδυναμία λειτουργίας νηπιαγωγεί-
ων, λόγω έλλειψης νηπιαγωγών.

- Σαρωτική υποχρηματοδότηση 
των Σχολικών Επιτροπών για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολικών Μονάδων.

- Στον «αέρα» εκατοντάδες Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, λόγω έλλειψης δασκά-
λων.

- Αύξηση κατά 10% των μαθητών ανά τάξη.
- Εισαγωγή του πιο ταξικού νομοθετικού μορφώματος στην Δευτεροβάθμια Εκπ/

ση, (Ν. 4172/13) μετατρέποντας το Λύκειο σε ατελείωτο εξεταστικό κέντρο, που προ-
βλέπει τέσσερις (!) Πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι το Πανεπιστήμιο, συμβάλλοντας 
στην ψυχολογική ισοπέδωση των παιδιών μας, στην αύξηση της οικονομικής αι-
μορραγίας της δοκιμαζόμενης λαϊκής οικογένειας και στη διόγκωση της κερδοφορίας 
της Παραπαιδείας.

- Κανονική κατεδάφιση της Τεχνολογικής Εκπ/σης με αφαίρεση κομματιών της 
που δίνονται βορά στα ιδιωτικά ΙΕΚ, υποβαθμίζοντας την πιστοποίηση των τίτλων 
σπουδών τους, και με καθιέρωση της μαθητείας, δηλαδή της απλήρωτης και ανα-
σφάλιστης εργασίας.  

- Κατάργηση-συγχώνευση δεκάδων τμημάτων και σχολών, κυρίως των ΤΕΙ.
- Δραματική υποχρηματοδότηση όλης της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης. 
Για τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Πάρου αποφά-

σισε ομόφωνα, να καταδικάσει απερίφραστα την εγκληματική πολιτική της κυβέρνη-
σης απέναντι στην Δημόσια Εκπαίδευση και να σταθεί μαζί με τους Συλλόγους Γονέων 
κάθε σχολικής Μονάδας, αλλά και όλους τους γονείς και τους μαθητές, στο πλευρό των 
εκπαιδευτικών της Πάρου και της Αντιπάρου, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη 

μας στο δίκαιο αγώνα που ξεκινούν. Καλούμε παράλληλα, όλους του δημοκρατικούς 
πολίτες της Πάρου και της Αντιπάρου να ενισχύσουν τον αγώνα αυτό με κάθε τρόπο. 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ & ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
ΤΟ Δ. Σ. της ΕΝΩΣΗΣ».

Συνεχή συμπαράσταση

Ο αγώνας των εκπαιδευτικών έχει αρκετούς συμπαραστάτες. Είναι χαρακτηριστικό 
πως για τη συγκέντρωση της Τετάρτης 19/9 (εκείνη την ώρα είχε κλείσει την ύλη της 
η εφημερίδα μας), εκδόθηκαν διάφορες ανακοινώσεις με στόχο τη στήριξη των κινη-
τοποιήσεων των εκπαιδευτικών.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Πάρου, μεταξύ άλλων ανα-
φέρει:

«Αποτελεί χρέος μας η έμπρακτη 
στήριξη των αγωνιζόμενων εκπαι-
δευτικών της Πάρου και της Αντιπά-
ρου, για την υπεράσπιση του αγαθού 
της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας 
στην Πατρίδα μας.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!
ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ!
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ & ΔΩΡΕΑΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛ-
ΛΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΦΥ-
ΛΑΣΣΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΧΕ-
ΔΙΑΣΜΟΙ».

Ακόμα, σε ανακοίνωσή της η Κί-
νηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, με-
ταξύ άλλων τόνιζε:

«Χρέος όλων μας είναι να συμπα-
ρασταθούμε στους αγωνιζόμενους 
Καθηγητές, για να μην περάσουν τα 
Κυβερνητικά σχέδια για την ΔΙΑΛΥ-
ΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΩΡΑΕΙ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ».

Τέλος, για το ίδιο θέμα ανακοί-
νωση εξέδωσε και το Συντονιστικό 
Φορέων για την υγεία. Στην ανακοί-
νωση μεταξύ άλλων γράφεται:

«Η Ολομέλεια του Συντονιστικού 
των Φορέων της Πάρου και της 
Αντιπάρου για την Υγεία που συνε-
δρίασε χθες 16 Σεπτεμβρίου 2013, 
αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει 

την αμέριστη συμπαράστασή της στο δίκαιο απεργιακό αγώνα που έχουν ξεκινήσει οι 
εκπαιδευτικοί των νησιών μας, υπερασπιζόμενοι την παροχή ποιοτικής Δημόσιας & 
Δωρεάν Παιδείας στη χώρα.

 Τα πολλαπλά αδιέξοδα και προβλήματα που έχει δημιουργήσει σε δεκάδες χιλιά-
δες ελληνόπουλα η κυβερνητική πολιτική κατ’ εντολήν της Τρόικας και των δανειστών 
στο χώρο της δημόσιας Εκπαίδευσης, συναγωνίζονται σε βαρβαρότητα τα αντίστοιχα 
προβλήματα που βιώνουμε ως πολίτες και νησιώτες στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας.

Οι απολύσεις και διαθεσιμότητες, η υποστελέχωση σημαντικότατων τομέων της δη-
μόσιας Διοίκησης, οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων και νοσοκο-
μείων, η διαρκής φοροεπιδρομή σε μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες, η 
δραματική περικοπή πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η κατάργηση των συλλογι-
κών συμβάσεων και ο εργασιακός Μεσαίωνας, η απίστευτου μεγέθους ανεργία και ιδί-
ως των νέων, η επίθεση στα ασφαλιστικά ταμεία, η εγκατάλειψη των δομών Πρόνοιας 
και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της χώρας, είναι πολλές πλευρές της ίδιας 
αδιάλλακτης μνημονιακής πολιτικής.

Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει! Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί! 
Κι αυτό είναι υπόθεση ΟΛΩΝ ΜΑΣ! Το Συντονιστικό των Φορέων της Πάρου & Αντι-
πάρου για την Υγεία, ενώνει τις δυνάμεις του με τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς 
των νησιών μας και καλεί κάθε δημοκρατικό συμπολίτη μας να στηρίξει έμπρακτα και 
να δείξει την αλληλεγγύη του στον αγώνα αυτό. Ο αγώνας για την Υγεία και την 
Παιδεία είναι αγώνας της ίδιας της κοινωνίας για την ύπαρξή της».
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Φορολόγηση 
αγροτεμαχίων

Ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων που θα ισχύει το 2014 
θα αντικαταστήσει το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώ-
ρων που εισπράττεται σήμερα μέσω της ΔΕΗ, καθώς 
και τον ΦΑΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Αθηναϊκό-Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανάλογα με τη θέση του 
οικοπέδου, την έκταση, τη χρήση και άλλους παράγο-
ντες θα αυξομειώνεται ο βασικός συντελεστής φορο-
λογίας για τα αγροτεμάχια σύμφωνα με το σχέδιο του 
υπουργείου Οικονομικών. 

Το σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων αναμένεται να 
τεθεί σε διαβούλευση και αφού εγκριθεί από την τρόικα 
κατά τη νέα αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, 
που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα, θα ψηφισθεί στη 
Βουλή. Επιδίωξη του υπουργείου οικονομικών είναι η 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δίκαιη κατανο-
μή του φορολογικού βάρους στους φορολογούμενους. 
Αναλυτικότερα, για τον τρόπο φορολόγησης των αγρο-
τεμαχίων το σχέδιο προβλέπει:

- Για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο 
ενιαίος φόρος προκύπτει από τον Βασικό Συντελεστή 
Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά του ευρώ ανά 
τετραγωνικό μέτρο (1,5 ευρώ το στρέμμα) σε συνδυα-
σμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές θέσης, 
ελάχιστης βασικής αξίας, χρήσης, απόστασης από τη 
θάλασσα, πρόσοψης σε επαρχιακή ή αγροτική οδό και 
επιφάνειας του γηπέδου.

- Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του γηπέ-
δου, θα εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας. Αν η κα-
τοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, 
σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προ-

σώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει 
επιφάνεια χαμηλότερη των 150 μ2, ο συντελεστής δεν 
θα εφαρμόζεται. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των 
δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ο συντελεστής 
εφαρμόζεται μέχρι και τις 10.000 τ.μ. πριν την αφαίρεση 
της επιφάνειας του κτίσματος.

Όπως αναφέρουν κύκλοι του Υπουργείου Οικονομι-
κών, συνολικά για τον ενιαίο φόρο ακινήτων έχει λη-
φθεί ειδική πρόνοια για άτομα τα οποία βρίσκονται σε 
οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να πληρώσουν 
το φόρο, ιδιαίτερα αν αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός σε 
σχέση με το εισόδημά τους. Σε ό,τι αφορά τα νομικά 
πρόσωπα τα οποία αδυνατούν, λόγω των συνθηκών, 
να αντεπεξέλθουν στη φορολογική τους υποχρέωση, 
θα μπορούν να μεταθέσουν χρονικά την πληρωμή του 
φόρου.

Σύμφωνα με το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ, τα κύρια χαρακτη-
ριστικά του ενιαίου φόρου είναι τα ακόλουθα:

- Ο Ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΑ) επιβάλλεται επί 
των ακινήτων με κριτήριο την έκταση και ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Έτσι πρόκειται για αμι-
γή φόρο στην κατοχή ακινήτων, παρά για φόρο επί της 
συνολικής περιουσίας του φορολογουμένου.

- Ο ΕΝΦΑ κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του 
κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά 
τους. Με τον τρόπο αυτό απαλείφεται η φοροαποφυγή 
μέσω του διαμοιρασμού της ακίνητης περιουσίας. Ο 
κάθε φορολογούμενος θα παραλαμβάνει ενιαίο λογα-
ριασμό με το φόρο που προκύπτει για το κάθε ακίνητο 
που πιθανόν κατέχει.

- Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε κάθε είδους 
ακίνητη περιουσία, κτήρια και γήπεδα, ανεξαρτήτως της 
νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο, ή 
διαφόρων ειδών νομικά πρόσωπα). Με τον τρόπο αυτό 
απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω της μετατόπισης 
του φόρου σε πρόσωπα με χαμηλότερη φορολογική 
επιβάρυνση.

Σχολή Μουσικής
Ο Δήμος Πάρου, η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και η Δημοτική Σχολή 

Μουσικής Πάρου, ξεκίνησαν τα μαθήματα για το σχολι-
κό έτος 2013 – 2014 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση 
της κ. Αικατερίνης Σαβίνο.

Τα μαθητικά τμήματα που λειτουργούν είναι: α) τμήμα 
πιάνου, β) τμήμα κιθάρας και γ) τμήμα βιολιού.

Παράλληλα με τα τμήματα των βασικών οργάνων θα 
λειτουργήσουν και τα: α) τμήματα θεωρητικών και ανώ-
τερων θεωρητικών μαθημάτων, β) τμήματα μαθημάτων 
μουσικοκινητικής αγωγής (ORFF) για παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας και γ) τμήμα  Παιδικής Χορωδίας της Σχολής 
μουσικής (εντελώς δωρεάν).

Οι εγγραφές των μαθητών έχουν ξεκινήσει και πραγ-
ματοποιούνται στη Σχολή Μουσικής Δευτέρα – Τρίτη – 
Πέμπτη – Παρασκευή από 17:00 – 21:00, και Τετάρτη 
από 08:00 – 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμ-
ματεία της Σχολής στο τηλέφωνο 22840-22038. 

Δυναμική  
απάντηση 
εμπορικού

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, αντέδρασε δυναμικά για τα απειλητικά «ραβασά-
κια» που έστειλε ο ασφαλιστικός τους φορέας στους 
εμπόρους και δημοσίευσε η Φ.τΠ. στο προηγούμενο 
φύλλο της.

Έτσι, υπό τον τίτλο «Να αποφασίσει επιτέλους το 
ταμείο αν είναι μαζί μας ή εναντίον μας» δημοσιο-
ποίησε την παρακάτω επιστολή:

«Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
συλλόγου μας, την Δευτέρα 9/9/2013, τέθηκε ως θέμα 
της ημερήσιας διάταξης – συζήτηση και προτάσεις για 
την επίδοση επιστολής του ΟΑΕΕ στα μέλη με θέμα την 
αναγκαία εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών. Μετά 
από τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών του Δ.Σ 
αποφασίστηκε ομόφωνα, όπως σας αποσταλεί επιστολή 
– διαμαρτυρία, με την οποία 

Α) να σας ζητήσουμε τα παρακάτω:
- Άμεση Θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας σε όλους 

τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες, Έμπορους, ανεξάρτητα 
από το αν χρωστάνε στο Ταμείο ή όχι. Η κάλυψη να εί-
ναι με 100% χρηματοδότηση από το κράτος. Κατάργηση 

των ασφαλιστικών ει-
σφορών για τον κλάδο 
Υγείας. 

- Κατάργηση της 
ασφαλιστικής ενημε-
ρότητας όσο διαρκεί η 
κρίση. 

- Πάγωμα των χρεών 
στον ΟΑΕΕ και διαγρα-
φή των προσαυξήσε-
ων.

- Να σταματήσει από τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ, κάθε δί-
ωξη και κάθε απειλή δίωξης, σε όσους χρωστάνε στο 
Ταμείο. 

- Δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που 
καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι προς το Ταμείο, χωρίς 
μείωση της σύνταξης. 

- Θεσμοθέτηση ειδικής κατηγορίας μισής εισφοράς με 
μισό χρόνο συνταξιοδότησης για υποστήριξη νεοϊδρυο-
μένων μικρών επιχειρήσεων.

Β) Να σας ενημερώσουμε ότι θα σταλεί εξώδικο σε 
συνεργασία με τους υπόλοιπους Εμπορικούς Συλλόγους 
του Νομού Κυκλάδων».

Τέλος, σημειώνουμε πως στη συνεδρίαση του Συντο-
νιστικού για τα θέματα του τομέα υγείας του νησιού μας, 
ο εκπρόσωπος του εμπορικού συλλόγου κ. Αν. Τριαντά-
φυλλος, είπε πως το 85% περίπου των μελών τους 
είναι ανασφάλιστοι, καθώς δεν μπορούν πλέον να 
πληρώσουν τις εισφορές στο ασφαλιστικό τους ταμείο 
(930 ευρώ περίπου, το δίμηνο).

Ναυτοπρόσκοποι
Το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Πάρου, με αφορμή 

την έναρξη της νέας προσκοπικής χρονιάς 2013-2014 
ανακοίνωσε προς τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησαν 
οι εγγραφές νέων μελών.

Όποιοι και όποιες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο 
Σύστημα Ναυτοπροσκόπων, μπορούν να προσέρχονται 
στην Εστία του που βρίσκεται στις Λεύκες (στην είσοδο 
του χωριού), κάθε Σάββατο και Κυριακή και ώρες από 
18:00 έως 20:00.

Ακόμα, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρχιλό-
χου κ. Γ. Ρούσσος, και τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας, 
ευχαριστούν το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Λευκών, 
που με την παρουσία τους λάμπρυνε την περιφορά της 
θαυματουργής εικόνας της Πέρα Παναγιάς στις 8 Σε-
πτεμβρίου και τους εύχονται η Χάρη της να τους έχει 
πάντα καλά.

Μικρασιατική 
Συνάντηση 

Για 9η συνεχή χρονιά υλοποιήθηκε και φέτος ο θε-
σμός της Μικρασιατικής συνάντησης με επίκεντρο το 
Άσπρο Χωριό, γνωστό για τις μικρασιάτικες ρίζες του.

Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Εθνομάρτυρα 
Χρυσοστόμου Σμύρνη,ς ο τοπικός πολιτιστικός σύλλο-
γος «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» σε συνεργασία με το Μουσικοχορευτι-
κό Συγκρότημα και την Χορωδία Νάουσας Πάρου, ορ-
γάνωσαν και φέτος το διήμερο 7 και 8 Σεπτεμβρίου τις 
εκδηλώσεις για την Μικρασία φιλοξενώντας τέσσερις 
κλασσικούς μουσικούς, και τον Καλλιτεχνικό Οργανι-
σμό Ποντίων Αθηνών. 
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Οι πολίτες στο Σ.τΕ. 
Οι δήμοι στο ε;

Η εφημερίδα μας από τις 12/7/2013 (φ. 263) με ολοσέλιδο δημοσίευμα είχε κάνει 
αναφορά σχετικά με τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ, προστατευόμενων υγροτόπων και 
ακτών στις Κυκλάδες

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής των Οικολόγων-Πράσινων, κ. Ν. Χρυσόγελος,  με ερώ-
τησή του είχε ζητήσει να διευκρινίσει τη θέση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με 
πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1020/24-5-13), σύμφωνα με 
την οποία το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ), μπορεί να διαχειρίζεται και να εκποιεί και εκτάσεις που βρίσκονται εντός 
των ορίων περιοχών NATURA 2000.

Όπως είναι γνωστό για την περιοχή των Κυκλάδων το ΤΑΙΠΕΔ (Φ.Ε.Κ. 1020/24-5-
13), αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να εκποιεί 8 περιοχές σημαντικής οικολογικής 
αξίας: Τέσσερις περιοχές υγροτόπων σε Νάξο, Μήλο και Άνδρο, που βρίσκονται εντός 
ορίων περιοχών Natura 2000 (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, από τις οποίες οι 3 και 
εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας περιοχών σημαντικών για τα Πουλιά), ένα υγρό-
τοπο στη Νάξο που έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής, και τρεις περιοχές 
υγροτόπων σε Πάρο –Αντίπαρο, που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευόμενοι ως μι-
κροί νησιωτικοί υγρότοποι. Σημαντικά τμήματα των υγροτόπων αυτών καλύπτονται 
από οικότοπους ευρωπαϊκής προτεραιότητας.

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων, κ. Χρυσόγελος, είχε δηλώσει τότε: «Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει αν είναι σε γνώση της οι αποφάσεις της Ελλη-

νικής Κυβέρνησης και αν συναινεί ή συμμετέχει στην εκποίηση περιοχών σημαντικής 
οικολογικής αξίας στα ευαίσθητα και ήδη πιεζόμενα οικοσυστήματα των ελληνικών 
νησιών. Οι περιοχές που αποφασίστηκε να ενταχθούν στον κατάλογο προς εκποίη-
ση έχουν πολλαπλά χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενες και σημαντικές τόσο από την 
ευρωπαϊκή όσο κι από την ελληνική νομοθεσία, και η αξιοποίησή τους -έτσι όπως 
εμφανίζεται να προωθείται- προσκρούει στις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ακόμη περισσότερο όμως πρέπει να τονίσουμε ότι, στο όνομα της οικονομικής κρί-
σης (ή και ιδιωτικών συμφερόντων) δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να θυσιάσουμε την

πολύτιμη και απειλούμενη βιοποικιλότητα των ελληνικών νησιών, ούτε να παρα-
γνωρίσουμε τον σημαντικό ρόλο των παράκτιων υγροτόπων για την ισορροπία των 
ευαίσθητων υδατικών συστημάτων».

Σημειώνουμε ότι οι περιοχές σε Πάρο και Αντίπαρο, είναι:
- Εκτάσεις 66 και 13 στρεμμάτων της περιοχής «Αλυκή Αγκαιριάς», που έχουν χα-

ρακτηρισθεί μικροί νησιωτικοί υγρότοποι (Υ422PAR003 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012 αλλά 
και ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΖΟΕ -ΦΕΚ 148/ ΑΑΠ/2012) (Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Πα-
ράκτιες λιμνοθάλασσες 26-50% κάλυψης)

- Έκταση 20 στρεμμάτων της περιοχής «Παναγιά», στο νησί της Αντιπάρου, που έχει 
χαρακτηρισθεί μικρός νησιωτικός υγρότοπος (Υ422APR002 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). 
Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 51-75% κάλυψης.
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Τι επισημαίναμε
Σε εκείνο το ρεπορτάζ της εφημερίδας 

μας σημειώναμε:
«Άκρα του τάφου σιωπή.
Εντύπωση προκαλεί στους πολίτες των 

νησιών μας και ενώ το θέμα έχει «ανάψει»
στις δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, ότι τόσο 

ο Δήμος Πάρου, όσο και ο Δήμος Αντιπά-
ρου, για την υπόθεση δεν έχουν κάνει κα-
μία σχετική ανακοίνωση ή δεν γνωρίζουμε 
αν έχουν προσπαθήσει να ενημερωθεί για 
το θέμα. Σε κάθε περίπτωση μία πιθανή 
εκποίηση των παραπάνω προστατευμένων 
υγροτόπων θα σημάνει αιτία πολέμου για τις 
τοπικές κοινωνίες, άσχετα αν οι δήμοι των 
νησιών μας παραμείνουν παρατηρητές των 
εξελίξεων…».

Η προσφυγή
Τελικά, μετά την αδράνεια της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης, στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας οδηγήθηκε από 22 πολίτες η παραχώρη-
ση στο ΤΑΙΠΕΔ των Αλυκών Νάξου, Πάρου 
και Αντιπάρου, μετά από πρωτοβουλία των 
Οικολόγων Πράσινων.

Η επιστολή ακύρωσης από τους 22 Κυ-
κλαδίτες πολίτες, προς στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, για την απόφαση παραχώρη-
σης υγροτόπων στο ΤΑΙΠΕΔ, έχει ως εξής:

«Στις 5 Σεπτεμβρίου, εμείς οι παρακάτω 
αναφερόμενοι 22 κάτοικοι /επιχειρηματίες 
της Νάξου, της Πάρου και της Αντιπάρου 
υποβάλαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας αί-
τηση ακυρώσεως κατά:

- της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρ-
θρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων,

- των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και

- του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου», για την υπ’αριθ. 
Αριθμ. απόφ. 234/13 (ΦΕΚ – 1020 Β/25-
4-2013), με θέμα τη μεταφορά άνευ ανταλ-
λάγματος στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων του Ν. Κυ-
κλάδων και ειδικότερα των νησιών Νάξου, 
Πάρου και Αντιπάρου. 

Οι παραχωρηθείσες εκτάσεις είναι νησιωτικοί υγρότοποι που τελούν υπό ειδικό 
καθεστώς προστασίας, αλλά και έχουν καταγραφεί ως περιοχές CORINE και Natura. 
Σύμφωνα και με τη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, αποτελούν ευπαθή οι-
κοσυστήματα και προστατεύονται απευθείας από το άρθρο 24 του Συντάγματος, από 
την ειδική νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος (μικροί νησιωτικοί υγρότοποι) 
καθώς και από το ειδικό καθεστώς προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura και 
την οδηγία 92/43/ΕΚ για την προστασία των οικοτόπων». 

Σύμφωνα με τους συμπολίτες μας οι λόγοι ακύρωσης της μεταβίβασης των υγρο-
τόπων είναι:

1. Η  παράβαση των προϋποθέσεων νόμιμης νομοθετικής εξουσιοδότησης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ.2 του Συντάγματος

2. Η παραβίαση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης.
3. Η παραβίαση της οδηγίας 2001/42 του ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλ-

λοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων.
Πιο αναλυτικά αναφέρουν:
«- Σε σχέση με την παραβίαση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, τεκμηριώνεται 

από τους αιτούντες πολίτες ότι ουδεμία μέριμνα έχει ληφθεί με την προσβαλλόμενη 
πράξη για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους που υφίστανται από τη 
μεταβίβαση των επίμαχων εκτάσεων των νήσων Πάρου, Αντιπάρου και Νάξου στο 
ΤΑΙΠΕΔ. Αντίθετα, το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάζει την περιουσία του σε μια Ανώ-
νυμη Εταιρεία «για να συμβάλει στους εθνικούς δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς 
στόχους», χωρίς: 

- να καθορίζει ποιοι είναι οι στόχοι αυτοί, αν και όφειλε να το πράξει,
- να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος (το οποίο επίσης εμπίπτει στην 

έννοια του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος όπως και η οικονομική ανάπτυξη) 
αλλά και την κοινωνική αποδοχή της οποιασδήποτε αξιοποίησης. Επιπλέον την περι-
ουσία του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο δεν την έχει καν αποτιμήσει σε χρήμα πριν τη με-
ταβιβάσει, προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρίζει και αντίστοιχα να δημοσιοποιήσει 
σε κάθε ενδιαφερόμενο, αν η οποιαδήποτε  οικονομική αξιοποίηση υπηρετεί πράγματι 

το δημόσιο συμφέρον.
- Σε σχέση με την αναγκαιότητα προηγού-

μενης εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων, διαπιστώνεται 
από τους προσφεύγοντες ότι δεν γίνεται κα-
μία αναφορά , παράλειψη η οποία υπογραμ-
μίζει ακόμη περισσότερο την παντελή έλλει-
ψη του Ελληνικού Δημοσίου να διασφαλίσει 
το γενικότερο δημόσιο συμφέρον από την 
επικείμενη αξιοποίηση των επίμαχων εκτά-
σεων που αποτελούν ευπαθή οικοσυστήμα-
τα. Μια τέτοια μελέτη, αν είχε συνταχθεί, θα 
μπορούσε να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση 
των περιβαλλοντικών παραμέτρων  στον 
οικονομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό 
για την αξιοποίηση των επίμαχων εκτάσε-
ων. Με άλλα, λόγια, με την προσβαλλόμενη 
πράξη το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάζει τη 
δημόσια περιουσία στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε χωρίς 
να γνωρίζει καν τι είδους αξιοποίηση θα 
πραγματοποιηθεί κι αν αυτή θα συνάδει με 
το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη ανά-
πτυξη. Η παράλειψη αυτή επίσης έχει ως 
αποτέλεσμα να μην προηγηθεί η απαραίτητη 
διαβούλευση που απαιτούν οι διατάξεις της 
οδηγίας με το ενδιαφερόμενο κοινό και τους 
αρμόδιους φορείς και να μην έχει χορηγηθεί 
η σχετική πληροφόρηση, κατά παράβαση 
των κείμενων διατάξεων

Με την πρωτοβουλία μας αυτή, ως ευαι-
σθητοποιημένοι πολίτες των νησιών, προ-
σπαθήσαμε να δώσουμε τη νομική βάση για 
την ακύρωση μιας απαράδεκτης απόφασης. 
Στην προσπάθεια αυτή, η έγγραφη συμπα-
ράσταση κι από άλλους πολίτες και φορείς 
των Κυκλάδων θα συμβάλλει, μια και έχου-
με δικαίωμα να προσθέσουμε με δικόγραφο 
πρόσθετους λόγους.

Οι αιτούντες πολίτες 
Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Καμάρι, 

Πάρος 
Μητρογιάννης Σπύρος, Πλαγιά, Πάρος 
Γεμελιάρης Γιώργος, Παροικία, Πάρος 

Παντελαίου Αντωνία, Αλυκή, Πάρος 
Καστρουνής Σωτήρης, Καμάρες, Πάρος 

Γεωργούσης Χρίστος, Λεύκες 
Καβάλλης Γιώργος, Κώστος, Πάρος 

Στυλιανίδης Στέλιος, Αντίπαρος 
Αθανασούλιας Ευάγγελος, Αντίπαρος 

Καψής Άγγελος, Αντίπαρος 
Παπαϊωάννου Δάφνη, Αντίπαρος 

Κουστουμπέκη Ισαβέλλα, Αντίπαρος 
Κυριακοπούλου Βασιλική, Αντίπαρος 

Δανιηλίδης Γεώργιος, Αντίπαρος 
Κοντούλη Τατιάνα, Αντίπαρος 
Γεωργίου Κωστής, Αντίπαρος 

Σκούρτης Σωτήρης, Αντίπαρος 
Ευθυμιάτου Χριστίνα, Νάξος 

Μαργαρίτης Νικόλαος, Νάξος 
Μουτάφης Χρήστος, Νάξος 

Κουνάδης Νίκος, Νάξος 
Χρυσόγελος Νίκος, Σύρος».

Παρέμβαση Τοπικού Αγκαιριάς

Το Τοπικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση του, ζήτησε στις 11/9 την ενεργο-
ποίηση του Δήμου Πάρου για την ανάληψη όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών 
(σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο) ώστε κάθε διαδικασία εκποίησης των ως 
υδροβιότοπων αρχικά να σταματήσει και στη συνέχεια να διερευνηθεί η δυνατότητα 
παραχώρησης των εκτάσεων στο Δήμο για την ενεργό προστασία, ανάδειξη και αξιο-
ποίηση τους σε περιβαλλοντολογικά κριτήρια.

Οι προτεινόμενες ενέργειες για να σταματήσει η διαδικασία εκποίησης είναι: 
1. Νομική επεξεργασία των δεδομένων (ιδιοκτησιακό, θεσμικό πλαίσιο, νομιμοποί-

ηση του ΤΑΙΠΕΔ για να εκποιεί προστατευόμενες περιοχές, θέση της Δ/νσης Περι-
βάλλοντος ΥΠΕΚΑ και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου) 

2. Τεκμηρίωση επιστολή προς ΥΠΕΚΑ, Συνήγορο του Πολίτη. 
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Διεθνές Συνέδριο 
στην Πάρο

Στην Παροι-
κιά, από 23 
έως 28 Σε-
πτεμβρίου, θα 
διεξαχθεί το 
«7th Aegean 
S u m m e r 
School», με 
θέμα «Beyond 
E i n s t e i n ’ s 
Theory of 
Gravity» (από 
τη θεωρία της 
β α ρ ύ τ η τ α ς 
στον Αϊνστάιν).

Συγκεκριμέ-
να, ο Τομέας Φυσικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθη-
ματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Paris-Sud (Orsay) της Γαλλίας, το Πανεπιστήμιο 
Groningen της Ολλανδίας, το Πανεπιστήμιο Tennessee 
των Ηνωμένων Πολιτειών και το Centro De Estudios 
Cientifi cos της Valdivia (Χιλή), συνδιοργανώνουν το 7th 
Aegean Summer School στις 23-28 Σεπτεμβρίου 2013.
Στο διεθνές συνέδριο συμμετέχουν 112 σύνεδροι από 
πολλές χώρες του κόσμου. Συγκεκριμένα συμμετέχουν:

Abdalla Αμπντάλα. Εlcio Εlcio Instituto de Fysica 
Universidade de Sao Paulo. Βραζιλία.

Αρβανιτάκης Αλέξανδρος. Πανεπιστήμιο Cambridge. 
Ηνωμένο Βασίλειο  

Babichev Babichev. Universite Paris-Sud, Laboratoire. 
Γαλλία  

Μπάκας Ιωάννης. Τμήμα Φυσικής, Αθήνα Ελλάδα  
Bekaert Xavier. Université François Rabelais de Tours. 

Γαλλία  
Bergshoeff  Eric. University of Groningen. Κάτω Χώρες  
Bhattacharjee Srijit. Ινδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Ινδία  
Briscese Fabio. University of Rome. Ιταλία  
Cai Rong. Κινεζική Ακαδημία Επιστημών. Κίνα  
Calcagni Gianluca. IEM-CSIC IEM-CSIC. Ισπανία  
Charmousis Christos. Universite Paris-Sud. Γαλλία  
Χριστακόπουλος Δημήτριος. Σχολείο Ειδικής Αγωγής 

Ελευσίνας. Ελλάδα  
Cisterna Adolfo. Universidad Catolica de Valparaiso. Χιλή.
Clement Gerard. Laboratoire de Physique Theorique. 

Γαλλία  
Crisostomi Marco. U. L’Aquila & Paris. Γαλλία  
Cruz  Miguel. CINVESTAV-IPN. Μεξικό  
Cuadros-Melgar Bertha. EEL-USP EEL-USP. Βραζιλία  
Culetu Hristu. University Ovidius University. Ρουμανία  
da Silva Adilson Jose. Universidade de Sγo Paulo. Βρα-

ζιλία.
de Haan  Sjoerd Sjoerd. University of Groningen. Ολ-

λανδία  
de Rham Claudia. Case Western Reserve University. 

ΗΠΑ  
Deff ayet Cedric. Institut d’ Astrophysique de Paris. Γαλλία  
Deff ayet Cιdric. CNRS APC Lab. Γαλλία  
Δημητρόπουλος Ανδρέας. Επαγγελματική Γυμνάσιο Με-

γάρων. Ελλάδα  
Erices Cristian. Centro de Estudios Cientyfi cos. Χιλή  
Φλωράτος Εμμανουήλ. Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Ελλάδα  
Fontanini Michele. Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. Βρα-

ζιλία  
Φωτόπουλος Άγγελος. ΕΜΠ. Ελλάδα  
Frusciante Noemi. SISSA. Ιταλία  
Galtsov Dmitry. Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας. Ρωσία.
Garcia de Andrade. Luiz Department of Theoretical 

Physics. Βραζιλία.
Gaurav Narain. Ινστιτούτο Μαθηματικών Επιστημών. Ιν-

δία  
Γιαταγάνας Δημήτριος. Πανεπιστήμιο Πατρών. Ελλάδα  
Giribet Gaston. Πανεπιστήμιο Μπουένος Άιρες. Αργεντινή  
Gong Καμπάνα. Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας. 

Κίνα  
Grumiller Daniel. Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Βιέννης. 

Αυστρία  
Guariento Daniel. Universidade de Sγo Paulo. Βραζιλία  

Gumjudpai Burin. Naresuan University. Ταϊλάνδη  
Hadad  Merav. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ισραήλ. Ισραήλ  
Hosseiky Malaeb. American University of Beirut. Λίβανος  
Hull Matthew. University of Sussex. Ηνωμένο Βασίλειο  
Irges Nikos. Τμήμα Φυσικής, Αθήνα  Ελλάδα  
Ivanov Mikhail. Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας. Ρωσία  
Jing Jing. Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ Ολλανδία.
Καραγιώργος Αλέξανδρος. Πανεπιστήμιο Πατρών. Ελ-

λάδα  
Kase Ryotaro. Tokyo University. Ιαπωνία  
Κόφινας Γεώργιος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου  Ελλάδα  
Κολυβάρης Θεόδωρος. Τμήμα Φυσικής Αθηνών. Ελλάδα  
Kostecki Ryszard. Perimeter Institute for Theoretical 

Physics. Καναδάς  
Κουρουμπάκης Μηνάς. Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ελλάδα  
Κουτσούμπας Γεώργιος. Τμήμα Φυσικής Αθηνών. Ελλά-

δα  
Kovacevic Marija. University of Groningen. Κάτω Χώρες  
Kupferman Judy. Ben Gurion University. Ισραήλ  
Kuznetsov Mikhail. INR RAS. Ρωσία  
Madore John. Universite Paris-Sud. Γαλλία  
Matulich Javier. Centro de Estudios Cientνfi cos (CECs) 

and Universidad. Χιλή  
Mavromatos Nikolaos. King’s College London. Ηνωμένο 

Βασίλειο  
Merbis Wout. Groningen University. Ολλανδία  
Μεταξάς Μάριος. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελλάδα  
Michal Kamionka. Astronomical Institute, University of 

Wroclaw. Πολωνία  
Miroslav Plesko. Institute of Theoretical Physics. Σλοβα-

κία  
Μήτσουλας Ιωάννης. Τμήμα Φυσικής, Αθήνα  Ελλάδα  
Modesto Leonardo. Fudan University. Κίνα  
Monsoor Tarique. Siddheswari Girls’ College. Μπαγκλα-

ντές  
Morand Kevin. Laboratoire de Mathématiques et 

Physique Théorique Laboratoire. Γαλλία  
Noller Johannes. Oxford University. Ηνωμένο Βασίλειο  
Ντρέκης Κωνσταντίνος. Τμήμα Φυσικής, Αθήνα Ελλάδα  
Olmo Gonzalo. (Παν. Valencia & CSIC)  Ισπανία  
Ovalle Jorge. Universidad Simσn Bolνvar. Βενεζουέλα  
Padilla Antonio. University of Nottingham. Ηνωμένο Βα-

σίλειο  
Παπαντωνόπουλος Λευτέρης. Τμήμα Φυσικής, Αθήνα 

Ελλάδα  
Παρασκευόπουλος Δημήτρης. Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Ελλάδα  
Parra Lorena. University of Groningen. Κάτω Χώρες  
Pellicer de Oliveira. Universidade de Sγo Paulo. Βραζιλία  
Πετρόπουλος Μάριος. Ecole Polytechnique. Γαλλία  
Rangdee Rachan. Naresuan University. Ταϊλάνδη  
Ρεβύθη Μαρία. Τμήμα Φυσικής, Αθήνα. Ελλάδα  
Robles Victor. CINVESTAV IPN. Μεξικό  
Rojas Efrain. Universidad Veracruzana. Μεξικό  

Routh Alasdair. University of Cambridge. Ηνωμένο Βα-
σίλειο  

Saavedra Joel. Pontifi cia Universidad Catolica de 
Valparaiso. Χιλή  

Sami Mohammad. Centre for Theoretical Physics. Ινδία  
Σαριδάκης Εμμανουήλ. Τμήμα Φυσικής, Αθήνα Ελλάδα  
Scargill James. University of Oxford. Ηνωμένο Βασίλειο  
Shatskiy Alexander. Ινστιτούτο Φυσικής Ρωσικής Ακα-

δημίας Επιστημών. Ρωσία  
Σιώψης Γεώργιος. University of  Tennessee. ΗΠΑ  
Σωτηρίου Θωμάς. Trieste and INFN SISSA. Ιταλία  
Spindel Philippe. University of Mons. Βέλγιο  
Sukhasena Seckson. Naresuan University. Ταϊλάνδη  
Tasinato Gianmassimo. Portsmouth ICG, Ηνωμένο Βα-

σίλειο  
Tolley Andrew. Case Western Reserve University. ΗΠΑ  
Toporensky Alexey. Αστρονομικό Ινστιτούτο. Ρωσία  
Townsend Paul. University of Cambridge. Ηνωμένο Βα-

σίλειο.
Troncoso Ricardo. Centro de Estudios Cientifi cos. Χιλή  
Τσουκαλάς Μηνάς. Centro de Estudios Cientifi cos. Χιλή  
Tsujikawa Shinji. Department of Physics, Faculty of 

Science. Ιαπωνία  
Vaman Diana. University of Virginia. ΗΠΑ  
Vasiliev MA. Dpt of Theoretical Physics. Ρωσία  
Vernieri Daniele. SISSA. Ιταλία  
Vikman Alexander. CERN. Ελβετία  
Volkov Mikhail. Université François. Γαλλία  
Volovich Anastasia. Department of Physics. ΗΠΑ  
Wang Bin. Shanghai Jiao Tong University. Κίνα  
Wetterich Christof. Heidelberg University. Γερμανία  
Yin Yihao. University of Groningen. Κάτω Χώρες  
Yu Hongwei. Hunan Normal University. Κίνα  
Ζαμαρίας Βασίλειος. Τμήμα Φυσικής, Αθήνα  Ελλάδα  
Zanelli Jorge. Centro De Estudios Cientifi cos. Χιλή  
Zavala Ivonne. University of Groningen. Κάτω Χώρες  
Zhang  Hongbao. VUB and Solvay Institute. Βέλγιο  
Zojer Thomas. University of Groningen. Κάτω Χώρες.
Η Οργανωτική Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου 

αποτελείται από τον κ. Ιωάννη Μπάκα (NTU-Αθηνών, 
Τμήμα Φυσικής), τον κ. Eric Bergshoeff  (Πανεπιστή-
μιο Groningen), τον κ. Χρήστο Charmousis (Universite 
Paris-Sud), τον κ. Λευτέρη Παπαντωνόπουλο (NTU-
Αθηνών, Τμήμα Φυσικής), τον κ. Εμμανουήλ Σαριδά-
κης (NTU-Αθηνών, Τμήμα Φυσικής) και τον κ. Γ. Σιώ-
ψη (Πανεπιστήμιο του Tennessee).

Τέλος, το συνέδριο –που προσθέτει μεγάλη αξία 
στην Πάρο- είναι υπό την αιγίδα των Paris-Sud (Orsay) 
University, Université François Rabelais-Tours, Πανε-
πιστήμιο του Groningen, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Springer Lecture Notes in Physics, του Δήμου Πάρου 
και του Συλλόγου Φίλων Παραδοσιακού Οικισμού Πα-
ροικιάς.
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Ευκαιρίες στη Ρώσικη αγορά
Ο Δήμος Πάρου και η Τουριστική Επιτροπή, στo πλαίσιo των δράσεων προώθησης 

και προβολής της Πάρου συνεχίζει τις προσπάθειές του, αναλαμβάνοντας σημαντικές 
πρωτοβουλίες με απώτερο σκοπό το άνοιγμα σε νέες αγορές. Με τον τρόπο αυτό, ο 
Δήμος Πάρου στοχευμένα προχωρεί σε ενέργειες ενίσχυσης της προσπάθειας των 
επαγγελματιών του νησιού να προωθήσουν το προϊόν τους.

Μετά την επίσκεψη στη Πάρο, του Διευθυντή πωλήσεων και marketing του Του-
ριστικού γραφείου «LE GRAND Group of companies» (ειδικεύεται στην Ρώσικη και 
Ουκρανική αγορά), κ. Στέλιου Πέτσα και των Artemenco Oksana και Αrtermenco 
Ιrina, της Εταιρείας «ΑG PARTNERS GROUP», κατόπιν πρόσκλησης με σκοπό την δι-
ερεύνηση της δυνατότητας ένταξης της Πάρου σε νέο πρόγραμμα που ξεκινάει την 
επόμενη Τουριστική περίοδο 2014, ο Δήμος Πάρου και η Τουριστική Επιτροπή προ-
βαίνουν στη διοργάνωση fam trip 40 πωλητών ταξιδιού και πρακτόρων στις ημερο-
μηνίες 28-30 Σεπτεμβρίου. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται και δημοσιογράφοι οι οποίοι 
θα καλύψουν το γεγονός και θα προβάλουν τις ομορφιές του νησιού μας. Το ενδια-
φέρον των πωλητών ήταν τόσο μεγάλο που από 25 άτομα (όλοι επαγγελματίες), που 
ήταν αρχικά στο πλάνο να φιλοξενηθούν, ο αριθμός έφτασε τα 43 άτομα.

Βάση του προγράμματος που έχει καταρτιστεί, διάρκειας δύο ημερών, την πρώτη 
ημέρα οι φιλοξενούμενοι μετά την άφιξή τους θα επισκεφτούν ξενοδοχεία του νη-
σιού, στη συνέχεια θα γίνουν συναντήσεις b2b με εκπροσώπους των ξενοδοχείων 
του νησιού που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
από το Δήμο Πάρου. Ακόμα, θα παρατεθεί συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ και 
έπειτα θα ακολουθήσει Ελληνική βραδιά όπου θα απολαύσουν τοπικές γεύσεις και 
θα διασκεδάσουν με τοπικούς χορούς.

Τη δεύτερη ημέρα θα ξεναγηθούν σε όλο το νησί ξεκινώντας από το Ιερό προσκύ-
νημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, που αποτελεί την «ναυαρχίδα» του θρησκευτικού 
τουρισμού των Κυκλάδων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα Μοναστήρια του νησιού 
και στο ιστορικό κομμάτι που «δένει» το νησί μας παραδοσιακά με τη Ρωσία, τον 
κόλπο της Νάουσας, που αποτέλεσε το αγκυροβόλιο του Ρωσικού στόλου και έδρα 
της Ρωσικής Διοίκησης. 

Το ταξίδι διοργανώνεται από το Δήμο Πάρου και τη Τουριστική Επιτροπή, σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και επαγγελματίες του νησιού.

Κυλικεία Σχολείων
Σε ισχύ τίθεται η νέα υπουργική απόφαση, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, τον καθο-

ρισμό των ειδών που διατίθενται στα κυλικεία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, επιτρεπόμενα προς πώληση είδη στα σχολικά κυλικεία 
είναι:

- Φρούτα-λαχανικά ανάλογα με την εποχή (π.χ. μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι, μανταρί-
νια, κλπ), καλά πλυμένα και συσκευασμένα σε ατομική μερίδα

- Αποξηραμένα φρούτα (π.χ. βερίκοκα, δαμάσκηνα, σταφίδες, κλπ) χωρίς προσθή-
κη ζάχαρης, συσκευασμένα σε μερίδα έως 50 γρ.

- Φυσικός χυμός φρούτων ή και λαχανικών που παρασκευάζεται εντός των κυλι-
κείων-καντινών. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών ου-
σιών. 

- Φρουτοσαλάτα που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων από φρέσκα, καλά 
πλυμένα φρούτα εποχής. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων ή άλλων γλυκα-
ντικών ουσιών.

- Σαλάτα από φρέσκα, καλά πλυμένα λαχανικά που παρασκευάζεται εντός των κυ-
λικείων, χωρίς προσθήκη αλατιού. Επιτρέπεται μόνο η προσθήκη ελαιολάδου, ξυδιού 
η λεμονιού.

- Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων και ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντη-
ρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία έως και 250ml.

- Γάλα τυποποιημένο, παστεριωμένο σε ατομική συσκευασία έως 500 ml πλήρες 
και ημιαποβουτυρωμένο (1,5%-1,8% λιπαρά).

- Σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά (max.1,8%) σε συσκευασία έως 250 ml.
- Γιαούρτι τυποποιημένο (έως 5% λιπαρά) χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σε μερίδα έως 

200 γραμμάρια.
- Ροφήματα από συνδυασμούς φρέσκου γάλακτος και φρέσκων φρούτων που θα 

παρασκευάζονται στο κυλικείο. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη ζάχαρης. 
- Τυριά πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα, μαλακά τυριά. Συστήνονται τυριά πα-

ραδοσιακά και ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Εξαιρούνται τα 
ανακατεργασμένα τυριά ή τηγμένα τυριά και ανακατεργασμένα τυριά με αλειφώδη 
υφή.

- Κουλούρι σησαμένιο ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό.
- Κριτσίνια ολικής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατομική συσκευασία 

έως 50 γρ.
- Φρυγανιές ολικής άλεσης πλούσιες σε φυτικές ίνες ή λευκές, σε ατομική συσκευ-

ασία έως 50 γρ.
- Κράκερς ολικής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατομική συσκευασία 

έως 50γρ
- Μουστοκούλουρα σε ατομική μερίδα έως 60 γρ.
- Σταφιδόψωμο σε ατομική μερίδα έως 60γρ.
- Μπάρα δημητριακών ολικής άλεσης σε ατομική μερίδα έως 40γρ.
- Επιτρέπεται η διάθεση τυρόπιτας-πίτας λαχανικών σε ατομικές μερίδες των 120γρ. 

και με συγκεκριμένες προδιαγραφές: (Η λιπαρή ύλη για τη ζύμη-φύλλο πρέπει να εί-
ναι αποκλειστικά ελαιόλαδο και δεν επιτρέπεται η χρήση ζύμης σφολιάτας. Το τυρί 
που θα χρησιμοποιείται στις τυρόπιτες θα πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 40% του 
συνολικού βάρους. Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και Ελληνικά Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης. Απαγορεύεται η χρήση τετηγμένων τυριών.

- Πίτσα με τις παρακάτω προδιαγραφές: (αλεύρι, αβγό, γιαούρτι, αλάτι και μυρω-
δικά βότανα. Απαγορεύεται η χρήση ενισχυτικών γεύσης. Για τη γέμιση τα επιτρεπό-
μενα προϊόντα είναι τυρί, τομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι, καλαμπόκι, ενώ δεν 
επιτρέπεται η χρήση σάλτσας και αλλαντικών.

 - Τα σάντουιτς μπορούν να παρασκευάζονται με συνδυασμούς των τροφίμων. Δη-
λαδή, να είναι τυποποιημένα ή να παρασκευάζονται στο χώρο του κυλικείου αυθη-
μερόν.

- Επιτρέπεται η χρήση όλων των ειδών ψωμιού. Συστήνεται το ψωμί ολικής άλε-
σης. Δεν επιτρέπεται το μπριος, το κρουασάν ή το πιροσκί. Η ελληνική πίτα δεν πρέπει 
να περιέχει γλυκουρονικό νάτριο. Από λιπαρές ύλες επιτρέπεται μόνο η προσθήκη 
ελαιολάδου.

 - Κρέμα και ρυζόγαλο σε μερίδες των 150γρ.(με περιεκτικότητα σε λίπος γάλακτος 
έως 4% ).

- Χαλβάς σε μερίδα έως 50 γρ.
- Παστέλι σε μερίδα έως 50 γρ.
- Μέλι σε ατομική μερίδα.
- Σοκολάτα υγείας και γάλακτος σε μερίδα έως 30γρ.
- Δεν επιτρέπεται η διάθεση τσιχλών και καραμελών.
- Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπονται οι ξηροί 

καρποί όλων των ειδών χωρίς προσθήκη αλατιού ή ζάχαρης σε ατομική συσκευασία
έως 50γρ. Δεν επιτρέπονται οι τηγανισμένοι ξηροί καρποί.
- Εμφιαλωμένο νερό.
- Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπονται τα παρα-

κάτω αφεψήματα: χαμομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης 
ή σύνθετων γλυκαντικών.

- Καφές μόνο για το προσωπικό.
- Δεν επιτρέπεται η διάθεση αναψυκτικών.

Δίχως πρόβλημα  
ο Βιολογικός

Θετικές εξελίξεις είχαμε σε 
ό,τι αφορά το έργο της κα-
τασκευής Βιολογικού Αντι-
πάρου, καθώς την Τετάρτη 
18/9 εκδικαζόταν αίτημα 
κατοίκου για να σταματήσει, 
λόγω βλάβης της ιδιοκτη-
σίας του. Τελικά, το έργο 
συνεχίζεται κανονικά σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του 
Δήμου Αντιπάρου, που έχει 
ως εξής:

«Με εξαιρετική ταχύτητα 
και απρόσκοπτα χωρίς νο-
μικά εμπόδια και προσφυγές 
προχωρά ο Δήμος Αντιπά-
ρου το έργο της Αποχέτευ-
σης και του Βιολογικού Κα-
θαρισμού Δήμου Αντιπάρου.

Οι ιδιοκτήτες με την επω-
νυμία «OREO SPITI» της γει-
τονικής ιδιοκτησίας παραι-
τήθηκαν σήμερα 18/9 από 
τη διεκδίκηση να σταματήσει 
του έργου  της Αποχέτευσης 
και του Βιολογικού Καθαρι-
σμού Λυμάτων Δήμου  Αντι-
πάρου.

Οι αιτούντες δήλωσαν 
πλήρη ικανοποίηση με τον 

τρόπο που υλοποιείται το έργο από την ανάδοχο εταιρεία με τη συνεργασία και συμ-
βολή του Δήμου Αντιπάρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες προσπάθησαν αιφνιδιαστικά να σταματήσουν το πα-
ραπάνω έργο με κατάθεση Προσωρινής διαταγής Ασφαλιστικών Μέτρων.

Το Ειρηνοδικείο Πάρου απέρριψε το αίτημα των ιδιοκτήτων  κρίνοντας ως μη ευ-
σταθή τα επιχειρήματα τους περί αμέσου κινδύνου βλάβης της ιδιοκτησίας τους.

Το έργο που το έχουν ανάγκη και αγκαλιάσει  όλοι οι συμπολίτες μας υλοποιείται 
με ταχείς ρυθμούς και θα οδηγήσει με την ολοκλήρωση του άμεσα σε αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής του τόπου μας, βελτίωση του περιβάλλοντος και προστασίας της 
δημόσιας υγείας».

επι του πιεστηρίου
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισµού  από 60 έως 150 τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους, 
πολύ µικρή προκαταβο-
λή, πολλές δόσεις . www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, µε 
θέα. Τηλ.: 6971962021

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 115.000 
€.  Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (περιοχή Αγ. 
Σοφίας) ευκαιρία, πωλεί-
ται νεόδµητο διαµέρισµα, 
διαµπερές, 1ου ορόφου, 
57 τµ. ∆ιαθέτει στεγασµένο 
πάρκινγκ, αποθήκη, αυ-
τόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
2284029056, 6973086872

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Ασπρι-
ές), πωλείται χωράφι, 3.570 
τµ, καλλιεργήσιµο, τιµή 
ευκαιρίας, µε γραµµή ρεύ-
µατος, θέα στον Παρασπόρο, 
1.500 µέτρα από θάλασσα. 
Επίσης στην ΠΟΥΝΤΑ, 
πωλείται οικόπεδο, εκτός 
οικισµού, εξ αδιαιρέτου,  
1.350 τµ, τιµή 12.000 €. Τηλ.: 
6973366992

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΆΟΥ-
ΝΑΣ (πίσω από το παλιό 
αεροδρόµιο), πωλείται α-
γροτεµάχιο, 8.400 µ., άρτιο 
και οικοδοµήσιµο, 1.500 
µ. από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6972607173 

ΝΑΟΥΣΑ (παραλία Αγ. 
Αναργύρων), πωλείται προ-
νοµιούχο οικόπεδο, εντός 
σχεδίου, 300τµ, µε άδεια για 
3 µεζονέτες. Τιµή 170.000 
€. Τηλ.: 2284052225, 
6944856105 

ΆΜΠΕΛΑ, πωλείται οι-
κόπεδο, 7.414 τµ. Τηλ.: 
2284021853

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αι-
κατερίνης) ,ενοικιάζεται 
διώροφη παλιά παραδο-
σιακή οικία, απολύτως 
εκσυγχρονισµένη, µε κή-
πο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΚΑΚΆΠΕ-
ΤΡΑ), ενοικιάζονται 2 
διαµερίσµατα, 100 τµ έ-
καστο, καλοριφέρ, θέα, 
260€ και 350€ αντίστοιχα, 
επιπλωµένο ή µη. Τηλ. 
6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιοχή 
Κουνάδος), ενοικιάζεται δι-
αµέρισµα. Τηλ.: 6972077052  

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται δυάρι 40 τµ, 
τριάρι 60 τµ. και γκαρσονιέ-
ρα 25τµ. Τηλ.: 2284022331, 
6974299340

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα, 40 
τµ., 1ος όροφος, διαµπερές, 
πλήρως ανακαινισµένο, τιµή 
λογική. Τηλ.: 6976558842 

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται ι-
σόγειο διαµέρισµα, τριάρι 
(δύο κρεβατοκάµαρες), 
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
2284029056, 6973086872 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται 
µονοκατοικία 110 τµ, µε 3 υ-
πνοδωµάτια, 2 WC, κεντρική 
θέρµανση και κλιµατισµό, 
ενεργειακά κουφώµατα, 
γκαράζ, κήπο, για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 2284091027, 
6948236900

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ενοικιάζε-
ται δυάρι, 58 τµ, διαµπερές, 
πλησίον ΗΣΑΠ. Ιδανικό για 
φοιτητές. Τηλ.: 6945276598, 
2106133725 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή 
Σταυρός – Κακάπετρα), 
ενοικιάζεται για µόνιµη κα-
τοικία, ένα υπερυψωµένο 
ισόγειο, 104 τµ. Με αυλή, 
µπαλκόνι, αυτόνοµη θέρ-
µανση, αποθήκη, 8ετίας. 
Τηλ.: 2284023944 (µετά τις 
17:30), 6944585600 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα, ισόγεια, πε-
τρόκτιστη, νεόδµητη, 30 
τµ, µε ηλιακό, θέρµανση, 
πάρκινγκ, θέα, πλήρως επι-
πλωµένη και εξοπλισµένη. 
Τηλ.: 6988401084

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΛΥΣΙΔΙΑ ΠΟΥ-
ΝΤΑΣ (έναντι Αντιπάρου), 
ενοικιάζονται δύο δίχωρα 

ισόγεια, επιπλωµένα, µε 
κήπο. Τηλ.22840-91061,  
6945871071

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικιάζεται 
οικία ανακαινισµένη, 110 
τµ, πλήρως εξοπλισµένη, 
µε συνθετικά κουφώµατα, 
3 υπνοδωµάτια, συναγερµό, 
τζάκι, αποθήκη, αυτόνοµη 
θέρµανση, κήπο, δεξαµενή 
νερού, δύο βεράντες, γκα-
ράζ. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ: 6972607173 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (1,5 χλµ. από το 
λιµάνι), ενοικιάζεται µεζονέ-
τα-δυάρι, µε air-condition, 
ηλιακό και θερµοσίφωνα. Τι-
µή λογική. Τηλ.: 2284091951 

ΑΛΥΚΗ (εντός οικισµού), 
ενοικιάζεται διαµέρισµα 
126 τµ. Έτος κατασκευής 
2008, 3 υπνοδωµάτια, 2 
µπάνια, αυτόνοµη κεντρική 
θέρµανση, θερµοσίφωνας 
3πλης ενέργειας, τζάκι, air-
condition, κλειστό γκαράζ. 
Τηλ.: 6948060721  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Ανα-
στασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 τµ. Τηλ.: 
6977624072, 2284042937  

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζε-
ται ισόγεια κατοικία, 98 τµ, 
2 υπνοδωµάτια, 2 µπά-
νια, σαλόνι, κουζίνα, µε 
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 
6974812383, 6978126696 

ΑΜΦΙΑΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (Με-
θώνης 38 - Άγιος Αντώνιος), 
ενοικιάζεται διαµέρισµα 
70 τµ. Τηλ.: 2104006139, 
2284021088 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 
Κέντρο Υγείας), ενοικιάζεται 
χώρος 110 τµ, για κάθε χρή-
ση. Τηλ.: 6934179139
 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ (κοντά στο 
Γυµνάσιο-Λύκειο), ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα 
επιπλωµένη, µε τηλεόραση 
plasma, air-condition, wi-fi , 
πλυντήριο ρούχων, πλήρως 
εξοπλισµένη κουζίνα µε 
όλες τις ηλεκτρικές συσκευ-
ές, βεράντες, barbeque. 
Κατάλληλη για εκπαιδευ-
τικούς. Τηλ.: 2284022428, 
6973215533, 6984043234 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τµηµατικά. Επίσης, στο 
2Ο ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-Α-
ΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 

κατάστηµα 100 τµ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, µε δικό 
του πάρκινγκ, 380,00 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6977618527, 
6978085886

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 
Ταχυδροµείο), ενοικιάζε-
ται διαµέρισµα 78 τµ, µε 
δυο υπνοδωµάτια. Τηλ.: 
6970158787 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα 35 τµ, τιµή 
180 ευρώ. Τηλ.: 6974601331 

ΠΟΥΝΤΑ, ενοικιάζεται 
στούντιο 30 τµ, επιπλωµένο, 
θέα θάλασσα, καλοριφέρ, 
τζάκι, κήπος, µπάρµπεκιου. 
Τηλ.: 6984583397 

ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΑΣ, 
ενοικιάζονται studios ε-
πιπλωµένα, σε άριστη 
κατάσταση, αυτόνοµη θέρ-
µανση, θεά στη θάλασσα. 
Ενοικιάζονται µε το χρόνο 
150 ευρώ και το µήνα 130 
ευρώ αντίστοιχα. Πλυντήριο 
και internet δωρεάν.  Τηλ.: 
6976433642

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, ζητείται 
προς αγορά µονοκατοικία 
µε κήπο, όχι κολληµένη µε 
άλλο ακίνητο. Εγγυηµένη ε-
χεµύθεια. Τηλ.: 6945169793   

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ πωλείται, 100 
τµ, περιοχή Σουβλιά, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, µε 
πλήρη εξοπλισµό, όλα σε 
πολύ καλή κατάσταση. Σε 
καλή τιµή. Επίσης, ΔΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑ, 96 τµ, πάνω από το 
συνεργείο, σε καινούρια κα-
τάσταση, θέα θάλασσα, 100 
µέτρα από θάλασσα. Τηλ.: 
6974930117, 2284021142

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται επιχεί-
ρηση mini-market-ψιλικά, 
εν λειτουργία.  
Τηλ.: 2284021861 

ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 
«ΣΤΕΚΙ» πωλείται, στον πε-
ριφερειακό της Παροικίας. 
Τηλ.: 6972557917

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για αρ-
τοποιίο – ζαχαροπλαστείο. 
Τηλ.: 2284024946

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
µε πολυετή πείρα, παραδίδει 
µαθήµατα σε όλα τα επίπε-
δα, lower, profi ciency. Τηλ.: 
6977646827 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙ-
ΚΟΣ µε πείρα, παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά 
δηµοτικού, γυµνασίου και 
λυκείου. Τηλ.: 6982287020 

ΔΑΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ παραδίδει 
µαθήµατα σε παιδιά δηµο-
τικού και γυµνασίου και 
παρέχει φύλαξη σε νήπια. 
Τηλ.: 6973904258

ΙΤΑΛΙΚΑ παραδίδονται, 
από καθηγήτρια Ιταλικής 
φιλολογίας, σε παιδιά και ε-
νήλικες. Τηλ.: 6947691912 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθή-
µατα. Προσιτές τιµές. Τηλ.: 
6989814678

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδί-
δει ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ 
οίκον, στα µαθηµατικά σε 
µαθητές Γυµνασίου – Λυκεί-
ου. Τηλ.: 6993939396 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
παραδίδει  ιδιαίτερα µαθή-
µατα σε µαθητές δηµοτικού, 
γυµνασίου, λυκείου. Τιµές 
προσιτές. Τηλ.: 6934304420 

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για α-
πόγευµα ή νύχτα, µόνο στην 
Παροικία. Τηλ.: 6985978716 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΩΝ παραδίδει 
µαθήµατα σε παιδιά και ε-
νήλικες, σε όλα τα επίπεδα. 
Τηλ.: 6972605262 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗ-
ΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΔΑ µε 
µακρόχρονη εµπειρία πα-
ραδίδονται, για παιδιά και 
ενήλικες, στην Πάρο και την 
Αντίπαρο. Τηλ.: 6977500713   

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε 
µεταπτυχιακό στη δυσλε-
ξία, αναλαµβάνει µαθητές 
δηµοτικού, γυµνασίου, λυ-
κείου. Εξατοµικευµένα 
προγράµµατα µαθησιακής 
υποστήριξης. 
Τηλ.: 6938093513

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΟΤΕ ζητείται για αγορά, 
στην περιοχή Αμπελάς 
Πάρου. 
Τηλ. : 6944381010

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΗΓΟ ανατρεπόµε-
νο, τετράξονο, µάρκας 
MERCEDES AKTROS πω-
λούνται. Τηλ.: 6977755656 

SUZUKI IGNIS, IX, πω-
λείται, 4Χ4, µοντέλο 2004, 
1328 cc, γκρι, φύλαξη σε 
γκαράζ, φιµέ τζάµια, Radio/
CD-player, κοτσαδόρος. 
Τηλ.: 6973496446 

MERCEDES IX πωλείται, 
C180, µοντέλο 2010, 1600 
cc, χρώµα µαύρο, φύλαξη σε 
γκαράζ. Τηλ.: 6949197613 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ιδιώ-
τη λόγω µετακόµισης: 
κρεβατοκάµαρα, τραπεζα-
ρία, τραπεζάκι σαλονιού, 
καναπές τριθέσιος, ψυ-
γείο, κεραµική κουζίνα, 
πλυντήριο 7 κιλών, φουρ-
νάκι µικροκυµάτων. Όλα 
µαζί 2.000 €. Πωλούνται και 
χωριστά.
Τηλ.: 6976433642

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,
το Σάββατο 28 Σεπτεµβρίου

στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.
Τηλ. για ραντεβού:

22990 69055 & 697 6797449
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Αναφορά Ρήγα
Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων, κ. Παν. Ρήγας, κατέθεσε στις 12 Σεπτεμβρίου ανα-

φορά στον υπουργό υγείας, κ. Αδ. Γεωργιάδη, με θέμα: «Προβλήματα λειτουργίας του 
Κέντρου Υγείας Πάρου».

Η αναφορά του κ. Ρήγα, έχει ως εξής:
«Σας αναφέρω την επισυναπτόμενη επιστολή του Περιφερειακού Συμβούλου Νοτί-

ου Αιγαίου κυρίου Μπιζά, προς τον Υπουργό Υγείας και την Γενική Διεύθυνση Υπηρε-
σιών Υγείας – Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π –Τμήμα Α’, τους βουλευτές του νομού  και 
τους Δημάρχους Πάρου και Αντιπάρου με θέμα την έλλειψη παιδίατρου και νοσηλευ-
τικού προσωπικού στο  Κέντρο Υγείας Πάρου».

Σ.Σ.: Την επιστολή του κ. Κ. Μπιζά, είχε παρουσιάσει η εφημερίδα μας στο προ-
ηγούμενο φύλλο της έπειτα από την αναφορά που είχε κάνει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος.

Νέες κινητοποιήσεις 
για την υγεία

Στις 16 Σεπτεμβρίου, συνεδρίασε το Συντονιστικό Φορέων για τον τομέα υγείας των 
νησιών μας, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

Στη συνεδρίαση έδωσαν το παρόν περίπου 20 Φορείς με τους εκπροσώπους τους. 
Μεταξύ άλλων το λόγο έλαβαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Νοτίου Αιγαίου κ.κ. Π. 
Τζανακόπουλος και Κ. Μπιζάς, η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Α. Κάγκανη, η επικεφα-
λής της μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Πάρου, κ. Γρ. Πρωτολάτη, ο πρώην δήμαρ-
χος κ. Κ. Αργουζής, ο επιστημονικός σύμβουλος του Δήμου Αντιπάρου, κ. Μ. Χανιώ-
της και οι πολίτες Μ. Ισιγώνης, Στ. Μανούσος, Κ. Ροδίτης, Αθ. Μαρινόπουλος, Δημ. 
Γεωργιάδης, Αντ. Δαβανέλος, Αναστ. Τριαντάφυλλος, Ηλ. Γουρδούκης, Μ. Μπιρμπίλη 
και η Γ. Παττέ-Καραγιαννιώτη. 

Το Συντονιστικό Φορέων Πάρου-Αντιπάρου, αποφάσισε να σταλεί επιστολή δια-
μαρτυρίας στον υπουργό υγείας κ. Α. Γεωργιάδη και επίσης, να υπάρξει κλιμάκωση 
του αγώνα, με στόχο την πραγματοποίηση γενικής απεργίας στην Πάρο. 

Ακόμα, το Συντονιστικό να εκδώσει: α) ψήφισμα συμπαράστασης για τον αγώνα 
των εκπαιδευτικών, β) ευχαριστήρια επιστολή για τους γιατρούς που υπηρετούν στο 
Κ.Υ. Πάρου και γ) συλλυπητήρια επιστολή στην οικογένεια της Κ. Ραγκούση-Κοντο-
γιώργη. Επίσης, το Συντονιστικό, θα κάνει παρέμβαση στη συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου που θα γίνει στην Πάρο, στο τέλος του μήνα, ενώ θα ερευνήσει 
και τυχόν διενέργεια δημοψηφίσματος για τα προβλήματα του νησιού. Σημειώνουμε 
ακόμα, ότι η τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση -μετά τη θερινή σεζόν- ήταν σαφώς κα-
λύτερη απ’ όσες προηγούμενες έχουν γίνει, καθώς δεν υπήρξαν μακρηγορίες όπως 
στο παρελθόν. Παρά ταύτα, είχαμε μικρή συμμετοχή (περίπου 20 Φορείς), κάτι που 
πρέπει να προβληματίσει το Συντονιστικό. Τέλος, είναι φανερό πλέον, ότι μέλη του Συ-
ντονιστικού επιθυμούν να φέρουν προς συζήτηση και άλλα θέματα εκτός της υγείας 
(π.χ. παιδεία).

Το αίτημα στο Περιφερειακό

Για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει στο νησί μας, οι 
δύο σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, έστειλαν την παρακάτω επιστο-
λή:

«ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΠΑΦΙΤΗ
ΚΟΙΝ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-

ΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ κ. Γεώργιο Πουσσαίο
Αξιότιμη κ. Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι οι υπογράφοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι Νοτίου Αιγαίου 

συμμετείχαμε στην συνεδρίαση του Συντονιστικού των φορέων για την υγεία στον 
Δήμο Πάρου στις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Στην παραπάνω συνεδρίαση έγινε καταγραφή των ζητημάτων-προβλημάτων που 
αφορούν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στα νησιά μας Πάρο-Αντίπαρο με την σημα-
ντική  υποστελέχωση που παρουσιάζει σε όλους τους τομείς (ιατρικό, νοσηλευτικό, 
ΕΚΑΒ κ.α.) το Κ.Υ. Πάρου. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στην παραπάνω συνεδρίαση ζή-
τησαν στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματο-
ποιηθεί στην Πάρο στις 30.09.2013 να συζητηθούν τα προβλήματα της δημόσιας 
υγείας που παρουσιάζουν τα νησιά μας. Για τον παραπάνω λόγο σας ζητάμε να 
συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του Π.Σ. το σχετικό θέμα.

Με εκτίμηση,
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Νοτίου Αιγαίου

Παντελής Τζανακόπουλος
Κώστας  Μπιζάς».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό 
του Κ.Υ. Πάρου και ιδιαίτερα τους ιατρούς κ. Τζανί-
δη, κ. Κλαψάκη και την κ. Μαματσή για την πολύτι-
μη βοήθεια τους και την άμεση κινητοποίηση τους 
στην έγκαιρη διακομιδή του ασθενούς Miroskaw 
(20/07/13) στο κρατικό νοσοκομείο «ΓΕΝΝΗΜΑ-
ΤΑΣ» στην Αθήνα.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ιατρό 
κ. Σκαμπά, την κ. Σαρρή και το προσωπικό της 
Υπομονάδας και του Καρδιολογικού τμήματος του 
νοσοκομείου «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». 

Η οικογένεια 

Ο κ. Αχιλλέας Καρατζάς και η κ. Μαρία Τσαντάνη 
– Καρατζά, ευχαριστούν όλο το ιατρικό προσω-
πικό του Κ.Υ. Πάρου, για τις υπηρεσίες που τους 
πρόσφεραν σε περιστατικά που αντιμετώπισαν. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται για την ιατρό 
κ. Μαγδαληνή Ματζαρίδου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Κ.Η.Φ.Η.» 

Ο Δήμος Πάρου και η Κοινωφελής Δημοτι-
κή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου 
έχοντας ως στόχο την ουσιαστική και διαρκώς 
εξελισσόμενη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων, όπως ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, υπέβαλε 
αίτηση συμμετοχής η οποία και εγκρίθηκε για την 
συνέχιση χρηματοδότησης της δομής «Κ.Η.Φ.Η.» 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού 2007-2013», με τη συμμετοχή του Ευρωπα-
ϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Θα πρέπει, αυτοί που έχουν υπό την επίβλεψη 
τους ηλικιωμένο άτομο ή άτομο με ειδικές ανά-
γκες και επιθυμούν την παροχή υπηρεσιών από 
το πρόγραμμα να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 
20/09/2013 έτσι ώστε να ωφεληθούν από το πρό-
γραμμα.

Η αίτηση συμμετοχής καθώς επίσης και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμπλήρω-
ση των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
το προσωπικό της δομής «Κ.Η.Φ.Η.» καθημερινά 
από 09:00 έως 14:00 στο τηλέφωνο 22840-51181.
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Πρόκριση Νηρέα

Επιτυχίες ΑΟΠ στην Ιτέα
Στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Ιτέα, το Παμπεριφερεια-

κό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Συλλόγων που προετοιμάζονται στη θάλασσα. Ο ΑΟΠ 
συμμετείχε με οχτώ αθλητές και αθλήτριες που συνολικά αποκόμισαν 15 μετάλλια (4 
χρυσά – 3 αργυρά – 8 χάλκινα).

Στους αγώνες συμμετείχαν ακόμα τα σωματεία: ΑΝΟ Ζακύνθου, ΝΟ Αλιβερίου, 
ΑΨΛ Μεδεών, ΝΟ Υδραϊκός, ΝΟ Καλύμνου, ΝΟ Μήλου, ΝΟ Δίαυλου Ωρεών και ΝΟ 
Αταλάντης. Σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κολυμβητικής Ομοσπονδί-
ας Ελλάδος, κ. Γ. Κατσαρού: «Οι αγώνες αποτελούν ουσιαστικά την ανταμοιβή της ΚΟΕ 
για τα Σωματεία εκείνα των οποίων οι αθλητές τους προετοιμάζονται στη θάλασσα, 
ελλείψει Κολυμβητηρίου. Είναι μια καθιερωμένη ετήσια συνάντηση, όπου τα παιδιά 
αυτά έχουν την δυνατότητα να συναγωνιστούν μεταξύ τους, σ’ ένα δικό τους ξεχωρι-
στό πρωτάθλημα».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τους κολυμβητές του Αθλητικού Ομίλου Πάρου –
που πήρε μέρος για πρώτη φορά, καθώς το τμήμα ιδρύθηκε προ λίγων μηνών- είχαν 
ως εξής:

50μ Ελεύθερο Παμπαίδων Σπυρίδων Μπούμπας 3η θέση  
50μ Ελεύθερο Παμπαίδων Κοσμάς Κονταράτος 4η θέση  
50μ Ελεύθερο Εφήβων Βασίλης Λένια 1η θέση
50μ Ελεύθερο Εφήβων Ευάγγελος Μπόνης 6η θέση
50μ Ελεύθερο Γυναικών Σοφία Ματάκια 3η θέση
100μ Ελεύθερο Κορασίδων Θεοδώρα Μανέκα 6η θέση
100μ Ελεύθερο Παμπαίδων Κοσμάς Κονταράτος 4η θέση
100μ Ελεύθερο Παμπαίδων Σπυρίδων Μπούμπας 6η θέση
100μ Ελεύθερο Νεανίδων Τσώλη Δήμητρα 4η θέση
100μ Ελεύθερο Εφήβων Βασίλης Λένια 1η θέση
100μ Ελεύθερο Εφήβων Ευάγγελος Μπόνης 6η θέση

100μ Ελεύθερο Γυναικών 
Σοφία Ματάκια 3η θέση

200μ Ελεύθερο Κορασίδων 
Θεοδώρα Μανέκα 4η θέση

200μ Ελεύθερο Παμπαίδων 
Σπυρίδων Μπούμπας 5η θέση

200μ Ελεύθερο Νεανίδων 
Δήμητρα Τσώλη 3η θέση 

100μ Ύπτιο Παμπαίδων Κο-
σμάς Κονταράτος 3η θέση

100μ Ύπτιο Νεανίδων Δή-
μητρα Τσώλη 2η θέση

100μ Ύπτιο Γυναικών Σοφία Ματάκια 3η θέση
100μ Πρόσθιο Κορασίδων Θεοδώρα Μανέκα 5η θέση
100μ Πρόσθιο Νεανίδων Ιωάννα Λάπι 2η θέση
100μ Πρόσθιο Εφήβων Ευάγγελος Μπόνης 3η θέση
100μ Πεταλούδα Νεανίδων Ιωάννα Λάπι 1η θέση
100μ Πεταλούδα Εφήβων Βασίλης Λένια 1η θέση
200μ Μικτή Ατομική Γυναικών Ιωάννα Λάπι 2η θέση
4Χ50μ Ελεύθερο Γυναικών Ι.Λάπι, Θ.Μανέκα, Σ.Ματάκια, Δ.Τσώλη 3η θέση 
4Χ50μ Ελεύθερο Ανδρών Κ.Κονταράτος, Β. Λένια, Ε.Μπόνης, Σ.Μπούμπας 6η 

θέση
4Χ50μ Μ. Ομαδ. Γυναικών Ι.Λάπι, Θ.Μανέκα, Σ.Ματάκια, Δ.Τσώλη 4η θέση 
4Χ50μ Μ. Ομαδ. Ανδρών Κ.Κονταράτος, Β. Λένια, Ε.Μπόνης, Σ.Μπούμπας 5η 

θέση
Τέλος, σε ανακοίνωσή του ο ΑΟΠ σημειώνει: «Ευχαριστούμε θερμά για τις επιτυχίες 

και τη συγκίνηση που μας χάρισαν, όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες μας καθώς 
και τον προπονητή μας κ. Νέστορα Γκίκα. Επίσης θέλουμε να ευχηθούμε καλή σταδι-
οδρομία σε όλους τους και καλή τύχη στο καινούριο ξεκίνημα της ζωής τους σε όσα 
παιδιά από αυτά έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις και πέτυχαν. Συγχαρητήρια!».

Ένα όμορφο ποδοσφαιρικό θέαμα είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν την περα-
σμένη Κυριακή στο γήπεδο των Μαρμάρων, οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν την 
αναμέτρηση Αστέρα Μαρμάρων-Νηρέα, για τον πρώτο γύρο του κυπέλου ΕΠΣΚ.

Τελικός νικητής της αναμέτρησης ήταν ο Νηρέας με 3-2 (ημ. 1-2). Για τους γηπε-
δούχους ένα γκολ πέτυχε ο Γκεμπόρις και άλλο ένα ο Γ. Ρούσσος. Για τους φιλοξε-
νούμενους Ναουσαίους, δύο γκολ πέτυχε ο Τέτλα και ένα ο Σουλίδης.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα του Α’ γύρου κυπέλλου της ΕΠΣΚ είχαν ως εξής:
Φιλώτι-ΠΑΣ Νάξου 3-2
Πανθηραϊκός-Καρτεράδος 2-0
Λάβα-Θύελλα Καμαρίου 0-1
Αναγέννηση Νάξου-Αστέρας Τραγαίας 0-4

Η επόμενη φάση
Για το κύπελλο ΕΠΣ Κυκλάδων, αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι εξής αναμε-

τρήσεις:
ΥΔΡΟΥΣΑ-ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ 

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ-ΝΗΡΕΑΣ (Σάββατο 21/09/13 16:30)   
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΤΕΝΗ-Α.Ο. ΤΗΝΟΥ
ΦΙΛΩΤΙ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 
Α.Ο. ΣΥΡΟΥ-ΠΑΓΟΣ

Νίκη ΑΟΠ στους νέους

Για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Νέων Κυκλάδων, ο ΑΟΠ νίκησε στο 
γήπεδο της Παροικιάς, τον ΑΟ Σύρου με 2-1. Τα γκολ για την Παριανή ομάδα πέτυχαν 
ο Κοσμάς Σαρρής και ο Πρίφτης.

Αυτή την Κυριακή (22/9), για το πρωτάθλημα Παίδων του Β’ ομίλου ΕΠΣΚ, οι Πα-
ριανές ομάδες θα δώσουν τις εξής αγώνες:

ΑΟΠ-Φιλώτι, γήπεδο Παροικιάς, 11:30
ΠΑΣ Νάξου-Νηρέας, γήπεδο Αγ. Αρσενίου, 15:00
Μαρπησσαϊκός- Αναγέννηση Νάξου, Γήπεδο Μαρμάρων, 15:00
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) 
at: www.facebook.com/paroslife
If you have a smart phone, just download QRReader 
and scan this QR code and you will have a link straight 
to all the What's On information for Paros & Antiparos.

SEPTEMBER 2013
For events marked (#), contact KDEPAP (Cultural Dept) at Paros 

Town Hall 22843-60167/8, http://www.facebook.com/Kdepap 
For events at the Paros Park near Kolymbithres 22840-53520, www.

parospark.com
 
REMINDER - BE CAREFUL: DRIVE SLOWLY AFTER THE FIRST 

RAINS - ROADS ARE SLIPPERY!

continuing...
until 25 Sep, Elke Hellas Markopoulos exhibition “The Soul of 

Plants” at Apothiki Center, Paroikia. Duration 6-25/9, daily 11am-
1.30pm. Info: 697-954-0416, www.markopoulos.eu,www.apothiki.
com

until 30 Sep, “Whispers on White Marble” exhibition by V. Vasilis, C. 
Lazarakis, S. Mavromichalis & C. Riganelli at Yria Kostos. Info: www.

studioyriaparos.com
until 30 Sep, Art exhibition ‘Utopia’ by Gagianos, Lavdas, 

Ktistopoulou, Koutsouris, Rammos, Razis, Panagiotidis & 
Zoumboulakis at Venus Art Gallery, Astir of Paros Hotel, Kolymbithres. 
Duration 28/6-30/9 daily 8-10pm. Info: 22840 57976-84,  astirofparos.
gr 

until 30 May 2014, Ioulia Ventikou painting exhibitions, Fotis Art 
Cafe Naoussa & Franca Scala Restaurant Paroikia. Duration 14/6/13-
30/5/14, 10am-3am. Info:  Fotis 697-033-9326, Franca Scala 22840-
24407, medusaartgallery.com 

     
19-21 Sep, 8 & 10pm, “Smurfs 2” movie (Greek dubbed) for kids 

at Cine Rex, Paroikia. http://www.facebook.com/cine.rexparikiaparos
20-22 Sep, “Vocal Journey” workshop with Amit Carmeli at Tao’s 

Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com
20 Sep, 1st Ageranos Cycle at the Community Hall, Lefkes:  

4-6.30pm Singing Workshop with Maria Simoglou, 7-9.30pm Dance 
Workshop with Paraskevi Kritikou,  9.45pm Concert “Tales through 
Traditional Paths” with Christos Natsios & Theophilos Matthaiou. Info: 
http://www.facebook.com/ageranos.kyklos 

21-26 Sep, 5 Rythms Dance with Alex Nikiforov & Bodhi at 
Okreblue, Santa Maria. Info: Sasy 698-101-4300, www.okreblue.com

21 Sep, 6-9pm, 1st Ageranos Cycle at the Community Hall, Lefkes: 
Traditional Musical Instruments Workshop (for bagpipes & toubaki) 
“From pipes and bagpipes to the aerophones” with Nikos Tsantanis 
& Theofi los Mathaiou. 9.45pm Concert with Nikos Tsantanis & local 
musicians. Info: http://www.facebook.com/ageranos.kyklos 

22 Sep, 5pm, End of 1st Ageranos Cycle with music & dance 
performances at the Community Hall, Lefkes. Info: http://www.
facebook.com/ageranos.kyklos 

22-28 Sep, Hatha Yoga Course with Oona Giesen in Alyki. Info: 697-
935-1951, www.yoga-paros.com 

22 Sep, 11.30am, 8pm & 10pm, “Smurfs 2” movie (Greek 

dubbed) for kids at Cine 
Rex, Paroikia.http://
www.facebook.com/cine.
rexparikiaparos

23-27 Sep, “Moving 
Free” workshop with Ilanit 
Tadmor at Tao’s Center, 
Ambelas. Info: 22840-
28882, www.taos-greece.
com

24 Sep, Myrtidiotissa 
(Virgin of the Myrtle) festival 
at Aghios Antonios on 
Kefalos Hill near Marpissa.

25-26 Sep, Celebration 
for the Chapel of Ag. Ioannis 
o Theologos (St. John the 
Theologian) in Drios. 25/9 
@ around 7.30pm Esperinos service, 26/9 @ around 7.30-10am 
Liturgy, roads are strewn with olive branches and the priest leads a 
procession round the village. Info: Anna 22840-41010. 

26 Sep, 13th anniversary of the Samina Express tragedy memorial 
service at Ekatontapyliani church, Paroikia and the chapel of Ag.Ioannis 
Theologos,  Korakies. Info: 22840-21243.  

27 Sep, World Tourism Day. See www.unwto.org
27-29 Sep, 12th Symposium of Traditional Musical Instruments 

of the South Aegean with the participation of 200 musicians from the 
region. 

29 Sep, 9.30am, Guided tour of Despotiko archaeological site with 
archaeologist Yannos Kourayios.  Meeting at Aghios Georgios beach, 
Antiparos.

http://www.facebook.com/pages/Σύλλογος-Γυναικών-Μάρπησσας-
Πάρου/163391883703656

Δραστηριότητες 
ΝΟΠ

Αρκετά πλούσιες είναι οι 
δραστηριότητες του Ναυτι-
κού Ομίλου Πάρου, το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα. 
Μερικές απ’ αυτές είναι και 
οι παρακάτω:

«Βικέλεια 2013»
Ο Ναυτικός όμιλος Πάρου συμμετείχε στο διασυλλο-

γικό αγώνα κολύμβησης που διοργανώθηκε από τον 
Ναυτικό όμιλο Σύρου με 12 αθλητές ηλικίας 8 έως 12 
ετών, με 19 κατηγορίες αγωνισμάτων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι αθλητές που συμμετεί-
χαν δεν είχαν καμία αγωνιστική εμπειρία, αφού είναι μια 
καινούργια ομάδα πολλά υποσχόμενη για το μέλλον, η 
οποία θα διατηρήσει την καλή φήμη του Ν.Ο.Π. στη κο-
λύμβηση. Η διοργάνωση στη Σύρο, ήταν τεχνικά άψογη 
και οι αθλητές του ΝΟΠ αποκόμισαν την εμπειρία των 
αγώνων σε πισίνα.

Οι αθλητές του ΝΟΠ πέτυχαν τις εξής επιτυχίες:
Χανιώτη Δαμασκηνή 5 χρ. 2 ασημ. 
Χίκμαν Μέιση 1 ασημ.
Κυριακού Χρήστος 1 χρ. 1 ασημ. 1 χαλκ.
Δούζα Βιολέτα 5 χρ. 
Χανιώτη Αρσενία 2 ασημ.3 χαλκ.
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 4 χαλκ.
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα 1 ασημ 1 χαλκ.
Κορτιάνου Ανδριέττα 2 χρ. 2 ασημ.
Μάλτζη Ηλέκτρα 2 χρ. 1 ασημ. 
Μπρουκς Ιωσήφ 3 χρ. 1 χαλκ.
Κυριακού Τερέζα 2 χρ. 1 ασημ. 1 χαλκ.
4Χ50 μικτή ομαδική κοριτσιών 10-12ετών 1η 

θέση 
4Χ100 ελεύθερο κοριτσιών 1η θέση.
Σε ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ για τους παραπάνω αγώ-

νες σημειώνει: «Ευχαριστούμε τον Ν.Ο. Σύρου και τον 
κ. Γρυπάρη για την φιλοξενία του ομίλου μας, καθώς και 
τους συνοδούς προπονητές της αποστολής του Ν.Ο.Π. 
Παντελαίου Μαρία και Δημητρόπουλο Νικόλα».

Laser RDL και 4,7

Προπονητικό camp για σκάφη κατηγορίας Laser RDL 
και 4,7, διοργανώθηκε στις 4-6 Σεπτεμβρίου 2013, στις 
εγκαταστάσεις του ΝΟΠ.

Την εκπαίδευση των αθλητών ανέλαβε κ. Χειμώνας 
Βαγγέλης, ο οποίος έχει πολλές διεθνείς διακρίσεις, 
με σημαντικότερη την 3η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα LASER, αλλά και τρεις συνεχόμενες συμμετοχές 
σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 
αθλητές από ομίλους της Αθήνας, της Άνδρου και της 
Αντιπάρου. Αποκόμισαν σημαντικές εμπειρίες από την 
προπόνηση στη θάλασσα και από την θεωρητική τους 
κατάρτιση. Ακολούθησε αγώνας μεταξύ των συμμετε-
χόντων στις 7-8 Σεπτεμβρίου, που έγινε και αυτός στον 
κόλπο της Παροικιάς. Οι αθλητές και ο προπονητής 
τους έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλε-
σμα γιατί κατάφεραν να προπονηθούν σε όλες τις και-
ρικές συνθήκες: χαμηλό, μέτριο και δυνατό καιρό, κάτι 
το οποίο έδωσε ολοκληρωμένη εικόνα για το επίπεδο 
τους, καθώς  είναι νέα γενιά, έτσι  μπορούν να δουλέ-
ψουν τις ελλείψεις που έχουν για να γίνουν ολοκληρω-
μένοι αθλητές.

Επίσης, ο κ. Χειμώνας δήλωσε ότι η Πάρος είναι μέ-
ρος με ιδανικές καιρικές συνθήκες και πρέπει να ανα-
λαμβάνει κάθε χρόνο επίσημες ιστιοπλοϊκές διοργανώ-
σεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ Χειμώνας, το 2012 πριν 
από τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, επέλεξε το νησί 
μας για ολοκληρώσει την προετοιμασία του. Επόμενη 
διοργάνωση για το ΝΟΠ, θα είναι το Match Race, με 
συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα των αγώνων Laser 4,7 ήταν τα εξής:
1. Παντ. Κύρπογλου Ν.Ο.Β.
2. Κων/νος Χουρσιάδας Ν.Α.Ο.Β.
3. Κων/νος Μερακλής Ν.Ο.Β.
4. Απ. Μακρής Ο.Σ.Φ.Π.
5. Δημ. Ι. Φαρούπος Ν.Ο. Αντιπάρου
6. Δημ. Α. Φαρούπος Ν.Ο. Αντιπάρου
Τα αποτελέσματα των αγώνων Laser RDL ήταν τα 

εξής:
1. Εβελίνα Μαντρώζου Ν.Ο.Β.
2. Αθαν. Αντωνίου ΣΕΑΝΑΔΠ
3. Σοφ. Βλάμη Ν.Ο. Άνδρου
4. Δημ. Ανδρέικος Ν.Ο.Β.

Ανοιχτή θάλασσα
Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου ενημέρωσε ότι από τις αρ-

χές Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος μαθημάτων 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης.

Σκοπός της Σχολής είναι η γνωριμία των μαθητών με 
το αντικείμενο και η απόκτηση των 

απαραίτητων γνώσεων για να συμμετέχουν σ’ αυτό. 
Φέτος πρόκειται να λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:

1. Τμήμα βασικής εκμάθησης 
Στόχος είναι μια πλήρης εισαγωγή στην ιστιοπλοΐα και 

τη ναυτική τέχνη, με τη δυνατότητα απόκτησης διπλώ-
ματος με το οποίο θα μπορούν να κυβερνούν δικό τους 
ή ενοικιαζόμενο σκάφος. Οι εκπαιδευόμενοι στο τμήμα 
θα πάρουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να ζήσουν 
ιστιοπλοϊκές εμπειρίες στο Αιγαίο. Για την παρακολού-
θηση του συγκεκριμένου τμήματος δεν απαιτούνται 
ιδιαίτερες γνώσεις παρά μόνο γνώση κολύμβησης. Τα 
μαθήματα θα γίνουν σε ειδικό ιστιοπλοϊκό σκάφος ανοι-
χτής θαλάσσης.

2. Τμήμα προχωρημένης εκμάθησης
Στο τμήμα αυτό στοχεύει ο ΝΟΠ στην περεταίρω εξέ-

λιξη των αθλητών του τμήματος αρχαρίων, ώστε αφ’ 
ενός να εμπεδώσουν τις γνώσεις του πρώτου τμήμα-
τος, αφ’ ετέρου να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία 
για την διακυβέρνηση κάποιου σκάφους. Τα μαθήματα 
θα γίνουν σε αγωνιστικό ιστιοπλοϊκό σκάφος ανοιχτής 
θαλάσσης.

3. Τμήμα αγωνιστικής ιστιοπλοΐας
Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε αθλητές που έχουν 

ήδη γευτεί το χόμπι της ιστιοπλοΐας και θέλουν να πε-
ράσουν στο άθλημα. Εδώ, γίνεται όλη η προετοιμασία 
έτσι ώστε οι αθλητές να μπορούν πια να στελεχώσουν 
πληρώματα σε σκάφη που συμμετέχουν σε αγώνες. 
Στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα τριγώνου και ανοιχτής θα-
λάσσης τα σκάφη είναι πιο τεχνικά και πιο αθλητικά. Τα 
μαθήματα θα γίνουν σε αγωνιστικό ιστιοπλοϊκό σκάφος 
κλάσης τριγώνου- ανοιχτής θαλάσσης. 

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμ-
μετοχή στη γραμματεία του ΝΟΠ στο τηλέφωνο 22840 
21800 (Παρασκευή – Δευτέρα 10:00-18:00), στους 
προπονητές Βλασσόπουλο Μάρκελλο 6974717978 και 
Γκιόκα Ερμή 6937303105. Την Κυριακή 22 Σεπτέμβριου 
στις 18:30, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παρευ-
ρεθούν στη συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Ναυτι-
κού ομίλου Πάρου.
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Με τα μάτια των Ρώσων
Ένα από τα μεγαλύτερα 

ειδησεογραφικά πρακτο-
ρεία της Ρωσίας, με εξει-
δίκευση στα θρησκευτικά 
θέματα, το pravoslavie.
ru, δημοσίευσε ένα αφι-
έρωμα στον 15Αύγουστο 
της Πάρου.

Το δημοσίευμα που 
έτυχε μεγάλης αποδοχής 
από τους Ρώσους ανα-
γνώστες, παρουσιάζει 
φωτογραφικό αφιέρωμα 
στις εκδηλώσεις προς 
τιμή της Θεοτόκου, από το 
φωτογράφο Владимир 
Ходаков (Vladimir 
Hodakov).

Το ειδησεογραφικό 
πρακτορείο στο αφιέρω-
μά του στην Πάρο, ση-
μειώνει πως η Εορτή της 
Κοιμήσεως της Μητέρας 
του Θεού, είναι ένα σαν 
ένα δεύτερο Πάσχα και η 

μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, είναι και επίσημη αργία στην Ελλάδα. Όπως σημει-
ώνει (σε ελεύθερη δική μας μετάφραση): «[…] Μετά από δύο εβδομάδες νηστείας, 
όλοι βγαίνουν στους δρόμους με πολύχρωμες εθνικές ενδυμασίες, πυροτεχνήματα 
και τρέχουν στη συνέχεια με κάθε δυνατό τρόπο για να διασκεδάσουν. Κάθε χωριό, 
κάθε νησί και η πόλη, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά για την Κοίμηση της Μητέρας 
του Θεού. 

Στο επίκεντρο των εορτασμών είναι το νησί της Πάρου, όπου σχεδόν το σύνολο του 
πληθυσμού του νησιού, με πολλούς προσκυνητές και τουρίστες, συμμετέχουν στην 
πομπή με τη σεβαστή εικόνα της Μητέρας του Θεού».

Πολλοί εκ των αναγνωστών του αφιερώματος στη συνέχεια κάνουν πολύ θετικά 
σχόλια για την Πάρο και την Εκατονταπυλιανή. Άλλοι –που έχουν επισκεφθεί την 
Πάρο- γράφουν για τις ομορφιές και τους «θαυμάσιους ανθρώπους της», άλλοι για 
το «πραγματικό δεύτερο Πάσχα» που συντελείται τον 15Αύγουστο και άλλοι για «τα 
φωτεινά ανοιχτά πρόσωπα από τους ναύτες, λαϊκούς και μοναχούς».

Τέλος, υπάρχουν και κάποια πιο «δογματικά» σχόλια, που επικρίνουν την Ελληνική 
εκκλησία που ακολουθεί το νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο και όχι το παλαιό Ιουλιανό, 
και γιορτάζει μαζί με τους Καθολικούς.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το αφιέρωμα είναι εξαιρετικό και οι φωτογραφίες του 
κ. Vladimir Hodakov, εξαιρετικές.


