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χωρίς προκαταλήψεις φροντίζει

...για την ολοκληρωµένη ενηµέρωση του αναγνώστη
...αλλά και την προβολή του επαγγελµατία

κάθε Παρασκευή µε 4.000 φύλλα ∆ΩΡΕΑΝ
σε Πάρο και Αντίπαρο

Στήριξη του Βελεντζείου

Οι φορείς στο πλευρό του
Νέα δρομολόγια 
της Blue Star

Αλλαγές στα καλοκαιρινά δρομολόγια της πραγ-
ματοποιεί για το 2015 η «Blue Star Ferries». Το νέο 
πρόγραμμα δρομολογίων θα ισχύσει από τις 28 Ιου-
νίου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου και είναι ήδη διαθέ-
σιμο στο πρόγραμμα κρατήσεων.   

» σελ. 10

Τρελό δούλεμα 
για τον ΕΝΦΙΑ

Ενώ με ανακοίνωση της υπουργού τουρισμού, κ. Όλ-
γας Κεφαλογιάννη, είχε γίνει γνωστό ότι τα ενοικιαζό-
μενα δωμάτια εξαιρούνται του μειωμένου ΕΝΦΙΑ, κάτι 
τέτοιο φαίνεται πως δεν είναι εφικτό.

» σελ. 11

Επιτέλους δράση
Δίχως ακόμα να έχει βρεθεί λύση με τα ενδοκυκλα-

δικά δρομολόγια, που έχουν φέρει αναστάτωση στο 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Κυκλάδων, την 
περασμένη Κυριακή (9/11/14), οι Παριανές ομάδες 
έδωσαν τους αγώνες πρωταθλήματος. Οι ομάδες μας 
(ΑΟΠ, Νηρέας), έφεραν καλά αποτελέσματα, καθώς ο 
ΑΟΠ κέρδισε με 3-0 τη Σίφνο στο γήπεδο της Πα-
ροικιάς, ενώ ο Νηρέας πήρε ισοπαλία μέσα στη Σύρο, 
από τον τοπικό Αίαντα.

» σελ. 15

» σελ. 8-9

Μπούκες και ντουμάνια…
Εξιχνιάστηκε στις 6 Νοεμβρίου 2014, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου και του Αστυνομικό Σταθμού Νάουσας, 

διάρρηξη κατοικίας και συνελήφθη άμεσα ένας 30χρονος υπήκοος Αλβανίας κατηγορούμενος για κλοπή, κατοχή ναρκωτικών ουσιών 
και παράνομη διαμονή στη χώρα μας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας και κατάλληλης αξιολόγησης στοιχείων εντοπίστηκε στην Παροικιά ο 30χρονος κα-
τηγορούμενος και εξακριβώθηκε ότι απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας παραβίασε κατοικία ημεδαπών στη Νάουσα και αφαίρεσε 

κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 20.000 ευρώ.

αστυνομικό 
ρεπορτάζ

» σελ. 6
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 320
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Επιτροπή
Το παρακάτω θέμα –μου κάνει μεγάλη έκπληξη- μου 

το έχουν θέσει ως ερώτημα τρεις συμπολίτες μας σε 
διαφορετικές περιοχές της Πάρου. Η ερώτησή τους 
είναι απλή: «Το Λιμενικό Ταμείο, που συνεδρίασε στις 
4/11 είχε ως τρίτο θέμα συζήτησης το εξής: Προσω-
ρινή και οριστική παραλαβή έργου συντήρηση απο-
χωρητηρίων στο λιμανάκι Νάουσας. Ποια επιτροπή 
ήλεγξε το έργο και πότε συγκροτήθηκε αυτή η επι-
τροπή;». Τι να σας πω βρε παιδιά αναμένω.

■ Νάουσα
Με τη Νάουσα ξέρω και κάποιες άλλες φοβερές 

ιστορίες, αλλά δεσμεύομαι για την ώρα να μην τις 
αποκαλύψω. Τες πα. Ώρες και ημέρες, του εκεί τοπι-
κού συμβουλίου.

■ Ίδρυμα Νιάρχου
Μου κάνει εντύπωση με όλους αυτούς τους έξυ-

πνους συμπολίτες μας που ασκούν κριτική στο Βε-
λέντζειο Ίδρυμα. Πότε θα κάνουν παρέμβαση να ζη-
τήσουν εξηγήσεις και από τα ιδρύματα Νιάρχου και 
Μποδοσάκη; Δεν μπορεί;

■ Πρωτόκολλο
Έτσι για την ιστορία και την καταγραφή. Σύμφωνα 

με το πρωτόκολλο πρώτος καταθέτει στεφάνι ο έπαρ-
χος και έπειτα ο δήμαρχος… Η Περιφέρεια ξέρετε, εί-
ναι λίγο πιο πάνω από το Δήμο. Τες πα και πάλι.

■ Τοπικό Αρχιλόχου
Σύμφωνα με επιστολή-καταγγελία, της τοπικής συμ-

βούλου Αρχιλόχου, Σπυριδούλας Καβάλλη, της ΚΕΠ-
ΟΣΑ, άλλα λέγονται στο συμβούλιο και άλλα γράφο-
νται στα πρακτικά. Μάλιστα. Το σημειώνουμε. Βέβαια, 
το μεγαλύτερο θαύμα είναι πως τα τοπικά συμβούλια 
(στην πλειοψηφία τους), συνεδριάζουν δίχως να έχουν 
δημοσιοποιήσει τις συνεδριάσεις τους στο ευρύ κοινό 
(μεταξύ συγγενών και φίλων δηλαδή). Το γράψαμε και 
την προηγούμενη εβδομάδα στις «διαφωνίες». Θα πέ-
σει μεγάλο γέλιο με τα τοπικά συμβούλια. Για την ώρα 
κάνουμε «συλλογή» παρατυπιών. Τα υπόλοιπα σε λίγο 
καιρό και έκαστος εφ ω, ετάχθη. 

■ Δίκη
Τελικά η δίκη για την υπόθεση του Λιμενικού Ταμεί-

ου Πάρου-Αντιπάρου, ξεκινάει στη Σύρο, στις 4 Δεκεμ-
βρίου. Τρία άτομα είναι κατηγορούμενοι, ενώ έχουν 
κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες και 65 άτομα.

■ Δίκη 2
Η υπόθεση -αν θυμάμαι καλά- είχε «σκάσει» στις 23 

Δεκεμβρίου του 2007. Πρέπει να είμαι από τους πρώ-
τους 2-3 ανθρώπους που έμαθαν για την υπόθεση 
εκείνο το βράδυ. Με μία φόρμα που φορούσα έφυγα 
από το σπίτι (τότε ήμουν και αθληταράς… να λείπουν 
τα σχόλια) και είχα πάει για να μου ανακοινώσουν την 
υπόθεση. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι αυτός που 
μου έδωσε τις πληροφορίες, σήμερα, είναι κατηγο-
ρούμενος… (Τώρα θα μου πεις ότι και εγώ δεν παίζω 
πλέον ποδόσφαιρο, γιατί κάθε φορά που το επιχειρώ 
τα τελευταία χρόνια, τρέχω μετά στους γιατρούς).

■ Υπουργός!
Το δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς στο «ΟΚ» και είμαι 

υποχρεωμένος να αναδημοσιεύσω την είδηση. Ο κ. 
Γαβαλάς δήλωσε ότι έχει αρχίσει να βλέπει σοβαρά 
την πολιτική και βλέπει τον εαυτό του στο υπουργείο 
πολιτισμού ή τουρισμού! Η είδηση μόνο γέλια δεν 
φέρνει. Το να θέλει να γίνει ένας μόδιστρος, υπουργός 
πολιτισμού, δεν είναι κάτι σοβαρό, αν σκεφθούμε ότι 
ένας ανεπάγγελτος (Γιωργάκης Παπανδρέου), έγινε 
πρωθυπουργός. Σιγά τα ωά λοιπόν, με τον συμπαθέ-
στατο κατά τα άλλα, Λάκη Γαβαλά.

■ Παναθηναϊκός
Πολύ συγκρατημένο με βλέπω σήμερα με τον Πανα-

θηναϊκό. Μα τι έπαθα μετά τη νίκη στη Θεσσαλονίκη; 
Έχει πλάκα να νομίζω πως πάμε για πρωτάθλημα.

■ Τουρισμός
Προς κ. Μάρκο Κωβαίο, ενταύθα: Αγαπητέ κ. δήμαρ-

χε. Διανύουμε τον τρίτο μήνα από τότε που αναλάβα-
τε με το συνδυασμό σας το Δήμο Πάρου. Με εκείνη 
την τουριστική επιτροπή τι γίνεται; Να μη ρωτήσω για 
άλλα…

■ ΚΤΕΛ
Προς τι αρχές του νησιού (Επαρχείο, Δήμος), ενταύ-

θα: Έτσι, για την ιστορία να σας πληροφορήσω, πως 
τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ σταματούν αυτήν την επο-
χή, αμέσως μετά το σχόλασμα των σχολείων. Δηλαδή, 
συγκοινωνία η Πάρος δεν έχει, μετά τις τρεις το μεση-

μέρι. Δεν θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος, ώστε να 
μην μένουν απομονωμένα τα χωριά της Πάρου μέρα 
μεσημέρι;

■ Πρόγραμμα
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, 

στις 14/11, η συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα 
είναι στη 18ο θέμα. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα. 
Η συνεδρίαση ξεκινάει στις 7 το απόγευμα. Αν υπο-
λογίζουμε και καμία ώρα τα προ ημερήσιας διάταξης 
θέματα, τις ανακοινώσεις και τις τυχόν ερωτήσεις, τι 
ώρα θα γίνει η συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα 
του δήμου, που είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα.

■ Στάση
Στο 25ο θέμα της συνεδρίασης οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι του νησιού καλούνται να λάβουν απόφαση για: 
«Παράταση χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτ-
λο «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυ-
στημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστικής 
συγκοινωνίας στο Δήμο Πάρου». Έλεος παιδιά. Το συ-
γκεκριμένο θέμα έρχεται και ξανάρχεται στο δημοτικό 
συμβούλιο επί πολλούς μήνες. Ή ποιος δουλεύει ποιον 
για ένα θέμα τεχνολογίας πολύ εύκολο στις μέρες μας 
και για ένα δίκτυο απόστασης στάσεων πολύ μικρό.

■ Πόθεν έσχες 
Στην ιστοσελίδα του δήμου Πάρου και στην παρα-

πομπή για το υποχρεωτικό πόθεν έσχες (δήλωση πε-
ριουσιακής κατάστασης), κρατούν στοιχειωμένες από 
το 2011 δύο και μοναδικές δηλώσεις αιρετών. Των 
κ.κ. Χρ. Βλαχογιάννη και Κ. Ροκονίδα. Και αυτό, για την 
ιστορία και μόνο. Άλλωστε Πάρος είμαστε, ποιος δίνει 
σημασία για τους νόμους του κράτους…

■ 4 έδρες!
Οι Κυκλάδες από τις επόμενες εθνικές εκλογές θα 

εκλέγουν τέσσερις βουλευτές. Βέβαια, στις τετραε-
δρικές περιφέρειες της χώρας γίνονται απίστευτες 
καραμπόλες και έτσι π.χ. στο νομό Χανίων η ΝΔ με 
20,43% τον Ιούνιο του 2012, εξέλεξε τρεις (!) βου-
λευτές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ –πρώτο κόμμα στα Χανιά- με 
34% εξέλεξε μόλις ένα βουλευτή. Παρόμοια «παλα-
βή» καραμπόλα έγινε και στο νομό Καβάλας, όπου η 
ΝΔ με 34,59% εξέλεξε και τους τέσσερις βουλευτές. 
Τρελές ιστορίες σε τετραεδρικές περιοχές είχαμε και 
στη Βοιωτία, όπου η δεύτερη ΝΔ εξέλεξε 3 βουλευτές, 
ενώ ο πρώτος ΣΥΡΙΖΑ μόλις έναν, στην Ημαθία, όπου 
η ΝΔ εξέλεξε τρεις βουλευτές, κανέναν ο δεύτερος 
και ο τρίτος, αλλά εξέλεξε ο τέταρτος (!) ΑΝ.ΕΛ., στην 
Κορινθία, όπου η πρώτη ΝΔ εξέλεξε τρεις βουλευτές, 
κανέναν ο δεύτερος και ο τρίτος, αλλά έναν βουλευτή 
ο τέταρτος (Χρυσή Αυγή), κλπ. Με λίγα λόγια στις τε-
τραεδρικές γίνεται ο χαμός.

■ ΣΥΡΙΖΑ
Γιατί τώρα τα έγραψα όλα τα παραπάνω. Διότι πολύ 

απλά κάποια παλικάρια του ΣΥΡΙΖΑ φαντάζονται δεύ-
τερη έδρα στις Κυκλάδες (πίσω πάντα από τον Συρ-
μαλένιο) και τα δίνουν όλα για να πιάσουν «πόρτα» 
στους τοπικούς παράγοντες, και του νησιού μας. Θα 
τους συνιστούσα μια προσεκτικότερη ματιά στον εκλο-
γικό νόμο και μία προσεκτικότερη ματιά σε στοιχεία 
όπως τα παραπάνω που αναφέρω. Και κάτι τελευταίο. 
Στις τετραεδρικές για να βγει κάποιος βουλευτής, δεν 
είναι αναγκαίο το κόμμα που ανήκει να είναι πρώτο ή 
δεύτερο πανελλαδικά. 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με αφορμή το σοβαρό θέμα της Υγείας μου που προέκυψε στις 13/10/14 και 
έπρεπε να μεταφερθώ άμεσα σε νοσοκομείο Αθηνών, θα ήθελα να εκφράσω τις 
θερμές μου ευχαριστίες, στον αγροτικό ιατρό Φοίβο Λοΐζο, στον καρδιολόγο του 
Κέντρου Υγείας Πάρου Χατζηγεωργίου Βασίλειο και το νοσηλευτικό προσωπικό, το 
πλήρωμα του ασθενοφόρου, Μαλαματένιου Νικολέτα και Καγκαρά Αθανάσιο, την 
ασφαλίστρια μου Σπανοπούλου Γεωργία, την Interamerican με την οποία έγινε άμε-
ση και συντονισμένη μεταφορά μου με ελικόπτερο, στο METROPOLITAN και τέλος 
τον καρδιολόγο Λιβανίδη Κων/νο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΚΑΒ με έστελνε στη ΣΥΡΟ, όπου δεν υπήρχαν τα κα-
τάλληλα μηχανήματα για την περίπτωση μου. 

Σας ευχαριστώ θερμά όλους! 

Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 
Παυλάκης Γεώργιος. 

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά τον Μητροπολίτη Παροναξίας, τους ιε-
ρείς, το Ιερό Προσκύνημα Εκατονταπυλιανής και όλο τον κόσμο 
που με αγάπη, θλίψη και συγκίνηση την 28η Οκτωβρίου μας συ-
μπαραστάθηκε στον αποχαιρετισμό της αγαπημένης μας κόρης 
και αδελφής Ειρήνης Αντωνοπούλου του Νικολάου.

Η οικογένεια Ειρήνης Αντωνοπούλου 
Η µητέρα: Ειρήνη Αντωνοπούλου 

Ο αδελφός: Γεώργιος Αντωνόπουλος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επείγουσα Επισκευή 

του Υπήνεμου Μόλου Παλαιού Λιμένα Μυκόνου», με προϋπολογισμό 71.500,00ΕΥΡΩ. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) Κατηγορία Λιμενικά Έργα – Ομάδα Α (Βυθοκορήσεις – Επιχώσεις), με προϋπολογισμό 599,60€  
β) Κατηγορία Λιμενικά Έργα – Ομάδα Β (Λιθορριπές – Φυσικοί Ογκόλιθοι), με προϋπολογισμό 20.812,51€ 
γ) Κατηγορία Λιμενικά Έργα – Ομάδα Γ (Σκυροδέματα), με προϋπολογισμό 17.818,00€.
δ) Η/Μ με προϋπολογισμό 5.177,60€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) 
από την έδρα της υπηρεσίας Παλαιό Λιμάνι Μυκόνου, Μύκονος, 84600, μέχρι την 28/11/2014. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης με την καταβολή δαπάνης αναπαρα-
γωγής αντί των 50,00€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22890-28933/28935, FAX επικοινωνίας 22890-28934, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος 
Βαρδαλάχος Νικόλαος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 

του έργου, ήτοι τάξη Α1 κατηγορία Λιμενικών. 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και 

ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.205,25 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 

τριών (3) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δύο (2) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου με κωδ. Έργου 2014ΣΕ18900016.  

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δύο (2) μήνες.
9. Σύντομη Περιγραφή του έργου:
Στην περιοχή του ακρομολίου του νότιου μόλου του παλαιού λιμένα Μυκόνου διαπιστώθηκε η συνεχής επιδείνωση των υποσκα-

φών του ακρομολίου, οι οποίες πλέον έχουν υπερβεί την κρίσιμη κατάσταση. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στο άκρο του 
νότιου μόλου (τμήμα μεταξύ Χ.Θ. 0+00 έως Χ.Θ. 7+50), όπου η υποσκαφή εκτεινόταν σε μήκος 7,50 μέτρων περίπου, με μέγιστο 
βάθος 2,00 μ. (εγκαρσίως υπό τον κρηπιδότοιχο) και μέγιστο ύψος 0,50 μ. Στην ανωδομή έχει διαπιστωθεί ότι όλο το ακρομόλιο 
(που φέρει τον πράσινο φάρο) έχει αποκοπεί και έχει κλίση προς το πέλαγος. 

Κατά τον Οκτώβριο 2012, το βορειοανατολικό τμήμα του ακρομολίου  κατέρρευσε ενώ κατά τον Δεκέμβριο 2012 αποσπάσθηκε. 
Επίσης, ο μόλος και το προστατευτικό τοιχείο μετά το ακρομόλιο έχουν υποστεί σημαντική διάβρωση, σχηματίζοντας μεγάλη οπή 
στην προσήνεμη πλευρά.

Για την ανακατασκευή και σταθεροποίηση του ακρομολίου, θα γίνουν οι εξής εργασίες: 
θα τοποθετηθούν σακκόλιθοι στα ανοίγματα που υπάρχουν στην έδρασή του, Αποσκοπώντας στην εξασφάλιση του εναπομείνα-

ντος τμήματος του ακρομολίου και στην διάσωση του φάρου. Στη συνέχεια θα γίνει ανάσυρση – απομάκρυνση του καταρρεύσαντος 
τμήματος και θα τοποθετηθούν φυσικοί ογκόλιθοι στην οπή που έχει προκληθεί στην προσήνεμη πλευρά του ακρομολίου. Στην 
συνέχεια θα γίνει σκυροδέτηση ακολουθώντας το περίγραμμα του ακρομολίου και επίσης θα κατασκευασθεί οπλισμένο τοιχείο σκυ-
ροδέματος στην προσήνεμη πλευρά για την προστασία του φάρου από τα μεγάλα κύματα. Τέλος, θα γίνει προσωρινή συμπλήρωση 
της θωράκισης του ακρομολίου με φυσικούς ογκολίθους λατομείου ατομικού βάρους λίθων 200-1500 kg.

        
       Μύκονος 07/11/2014

Η  Πρόεδρος ,
Του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Μυκόνου

Ελένη Καλπουρτζή

Έλεγχοι ΣΕΠΕ
και κατάργηση…

Το ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε 
επιχειρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα της απασχόλησης και την τήρηση των υπο-
χρεώσεων των εργοδοτών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Κυκλάδων συνιστά στους επιχειρηματίες-μέλη 
του να έχουν άμεσα διαθέσιμα τα στοιχεία που ζητά το ΣΕΠΕ κατά τη διενέργεια 
ελέγχων (πίνακας προσωπικού, βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών, απο-
δείξεις πληρωμής κλπ), καθώς τα πρόστιμα που επιβάλλονται, είναι εξοντωτικά για 
τις επιχειρήσεις.

Η κατάργηση
Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, κατέθεσε ερώτηση στη Βου-

λή, για την κατάργηση των διευθύνσεων ΣΕΠΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και τη 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Αττική

Σύμφωνα με το Π.Δ. 113/14 - ΦΕΚ 180/Α, το οποίο εκδόθηκε πριν λίγες μέρες, 
θεσπίζεται νέος Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 και 47 δημιουργούνται μια Περιφερει-
ακή Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων Πειραιώς, Δυτικής Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, 
με τεράστιο γεωγραφικό εύρος και μια αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθε-
ώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς, Δυτικής Αττικής και Αιγαίου. 

Με βάση τα παραπάνω, καταργούνται οι νησιωτικές Διευθύνσεις, Νομού Κυκλά-
δων, βορείου και νοτίου συγκροτήματος του Νομού Δωδεκανήσου, Βορείου Αιγαί-
ου, καθώς και τα τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης Μήλου -με αρμοδιότητα Μήλο, 
Σίφνο, Σέριφο, Κίμωλο- και μεταφέρεται η αρμοδιότητα στη Σύρο, Κάλυμνο και 
Κάρπαθο. 

Ο κ. Συρμαλένιος και ο συνάδελφός του κ. Δ. Γάκης, έθεσαν την παρακάτω ερώ-
τηση στη Βουλή:

«Επειδή, εγείρονται σοβαρά ζητήματα αποτελεσματικότητας, συντονισμού, εύ-
ρυθμης λειτουργίας μιας τόσο νευραλγικής υπηρεσίας στο νησιωτικό χώρο και 
μάλιστα με κατεξοχήν τουριστικό χαρακτήρα.

Επειδή, στη Δωδεκάνησο λειτουργούν περισσότερες από 22.000 επιχειρήσεις 
και πάνω από 400 ξενοδοχεία και υπάρχει αίτημα του Εργατικού Κέντρο Ρόδου  για 
την ίδρυση τμήματος τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης.

ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεται να επανεξετάσει την διοικητική διάρθρωση του ΣΕΠΕ στο Νότιο 

Αιγαίο; 
2. Σκοπεύει να στελεχώσει επαρκώς τα τμήματα και τις Διευθύνσεις έτσι ώστε να 

λειτουργεί η υπηρεσία αποτελεσματικά και αποδοτικά;
3. Προτίθεται να δημιουργήσει στη Δωδεκάνησο τμήμα τεχνικής και υγειονομι-

κής επιθεώρησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των παραγόντων 
που επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων;».
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Οι μαθητές 
έχουν δίκιο

«Από την Α΄ Λυκείου, για να τα βγάλω πέρα, πρέπει 

να διαβάζω 10 ώρες την µέρα». Αυτός είναι ένας από 

τους λόγους που οδηγούν τους μαθητές να διαδηλώνουν 

και να απαιτούν ανατροπή την πολιτικής στη παιδεία. Δεν 

είναι μόδα, δεν είναι τεμπελιά οι κινητοποιήσεις τους. 

Φορτώνονται με αποσπασματικές γνώσεις, δύσκολα 

αφομοιώσιμες, με ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών ασύν-

δετων μεταξύ τους και συχνά άχρηστων.... και «ό,τι πιά-

σουν». Αυτό συμβαίνει από το Δημοτικό μέχρι και το Λύ-

κειο. Αν σε αυτό το πλαίσιο προσθέσουμε και τα κενά από 

τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών πρέπει όλο τον χρόνο να 

«τρέχουν και να μην φτάνουν». Αποτέλεσμα όλων αυτών 

είναι να πρέπει να κάνουν φροντιστήρια πολλά χρόνια, έστω και αν τα οικονομικά 

της οικογένειας είναι πολύ δύσκολα.

  Η εφαρμογή του «Νέου Λυκείου» στο οποίο μετρούν οι βαθμοί όλων των τάξεων 

για τη συνέχιση των σπουδών τους και οι εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς από «την 

τράπεζα θεμάτων» δημιουργεί καθεστώς ασφυξίας για τη μαθητική κοινότητα. Η 

«τράπεζα θεμάτων» είναι το άθροισμα εκατοντάδων θεμάτων για τις εξετάσεις τους 

για κάθε μάθημα και οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν από τώρα, παράλληλα με 

όλο το υπόλοιπο διάβασμα που έχουν έτσι και αλλιώς. Οι μόνοι που έχουν επιδο-

κιμάσει την νέα διαμορφωμένη κατάσταση είναι οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων.Γιατί 

άραγε; Μα φυσικά γιατί τους αυξάνει την πελατεία . 

Από την πρώτη στιγμή που οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους επιστρατεύτηκαν 

όλοι οι γνωστοί μηχανισμοί για να τους τρομοκρατήσουν και να συκοφάντήσουν 

τον αγώνα τους. Απέναντι σε αυτές τις προσπάθειες πρέπει σηκώσουμε ένα τείχος 

προστασίας γιατί οι μαθητές έχουν δίκιο. Η εκπαιδευτική κοινότητα, οι σύλλογοι γο-

νέων και κηδεμόνων, η Ένωση γονέων, πρέπει να συμπαρασταθούν στους μαθητές 

και να οργανώσουν από κοινού την συνέχιση του αγώνα τους. Η αγανάκτηση στους 

κόλπους των μαθητών είναι στα ύψη. Η τρομοκρατία και η συκοφαντία των αγώνων 

δεν πρόκειται να κάμψει το αγωνιστικό φρόνιμα των μαθητών. Σ’ αυτή τη δύσκολη 

φάση πρέπει να ακολουθήσουμε τον αγωνιστικό βηματισμό των μαθητών. 

Λαουτάρης

Συνέχεια «κουτσών» 
δρομολογίων

Παρά του ότι έχει προκληθεί μέγιστη ανησυχία 
στους κατοίκους των Κυκλάδων, από την ακινητο-
ποίηση του «AQUA JEWEL» από τις 11 Οκτωβρίου 
και ενώ βαδίζουμε στην πέμπτη εβδομάδα πλέον 
με κουτσουρεμένα ακτοπλοϊκά ενδοκυκλαδικά 
δρομολόγια, φαίνεται πως οι αρχές δε δείχνουν 
την απαραίτητη προσοχή.

Η απουσία του «AQUA JEWEL» έχει προκαλέσει 
ουκ ολίγα προβλήματα στους κατοίκους των νη-
σιών μας, αφού είναι υποχρεωμένοι να ξενιτεύο-
νται επί μέρες για διάφορες εργασίες που θέλουν 
να κάνουν από το ένα νησί στο άλλο και να σπατα-
λούν πολλά χρήματα για δουλειές μεταξύ νησιών 
που απέχουν λίγα ναυτικά μίλια μεταξύ τους..

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου, η οποία έχει τη γραμμή των ενδοκυκλαδικών δρο-
μολογίων, με δελτίο τύπου στις 11 Οκτωβρίου 2014 είχε γνωστοποιήσει για βλάβη 
στην αριστερή κύρια μηχανή του πλοίου της. Δυο μέρες αργότερα, στις 13/10/2014, 

η εταιρεία με νεώτερο δελτίο τύπου έκανε γνωστό ότι το πλοίο δεν θα εκτελούσε τα 
δρομολόγια του έως και τις 22/10/2014 και ότι για την αποκατάσταση της βλάβης 
και τη συνέχιση των δρομολογίων, θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνει σε ερώτησή του προς το υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου, ο 
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Νίκος Συρμαλέ-
νιος «[…] ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κά-
ποια επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία, με 
αποτέλεσμα να μεγαλώνει η αβεβαιότητα και η 
ανησυχία των κατοίκων των Κυκλάδων. Σημειώ-
νεται ότι από τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, έχει 
πλέον απομείνει ένα μόνο πλοίο, το E/Γ-Ο/Γ Aqua 
Spirit της ίδιας εταιρείας, με αποτέλεσμα και πάλι 
αρκετά νησιά να παραμένουν ακάλυπτα».

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο κ. Συρμαλέ-
νιος στην ερώτησή του ζητά να μάθει:

α) Τι μέτρα πρόκειται να λάβει, έτσι ώστε να 
υπάρξει από την εταιρεία άμεση ενημέρωση για 
την αποκατάσταση της βλάβης, καθώς και για την 
επαναφορά ή μη του πλοίου στα ενδοκυκλαδικά 

δρομολόγια;
β) Σε περίπτωση αδυναμίας συνέχισης του πλοίου στα συγκεκριμένα δρομολόγια, 

τι θα πράξει το υπουργείο, ώστε να καλυφθεί το κενό;
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Μπούκες 
και ντουμάνια…

Εξιχνιάστηκε στις 6 Νοεμβρί-
ου 2014, από αστυνομικούς του 
Αστυνομικού Τμήματος Πάρου και 
του Αστυνομικό Σταθμού Νάου-
σας, διάρρηξη κατοικίας και συ-
νελήφθη άμεσα ένας 30χρονος 
υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμε-
νος για κλοπή, κατοχή ναρκωτικών 
ουσιών και παράνομη διαμονή στη 
χώρα μας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνο-
μικής έρευνας και κατάλληλης αξι-
ολόγησης στοιχείων εντοπίστηκε 
στην Παροικιά ο 30χρονος κατη-
γορούμενος και εξακριβώθηκε ότι  
τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας παραβίασε κατοικία ημεδαπών στη Νάου-
σα και αφαίρεσε κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 20.000 ευρώ.

Τα κλεμμένα κοσμήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν προκειμένου να αποδοθούν 
στο δικαιούχο. Επίσης, κατά τον αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο δράστη, 
βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Η συνέχεια
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας του παραπάνω δράστη, που διεξήχθη από 

το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου και ύστερα από συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων και 
παράλληλη εξέταση, εξιχνιάστηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις κλοπής που διέπραξε 
ο ίδιος κατά το τελευταίο τετράμηνο στη ευρύτερη περιοχή της Νάουσας Πάρου:

- Στις 7.7.2014 πρώτες πρωινές ώρες αφαίρεσε από θαμώνα μέσα σε κατάστημα 
νυχτερινής διασκέδασης προσωπικά αντικείμενα και χρήματα

- Στις 6.8.2014 πρώτες πρωινές ώρες μπήκε από ανασφάλιστα παράθυρα σε δυο 
διαφορετικά ενοικιαζόμενα δωμάτια της ίδιας επιχείρησης και αφαίρεσε από τους 
ενοίκους προσωπικά αντικείμενα και χρήματα

- Στις 7.8.2014 απογευματινές ώρες παραβίασε μπαλκονόπορτα ενοικιαζόμενου 
δωματίου και αφαίρεσε ηλεκτρονικές συσκευές των ενοίκων

-  Στις 9.8.2014 βραδινές ώρες παραβίασε δυο διαφορετικά ενοικιαζόμενα δωμά-
τια της ίδιας επιχείρησης και αφαίρεσε από τους ενοίκους προσωπικά αντικείμενα, 
χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές

- Στις 15.8.2014 πρώτες πρωινές ώρες μπήκε από ανασφάλιστο παράθυρο σε 
ενοικιαζόμενο δωμάτιο και αφαίρεσε προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων

- Στις 17.9.2014 πρώτες πρωινές ώρες μπήκε από ανασφάλιστο παράθυρο σε 
ενοικιαζόμενο δωμάτιο και αφαίρεσε ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντι-
κείμενα των ενοίκων

- Στις 27.10.2014 το βράδυ διέρρηξε κατοικία ημεδαπής, που απουσίαζε και 
αφαίρεσε χρήματα και ένα κινητό τηλέφωνο

-  Στις 30.10.2014 πρώτες πρωινές ώρες διέρρηξε ξενοδοχειακή επιχείρηση και 
αφαίρεσε κλειδί οχήματος και αφού εντόπισε το αυτοκίνητο που αντιστοιχούσε μπή-
κε σε αυτό και το ερεύνησε χωρίς να αφαιρέσει οτιδήποτε

Υπολογίζεται ότι, η συνολική αξία των αντικειμένων και χρημάτων που αφαίρεσε 
υπερβαίνει τις 44.600 ευρώ. Επιπλέον, μετά από ενδελεχή αστυνομικό έλεγχο ανα-
φορικά με τα στοιχεία ταυτότητας του δράστη προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα 
από 2005 έως 2009 είχε συλληφθεί και απελαθεί διοικητικά πέντε φορές. Σε βάρος 
του ίσχυε απαγόρευση εισόδου στη χώρα μας και για το λόγο αυτό προέβη σε αλλα-
γή των στοιχείων του και αφού απόκτησε νέο διαβατήριο από τις αρχές της χώρας 
του εισήλθε στην Ελλάδα, όπου μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης άδειας 
προσωρινής διαμονής, παρέμενε παράνομα.

Τα ντουμάνια…
Για κατοχή ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη 26χρονη, τις βραδινές ώρες χθες της 

7ης Νοεμβρίου 2014, στο λιμάνι Παροικιάς, από στελέχη της Διοίκησης Ασφάλειας 
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια έλεγχου σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, στο λιμένα του Πειραιά, 
από στελέχη της Διοίκησης Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με τη 
συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 
εντοπίστηκε στο σημείο εναπόθεσης αποσκευών με προορισμό το λιμένα Πάρου, 
χειραποσκευή, εντός της οποίας βρέθηκε πλαστική συσκευασία, περιέχουσα φυτικά 
αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους χιλίων εκατό γραμμαρίων.

Εν συνεχεία, η ανωτέρω χειραποσκευή τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση 
ενώ με την άφιξη του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου στο λιμένα Πάρου, η 26χρονη συνελήφθη, 
καθώς εμφανίστηκε ως παραλήπτης της.

Από τη Διοίκηση Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί 
την προανάκριση, κατασχέθηκαν η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ένα κι-
νητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ, ενώ η ανωτέρω συλληφθεί-
σα πρόκειται να προσαχθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, κατά την αυτόφωρη 
διαδικασία.

Νέο πλαίσιο 
στα Λιμενικά Ταμεία

Ευρεία σύσκεψη με θέμα την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των 
Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων της χώρας διεξήχθη στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Πε-
ριφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Αμαρουσίου, Γιώργος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης 
της Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, 
Γιώργος Χατζημάρκος, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας και Δήμαρχος Αμφιλοχίας, Αποστόλης Κοιμήσης, ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, 
Νίκος Καραπάνος, ο Δήμαρχος Σιθωνίας Χαλκιδικής, Ιωάννης Τζίτζιος, ο πρώην 
Δήμαρχος Ναυπάκτου και μέλος της ΚΕΔΕ, Αθανάσιος Παπαθανάσης, ο Γενικός 
Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και  Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αθανάσιος 
Χριστόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος της νεοσύστατης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, 
Κωνσταντίνος Μουτζούρης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θεσμικό επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας των 
λιμενικών και δημοτικών λιμενικών ταμείων της χώρας, καθώς και στη χάραξη μίας 
νέας, ενιαίας λιμενικής πολιτικής η οποία θα βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με 
την τοπική αυτοδιοίκηση και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Κατά 
τη διάρκεια της σύσκεψης ο κ. Βαρβιτσιώτης έκανε μία συνοπτική  παρουσίαση 
του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λιμενικών ταμείων που ισχύει σήμερα και 
με αιχμή τις περισσότερες περιπτώσεις δημοτικών λιμενικών ταμείων, ανέλυσε τις 
δυσλειτουργίες που παρουσιάζει. Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ανέδειξε την 
αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός νέου οργανωτικού μοντέλου των λιμενικών τα-
μείων που θα αξιοποιεί την ανεκμετάλλευτη έως τώρα δυναμική τους προς όφελος 
των πολιτών:

«Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την αναβάθμιση των λιμανιών μας. Πώς, δη-
λαδή, θα τα αξιοποιήσουμε ως πόλους ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες, αυξά-
νοντας τα έσοδα τους και τους απασχολούμενους γύρω από αυτά» τόνισε, αρχικά, 
ο κ. Βαρβιτσιώτης και προσέθεσε: «Δεν πιστεύω στις οριζόντιες λύσεις. Το κάθε 
λιμάνι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, έχει τις δικές του ιδιομορφίες και εξυπη-
ρετεί συγκεκριμένες ανάγκες. Γι αυτό και πρέπει η κάθε περίπτωση να μελετηθεί 
ξεχωριστά. Εγώ θέλω η σημερινή συνάντηση να αποτελέσει σημείο προβληματι-
σμού και ξεκινήματος ενός διαλόγου για την ορθή αξιοποίηση των λιμανιών μας», 
συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.  

Οι  κ. Αγοραστός και Πατούλης, επεσήμαναν την αναγκαιότητα της θέσπισης ενός 
πλαισίου διαβούλευσης προς αυτήν την κατεύθυνση, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί 
η δημιουργία ενός ενιαίου λιμενικού συστήματος, τονίζοντας και εκείνοι από την 
πλευρά τους, όμως, ότι «θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε 
λιμένος».

Στο τέλος της σύσκεψης, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας, 
στο σύνολό τους, τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία του κ. Βαρβιτσιώτη, επεσήμα-
ναν τη σημασία που έχει η έναρξη του συγκεκριμένου διαλόγου, καθώς «μπορεί να 
αποβεί ωφέλιμος τόσο για τις τοπικές τους κοινωνίες όσο και για την αναβάθμιση 
των στόχων της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής.

Το διά ταύτα

Η παραπάνω σύσκεψη έρχεται να συμπληρώσει τις φήμες που ακούγονται περί 
ενοποίησης Λιμενικών Ταμείων, αλλά και άλλες φήμες περί της μετατροπής των 
Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρίες.

Το θέμα δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην επικαιρότητα, αλλά αυτή τη 
φορά παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή με τις επίσημες δηλώσεις περί «ορθής αξιο-
ποίησης των λιμένων».

Η εφημερίδα μας ήρθε σε επαφή για το θέμα με τον πρόεδρο του Λιμενικού Τα-
μείου Πάρου-Αντιπάρου, κ. Στ. Καραχάλιο. Όπως μας είπε ο κ. Καραχάλιος, δεν έχει 
κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση και θεωρεί ότι η όλη διαδικασία είναι μια διερεύνηση 
των αρχών. Παρά ταύτα, συμπλήρωσε, ότι παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης.

Τέλος, για το ίδιο θέμα, ο Περιφερειάρχης κ. Γ. Χατζημάρκος, που συμμετείχε στη 
σύσκεψη είπε: «Οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στοχευμένα και κατά περίπτωση, 
ώστε τα λιμάνια να καταστούν λειτουργικά και βιώσιμα», ενώ διευκρίνισε ότι «δεν 
τέθηκε ζήτημα ιδιωτικοποίησης των λιμενικών ταμείων».  



www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις | 7

Συνάντηση με 
Φαρούπο

Πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση 
του δημάρχου Αντιπάρου, κ. Αναστάσιου Φαρούπου 
και του αντιδημάρχου, κ. Ιωάννη Βασιλόπουλου, με 
τον πρόεδρο του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου 
Πάρου-Αντιπάρου, κ. Απόστολο Αλιπράντη και τον 
αντιπρόεδρο-εκπρόσωπο του συλλόγου στο Δήμο 
Αντιπάρου, κ. Γρηγόρη Μαριάνο.

Ο κ. Αναστ. Φαρούπος, ενημερώθηκε από τον πρόε-
δρο, Απ. Αλιπράντη, για τα νέα τμήματα που δημιουρ-
γήθηκαν στο σύλλογο μετά την πρόσληψη των δύο 

επιδοτούμενων ανέργων και την έναρξη συνεργασί-
ας με εξωτερικό συνεργάτη - μηχανολόγο, ο οποίος 
θα αναλαμβάνει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 
των καταστημάτων, καθώς επίσης ενημερώθηκε για 
το 8ο συνέδριο των εμπορικών συλλόγων Κυκλάδων, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2015 στην 
Πάρο.

Κατόπιν συζητήθηκε το θέμα του παραεμπορίου και 
ο δήμαρχος Αντιπάρου, προτίθεται να κοινοποιήσει τις 
θέσεις του για την εξάλειψη του, στις αρμόδιες αρχές 
καθώς θα ορίσει έναν υπάλληλο του δήμου ως υπεύ-
θυνο για να ασχολείται με το παραεμπόριο στο νησί 
της Αντιπάρου.

Τέλος, συζητήθηκε το ωράριο και ο δήμαρχος, κ. 
Φαρούπος, δήλωσε ότι στηρίζει το προτεινόμενο χει-
μερινό και θερινό ωράριο του συλλόγου στην Αντίπα-
ρο.

Εκλογές στον Π.Ο.Π.
Ο Αθλητικός Πο-

δηλατικός Όμιλος 
Πάρου, διοργανώ-
νει την Κυριακή 16 
Νοεμβρίου τη γενι-
κή του συνέλευση.

Η συνέλευση 
θα πραγματοποιη-
θεί στην αίθουσα 
του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχί-
λοχος», στις 11 το 
πρωί.

«Δρόμοι 
ελευθερίας»

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου Αγκαιριάς, διοργανώνει για δέκατη έκτη 
συνεχή χρονιά, προς τιμή των αγωνιστών του Πολυ-
τεχνείου, την επετειακή αθλητική εκδήλωση «Δρόμοι 
Ελευθερίας», τη Δευτέρα 17-11-2014 και ώρα 
14:30 στο κέντρο της Αλυκής.

 Σκοπός της εκδήλωσης σύμφωνα με δελτίο τύπου 
του συλλόγου γονέων, είναι: «[…] να εμφυσήσουμε και 
να υπενθυμίσουμε στα παιδιά μας το μήνυμα του «ευ 
αγωνίζεσθαι».

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
Αγώνες δρόμου 700 μ. για μαθητές Γ’ και Δ’ Τάξης 

(αγόρια –κορίτσια).
Αγώνες δρόμου 1200 μ, για μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Τά-

ξης (αγόρια – κορίτσια) 
Απονομή τιμητικών τίτλων σε όλους τους συμμετέ-

χοντες
Απονομή μεταλλίων στους νικητές.

Εκδήλωση 
στην Αθήνα

Ο σύλλογος Παρίων, «Η Εκατονταπυλιανή», διοργα-
νώνει διάλεξη με θέμα: «πλοία σε Ελληνικά επιτύμβια 
μνημεία της αρχαιότητας». 

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό τμήμα 
του διεθνούς συμβουλίου μουσείων ICOM, στην οδό 
Αγίων Ασωμάτων 15, στο Θησείο, την Κυριακή 23 Νο-
εμβρίου, στις 6:30 το απόγευμα.

Ομιλητές στη διάλεξη θα είναι η κ. Ζίνα Ζωγράφου-
Καραχρήστου, αρχαιολόγος και ο κ. Γιάννης Νάκας, 
αρχαιολόγος.

Το Ποτάμι στη Σύρο
Την Σύρο αναμένεται να επισκεφτεί ο επικεφαλής 

του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, το διήμερο 21-
22 Νοεμβρίου.

Ο κ. Θεοδωράκης θα μιλήσει σε φίλους και εθελο-
ντές του Ποταμιού αλλά και σε δημοσιογράφους στο 
αίθριο του δημαρχιακού μεγάρου της Σύρου, στις 12 
το πρωί του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου.

Ο επικεφαλής του Ποταμιού θα βρίσκεται στη Σύρο 
από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου το πρωί, έπειτα 
από πρόσκληση των εθελοντών του κινήματος και με-
ταξύ άλλων θα συναντήσει και τον δήμαρχο Σύρου, κ. 
Γιώργο Μαραγκό.

Νέο ΔΣ στο 
σύλλογο «Πρόοδος 
– Ανάπτυξη»

Μετά τις εκλογές της 28ης Οκτωβρίου και τη συ-
γκρότηση σε σώμα, η σύνθεση του νέου ΔΣ του ανα-
πτυξιακού συλλόγου, Μώλου – Τσουκαλιάς – Γλυφά-
δων Πάρου, «Πρόοδος – Ανάπτυξη», της Δημοτικής 
Κοινότητας Αρχιλόχου, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παντελαίος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Αντιπαριώτη Μοσχούλα
Γενικός Γραμματέας: Χριστοφόρου Παρασκευή
Ταμίας: Πετροπούλου Μαρία
Έφορος εκδηλώσεων: Σπανός Δημήτριος
Έφορος περιβάλλοντος: Πυργής Ιωάννης
Έφορος δημοσίων σχέσεων: Ρούσσος Σωτήριος
Αναπληρωματικά μέλη: Ραγκούσης Απόστολος, 

Χριστοφόρου Ιερουσαλήμ
Εξελεγκτική Επιτροπή: Μπελούκης Αναστάσιος, 

Κεφάλα Μαρία, Φυσιλάνη Ιακωβίνα.

Συνέντευξη 
τύπου για 
τον τουρισμό

Για ένα νέο μοντέλο και μια νέα αντίληψη στη χά-
ραξη τουριστικής πολιτικής στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, 
κ. Μαριέττα Παπαβασιλείου, στην πρώτη συνέντευξη 
τύπου από την ανάληψη των καθηκόντων της, που 
έδωσε στις 27 Οκτωβρίου.

Αναφερόμενη στον προγραμματισμό που έχει γίνει 
μέχρι σήμερα στον τομέα του τουρισμού, η αντιπερι-
φερειάρχης τον διαχώρισε σε δύο φάσεις. 

Η πρώτη ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου και 
περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε τέσ-
σερις εκθέσεις, ενώ η δεύτερη φάση ξεκινά με την 
έναρξη της νέας χρονιάς και σηματοδοτεί τη νέα αντί-
ληψη χάραξης της τουριστικής πολιτικής πάνω σε ένα 
νέο μοντέλο. 

Όπως είπε: «[…] Στον τουρισμό, που για την Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι η μεγάλη προοπτική και 
η μεγάλη ελπίδα, με μεγάλη υπευθυνότητα δουλέ-
ψαμε τον πρώτο μήνα, με δυο στόχους: Πρώτον, να 
αποτυπώσουμε το σημείο εκκίνησης και δεύτερον, να 
διαχειριστούμε τα άμεσα ζητήματα που τα οριοθετού-
με χρονικά με το κλείσιμο  της χρονιάς. Κι αυτό γιατί 
από το 2015 γυρνάμε σελίδα και με νέα αντίληψη 
υιοθετούμε ένα νέο μοντέλο, βάζοντας τα τουριστικά 
θέματα των νησιών μας στην τροχιά που θα έχουμε 
σχεδιάσει εξ ολοκλήρου εμείς. «Παντρεύουμε» στις 
δράσεις μας και στη λειτουργία  μας, τον τουρισμό με 
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, με κεντρικό άξονα 
την εξωστρέφεια, την οποία θέσαμε ως πρωταρχικό 
στόχο της θητείας μας».

Οι δράσεις
Μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς η Περιφέ-

ρεια Ν. Αιγαίου, θα συμμετάσχει στην μεγάλη έκθεση 
«World Travel Market» (WTM) του Λονδίνου, από 3 
έως 6 Νοεμβρίου, στην οποία βασικός στόχος είναι 

να προβληθεί όσο γίνεται περισσότερο διεθνώς, μέσα 
από ειδικό event, η έκθεση στο Μουσείο του Λούβρου, 
που είναι αφιερωμένη στη Ρόδο.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα συμμετάσχει επί-
σης στην έκθεση «International Luxury Travel Market» 
(I.L.T.M.) των Καννών, από 1 έως 4 Δεκεμβρίου 2014, 
η οποία θεωρείται πολύ σημαντική για τον τουρισμό 
πολυτελείας. Ο κύκλος των εκθέσεων για το 2014 
θα κλείσει με τη συμμετοχή στην 1η έκθεση «Greek 
Tourism Expo», από 5 έως 7 Δεκεμβρίου. Πρόκειται 
για την πρώτη διεθνή έκθεση τουρισμού που διοργα-
νώνεται στην Αθήνα, στην οποία θα παρευρίσκονται 
και τις τρεις ημέρες 85 Hosted Buyers κατά κύριο 
λόγο, από ΗΠΑ, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία, Σερβία, 
Νορβηγία, Σουηδία, Πολωνία, Ταϊλάνδη, Ινδία, Κίνα, 
Ολλανδία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ισπανία, Βουλγαρία 
και Κύπρο.

Στόχοι για το 2015
Παρουσιάζοντας τους άξονες στους οποίους θα 

βασιστεί η τουριστική πολιτική της Περιφέρειας για 
το 2015, η αντιπεριφερειάρχης τουρισμού μίλησε για  
πλάνο που αφορά την στρατηγική επικοινωνίας και 
τουριστικής προβολής των νησιών της Περιφέρειας 
για το 2015. 

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διασύνδεσης 
του τουρισμού με τους παράγοντες της αγοράς και σε 
αυτό ακριβώς αποσκοπεί η συνεργασία με το Επιμε-
λητήριο Δωδεκανήσου, ενώ θα ακολουθήσει ανάλογη 
συμφωνία και με το Επιμελητήριο Κυκλάδων.
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Στήριξη του Βελεντζείου

Οι φορείς στο πλευρό του

Οι συνεχείς ενημερωτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται αυτήν την εποχή 
με τους επίσημους φορείς –με πρωτοβουλία του Βελεντζείου Ιδρύματος- αποδει-
κνύουν ότι όλοι έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα των εποχών, καθώς και τη μέγι-
στη προσφορά του Ιδρύματος για τα νησιά μας.

Το Βελέντζειο βάλλεται αυτήν την εποχή, ιδιαίτερα από ανώνυμες ιστοσελίδες 
του τόπου, ανώνυμους σχολιαστές, αλλά και απόμαχους της τοπικής πολιτικής ζωής 
που προσπαθούν με διάφορους τρόπους να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του 
Ιδρύματος. Ο αρχικός στόχος όλων αυτών –για την ώρα- είναι η μείωση της προ-
σφοράς των εθελοντών μελών του διοικητικού συμβουλίου, ώστε ορισμένοι εκ των 
«πολιτικάντηδων» του τόπου μας να αποκτήσουν εκ νέου ρόλο στην τοπική πολιτική 
ζωή. Ο άλλος λόγος είναι ότι ορισμένοι εξ αυτών που βάλουν κατά του Ιδρύματος 
έχουν ρεβανσιστικές τάσεις από την εποχή της αγοράς του αεροσκάφους. Μαζί με 
όλα αυτά θεωρείται πλέον σίγουρο ότι υπάρχει και μία άλλη «ομάδα», που θα έχει 
όφελος αν δεν υπάρχει το Ίδρυμα στην τωρινή μορφή του. Δηλαδή, την ίδια στιγμή 
που λέγουν ότι ανησυχούν για το Α’ ή Β’ θέμα που έχει να κάνει με το Βελέντζειο, 
δεν ανοίγουν το στόμα τους να πουν το παραμικρό για τα χιλιάδες ευρώ που δίνο-
νται από την πολιτεία για τις διακομιδές με τα ψαροκάικα. 

Σημειώνουμε, ότι σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της εφημερίδας μας 
υπάρχει αυτή τη στιγμή μελέτη σε υπουργείο, στην οποία εξετάζεται η ένταξη τριών 
πλωτών μέσων από ιδιώτες, για τις διακομιδές.

Το Επαρχείο
Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, συναντήθηκε και αυτός με τη σειρά του -ώστε 

να ενημερωθεί- με το ΔΣ του Βελε-
ντζείου Ιδρύματος.

Ο κ. Μπιζάς, ήταν σαφής στην υπο-
στήριξή του προς το Ίδρυμα, αλλά 
ήταν και ο πρώτος σε δημόσια ανα-
κοίνωση που βάζει τα πράγματα στη 
θέση τους σε ό,τι αφορά τα προβλή-
ματα του τομέα υγείας των νησιών 
μας, καθώς επισημαίνει ότι το πρώτο 
μέλημά μας πρέπει να είναι η στελέ-
χωση του Κ.Υ. Πάρου.

Η ανακοίνωση του έπαρχου κ. Κ. 
Μπιζά, έχει ως εξής:

«Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 
πραγματοποίησα συνάντηση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Ιερού 
Προσκυνήματος Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής, μετά από πρόσκληση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Βελεντζεί-
ου Ιδρύματος.

Η κ. πρόεδρος και τα μέλη της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Βελεντζείου 
Ιδρύματος αφού μου έκαναν ενη-
μέρωση για τις προσπάθειες και τις 
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παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε κάθε 
επίπεδο για να μπορέσει το υγειονο-
μικό αεροσκάφος να ξαναπετάξει, μου 
ανέφεραν:

1) ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο ( Ν. 
4182/2013 ) εξασφαλίζει την χρημα-
τοδότηση της λειτουργίας του υγειο-
νομικού αεροσκάφους και

2) ότι η υπογραφή μνημονίου με το 
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 
(ΕΚΕΠΥ), εντάσσει το υγειονομικό αε-
ροσκάφος στο μηχανισμό των κρατι-
κών αεροδιακομιδών.

Προσωπικά επειδή θεωρώ την υγεία 
ένα από τα σημαντικότερα θέματα που 
θα πρέπει ν’ απασχολούν ένα κράτος 
πρόνοιας και αλληλεγγύης και επειδή 
τα τελευταία χρόνια οι διαχειριστές 
αυτού του ευαίσθητου τομέα (επικα-
λούμενοι τα μνημόνια και την τρόικα)  
έχουν κλειστά τα αυτιά τους στα δίκαια 
αιτήματα των νησιωτών, δήλωσα στα 
μέλη του  Βελεντζείου Ιδρύματος ότι 
ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής 
Αρχής Νοτίου Αιγαίου θα σταθώ αρω-
γός και συμπαραστάτης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου ώστε το αεροσκάφος 
του Βελεντζείου Ιδρύματος να ξαναπετάξει και να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρε-
σίες του στους κατοίκους των νησιών μας.

Σ’ αυτό το σημείο οφείλω επίσης να αναφέρω σε όλους τους συμπολίτες μας ότι 
η επαναλειτουργία του παραπάνω αεροσκάφους δεν πρέπει να μειώσει στο ελάχι-
στο την διεκδίκηση μας απέναντι στην Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας 
για την πλήρη στελέχωση του ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού και διοικητικού 
προσωπικού του Κ.Υ. Πάρου».

Για το ίδιο θέμα στις 3/11/2014 το Βελέντζειο Ίδρυμα εξέδωσε την παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιερού Προ-
σκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής, η Διοικούσα Επιτροπή και οι επιστημο-
νικοί σύμβουλοι του Βελεντζείου Ιδρύματος, στο πλαίσιο των επαφών τους με την 
πολιτική ηγεσία της Πάρου, συναντήθηκαν με τον Έπαρχο Πάρου κ. Κωνσταντίνο 
Μπιζά. 

Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η ενημέρωση και του Έπαρχου Πάρου σχε-
τικά με το ασθενοφόρο αεροσκάφος ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, για τους λόγους 
που είχε ανασταλεί η λειτουργία του, για τις ενέργειες που έχουν γίνει από το 
Βελέντζειο Ίδρυμα, για το νέο νομοθετικό πλαίσιο των Ιδρυμάτων και τέλος για 
τις αποφάσεις που ήδη έχει λάβει η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος για την 
επαναλειτουργία, την περαιτέ-
ρω αξιοποίηση και πτητική εκ-
μετάλλευση του ασθενοφόρου 
αεροσκάφους, εντός των πλαι-
σίων του ισχύοντος Νόμου».

Σαφή θέση Φαρούπου

Ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. 
Αναστάσιος Φαρούπος, 
πήρε σαφή θέση υπέρ του Βε-
λεντζείου κατά τη συνάντησή 
του με το Ίδρυμα.

Ο κ. Φαρούπος, όχι απλά 
μόνο τάχθηκε υπέρ του κοινω-
φελούς χαρακτήρα του Ιδρύ-
ματος, αλλά ήταν αντίθετος και 
για οποιαδήποτε άλλη συνερ-
γασία στο μέλλον με ιδιωτικό 
φορέα.

Το δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε ο δήμος Αντιπάρου στις 

11/11/2014, για την παραπάνω υπό-
θεση έχει ως εξής:

«Μετά από πρόσκληση του Βελε-
ντζείου Ιδρύματος Πρόνοιας & Μορ-
φώσεως Πάρου, πραγματοποιήθηκε 
στις 8 Νοεμβρίου 2014 συνάντηση 
του Δημάρχου κ. Αναστάσιου Φαρού-
που και του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη 
Βασιλόπουλου με τα μέλη  της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Ιδρύματος. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενη-
μέρωση της Δημοτικής Αρχής Αντιπά-
ρου σχετικά με το ασθενοφόρο αερο-
σκάφος ιδιοκτησίας του Βελεντζείου 
Ιδρύματος, για τους λόγους που ανά-
γκασαν το Ίδρυμα να αναστείλει τις 
πτήσεις αεροδιακομιδών αλλά και για 
τις αποφάσεις που αφορούν την επα-
ναλειτουργία του. 

Η Δημοτική Αρχή Αντιπάρου, πιστή 
στις δεσμεύσεις και εξαγγελίες της 
προς τους κατοίκους της Αντιπάρου 
σχετικά με την επίλυση των προβλημά-
των στον τομέα της υγείας, εξέφρασε 
προς το Βελέντζειο Ίδρυμα την συμπα-
ράσταση και τη στήριξή της στο κοι-

νωνικό έργο που επιτελεί όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια. 
Δηλώθηκε τέλος στην Διοικούσα Επιτροπή του Βελεντζείου Ιδρύματος η σαφής 

πρόθεση της Δημοτικής Αρχής Αντιπάρου να μην ανανεώσει την προηγούμενη 
άκαρπη σύμβαση διακομιδών ασθενών με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, αλλά να 
συνεργασθεί με το Βελέντζειο Ίδρυμα ώστε στο άμεσο μέλλον η επαναλειτουργία 
του ασθενοφόρου αεροσκάφους να εξασφαλίσει και στους κατοίκους της Αντιπά-
ρου την παροχή των πολύτιμων υπηρεσιών του, όπως έχει συμβεί και στο παρελ-
θόν».

Για το ίδιο θέμα το Βελέντζειο Ίδρυμα εξέδωσε στις 11 Νοεμβρίου 2014 το πα-
ρακάτω δελτίο τύπου:

«ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, μετά από πρωτοβουλία-πρόσκληση της Δ.Ε. του 

Βελεντζείου Ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Δήμαρχο Αντιπάρου, 
κ. Αναστάσιο Φαρούπο, και τον Αντιδήμαρχο Αντιπάρου, κ. Ιωάννη Βασιλόπουλο. 

Στη συνάντηση αυτή η Δ.Ε. του Βελεντζείου Ιδρύματος ενημέρωσε τη Δημοτική 
Αρχή της Αντιπάρου για τα πεπραγμένα αναφορικά με το ασθενοφόρο αεροσκά-
φος ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, για τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί, όπως 
επίσης και για τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί ώστε να επαναλειτουργήσει 
το ασθενοφόρο αεροσκάφος σύμφωνα και με το νέο νόμο που καθορίζει τη λει-
τουργία των Κοινωφελών Ιδρυμάτων.

Υπήρξε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και τέθηκαν οι βάσεις 
συνεργασίας του Βελεντζείου Ιδρύματος με τον Δήμο Αντιπάρου, που θα εξασφα-
λίσουν και στους κατοίκους της Αντιπάρου την παροχή υπηρεσιών υγείας και τη 
δυνατότητα αεροδιακομιδής ασθενών με το αεροσκάφος του Ιδρύματος. 

Εκφράσθηκε από την Δημοτική Αρχή Αντιπάρου η αμέριστη συμπαράσταση προς 
το Βελέντζειο Ίδρυμα όπως επίσης και η άμεση προοπτική συνεργασίας τους, με 
κοινό στόχο την πραγματική και ουσιαστική παροχή κοινωφελών υπηρεσιών στον 
τομέα της υγείας, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της Πάρου και 
της Αντιπάρου».

Η ανακοίνωση που λείπει…

Στην ενημερωτική συνάντηση που είχε γίνει με πρωτοβουλία του Βελεντζείου 
Ιδρύματος με τους επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών της Πάρου, όλοι οι 
σχηματισμοί της αντιπολίτευσης τάχθηκαν υπέρ των ενεργειών του.

Ο μοναδικός δημοτικός συνδυασμός που δεν είχε σαφή θέση και υποστήριξε άλλα 
πράγματα ήταν του κ. Κωβαίου.

Ο κ. δήμαρχος, πρέπει να δηλώσει ευθέως τις σκέψεις του και αν ευσταθούν τα 
όσα έχουν ακουστεί για λύσεις που προτείνει μέσω ιδιωτών, για τις διακομιδές. 

Σ’ αυτό το σημείο οφείλω επίσης 
να αναφέρω σε όλους τους  

συμπολίτες μας ότι η  
επαναλειτουργία του παραπάνω 

αεροσκάφους δεν πρέπει να  
μειώσει στο ελάχιστο την  

διεκδίκηση μας απέναντι στην 
Κυβέρνηση και το αρμόδιο 

Υπουργείο Υγείας για την πλήρη 
στελέχωση του ιατρικού,  

νοσηλευτικού, βοηθητικού και 
διοικητικού προσωπικού του Κ.Υ. 

Πάρου
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τοπικός τύπος
Το κλείσιμο πολλών παραδοσιακών εφημερί-

δων της Αθήνας, φαίνεται ότι προκαλεί ντόμινο 
και στον επαρχιακό τύπο. Ακόμα, δεν είναι τυχαίο 
πως τα τελευταία τρία χρόνια ιστορική εφημερίδα 
του Νομού Κυκλάδων έχει απολύσει σχεδόν το 
μισό της προσωπικό.

Ο επαρχιακός τύπος, αν και καλύτερος σε ποιό-
τητα ενημέρωσης και δίχως υποψία «κιτρινισμού», 
δυστυχώς, δεν απέφυγε τα λάθη των κεντρικών 
ΜΜΕ. 

Πολλοί εκδότες, και στην επαρχία, δημιούργη-
σαν εφημερίδες για να προωθήσουν άλλες τους 
δουλειές. Στόχος τους, κατά βάση, είναι να μοι-
ραστούν ένα κομμάτι της κρατικής πίτας. Το μοί-
ρασμα του δημόσιου χρήματος είναι μια πονεμένη 
ιστορία, και στην επαρχία. Είναι μια ιστορία δια-
πλοκής με την πολιτική ή τους επίδοξους μνηστή-
ρες της πολιτικής.

Η διαπλοκή των επαρχιακών εφημερίδων με 
άνομα σχέδια πολιτικής, μόνο αθώα δεν είναι! Τα 
ποσά αλλάζουν σε σχέση μ’ αυτά που γίνονται, 
σε κεντρικό επίπεδο. Οι ευκαιριακοί εκδότες της 
επαρχίας έχουν ως στόχο το δημόσιο κορβανά και 
το ψώνιο των ντόπιων «Μαυρογιαλούρων». Συνή-
θως, δεν έχουν μυρωδιά πως στήνεται ένα έντυπο 
και το τι ακριβώς σημαίνει το «δημοσιογραφώ». 
Γράφουν ό,τι τους κατέβει για να γεμίσουν σελίδες 
και όλος τους ο στόχος είναι με το πρωτοσέλιδο 
να δημιουργήσουν τον κατάλληλο θόρυβο, ώστε 
να διευκολύνουν άνομα συμφέροντα αυτών που 
τους χρηματοδοτούν.

Έτσι, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, έξω από 
τον εντυπωσιακό τίτλο του πρωτοσέλιδου που 
έχουν και εξυπηρετεί τις λαμογιές του εκάστοτε 
«αφεντικού» τους, τις υπόλοιπες σελίδες να τις 
γεμίζουν με ανούσιες ειδήσεις και αμπελοσοφίες 
διαφόρων ψώνιων που υπάρχουν σε κάθε τόπο.

Ο επαρχιακός Τύπος, εκτός από φωτεινές εξαι-
ρέσεις, έχει γίνει πλέον μία από τα ίδια με τον 
Αθηναϊκό Τύπο. Πρέπει, οπωσδήποτε, ο επαρχι-
ακός τύπος (που έχει προσφέρει τα μέγιστα), να 
ξαναβρεί τον πραγματικό ρόλο της ύπαρξής του. 
Να εξυπηρετήσει τις αρχές της ενημέρωσης με 
κανόνες ελευθεροτυπίας. Να καταγράφει τα γεγο-
νότα, να τα αναλύει και να ασκεί κριτική. Το τελευ-
ταίο (κριτική), κατακρίνεται εύκολα στους μικρούς 
τόπους που ζούμε και πολλοί ισχυρίζονται πως η 
κριτική γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, που 
εξυπηρετούν τους πολιτικούς αντιπάλους αυτού 
που δέχεται την κριτική. Έτσι βολεύει πολλούς και 
έτσι λένε. Εφημερίδα δίχως κριτική άποψη είναι 
φαγητό χωρίς αλάτι, είναι μόνο για άναμμα ξύλων.

Τα ευκαιριακά έντυπα ουσιαστικά τα απομονώ-
νει ή ίδια η κοινωνία. Πόσο μάλλον όταν η κοι-
νή γνώμη αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν έντυπα 
της «αρπακτής» και ότι από πίσω τους υπάρχουν 
άνομα πολιτικά συμφέροντα. Παρόμοια παραδείγ-
ματα είχαμε και στην Πάρο. Ο αναγνώστης ήταν, 
είναι και θα είναι, ο αυστηρότερος κριτής, αφού 
αυτός, ουσιαστικά συντηρεί τα έντυπα. Ο αναγνώ-
στης είναι αυτός που κρίνει ουσιαστικά την αξιο-
πιστία του κάθε εντύπου και ο αναγνώστης είναι 
αυτός που δίνει αξία σε κάθε εφημερίδα.

Νέα 
δρομολόγια 
της Blue Star

Αλλαγές στα καλο-
καιρινά δρομολόγια 
της πραγματοποιεί για 
το 2015 η «Blue Star 
Ferries». Το νέο πρό-
γραμμα δρομολογίων 
θα ισχύσει από τις 28 
Ιουνίου μέχρι τις 6 
Σεπτεμβρίου και εί-
ναι ήδη διαθέσιμο στο 
πρόγραμμα κρατήσε-
ων.

Οι αλλαγές των δρο-
μολογίων (που έχουν 
στο πρόγραμμά τους 
την Πάρο), έχουν ως 
εξής:

Το «Blue Star 
Paros», στη γραμμή 
της Ραφήνας, με ανα-
χώρηση στις 07:30 για Μύκονο - Πάρο - Νάξο – Ίο, 
με άφιξη στις 15:00. Αναχώρηση από Ίο στις 15:30 και 
άφιξη στη Ραφήνα στις 23:00, με το πρώτο δρομολό-
γιο του πλοίου να πραγματοποιείται στις 28 Ιουνίου.

Το «Blue Star Naxos», εγκαινιάζει μια νέα γραμ-
μή, από Πειραιά προς Νάξο - Ηρακλειά - Σχοινούσα 

- Κουφονήσια - Αμοργό. Το πλοίο θα αναχωρεί κάθε 
Τρίτη - Πέμπτη και Κυριακή στις 07:00 και θα φτάνει 
στην Αμοργό στις 14:50, ενώ θα αναχωρεί στις 19:00. 
Στο δρομολόγιο της επιστροφής το «Blue Star Naxos» 
θα περνάει και από την Πάρο και θα φτάνει στον Πει-
ραιά στις 05:00 το πρωί. Τις υπόλοιπες μέρες της 
εβδομάδας, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββα-
το, το πλοίο θα πραγματοποιεί το κλασικό δρομολόγιο 
από Πειραιά προς Σύρο - Τήνο – Μύκονο, με αναχώ-

ρηση στις 07:30. Κάθε 
Παρασκευή θα πραγ-
ματοποιεί και έκτα-
κτο δρομολόγιο προς 
Πάρο, με αναχώρηση 
στις 21:00 το βράδυ.

Το «Blue Star 
Delos», στο σταθερό 
του δρομολόγιο από 
Πειραιά για Πάρο - 
Νάξο – Σαντορίνη, με 
αναχώρηση στις 07:25.

Το «Blue Star 
Patmos», περνάει 
στην απογευματινή 
ζώνη και θα εκτελεί το 
δρομολόγιο των 17:30 
από Πειραιά για Πάρο - 
Νάξο - Ίο – Σαντορίνη, 

με άφιξη στις 01:20 το βράδυ κάθε Τρίτη, Παρασκευή 
και Κυριακή. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Σάβ-
βατο στις 17:30 για Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αμοργό 
(Αιγιάλη) και Αστυπάλαια, με άφιξη στις 02:50. Κάθε 
Τρίτη - Πέμπτη και Κυριακή, το πλοίο θα προσεγγίζει 
και τη Σύρο. 

Οργανισμός 
Περιφέρειας

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ψηφίστηκε 
από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, ο 
νέος Οργανισμός της Περιφέρειας.

Για το θέμα, ο Έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, 
έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Το παραπάνω θέμα ήταν πάρα πολύ σοβαρό, διότι 
ο σωστός σχεδιασμός και η εύστοχη διάρθρωση των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας, θα έχει ουσιαστικό αντί-
κτυπο στους πολίτες των νησιών μας. 

Άρα ήταν αναγκαίο, αφού λάβαμε υπόψη μας τις 
ελλείψεις και τις ανάγκες που παρουσιάζουν τα νησιά 
της Π.Ν.Α. να παρουσιάσουμε έναν Οργανισμό που 
θα αποκεντρώνει την Περιφέρεια, θα είναι συμπα-
ραστάτης του νησιώτη και δεν θα τον αναγκάζει σε 
μετακινήσεις και έξοδα ιδιαίτερα στις σημερινές οικο-
νομικές συγκυρίες. Οι τροποποιήσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν στον Οργανισμό της Π.Ν.Α. είναι στη σω-
στή κατεύθυνση και εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες 
οικονομικές συνθήκες για να στελεχωθούν οι θέσεις 
που προβλέπονται τότε θα μπορούμε να μιλάμε για 
μια Περιφέρεια που θα είναι σε θέση να βάζει υψη-
λούς στόχους και ταυτόχρονα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να τους υλοποιεί. Σε κάθε περίπτωση μέχρι 
να συμβεί αυτό, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το υπάρχον 
προσωπικό, ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα της 
καθημερινότητας όπως: 

1) Η προστασία του περιβάλλοντος
Είναι επιβεβλημένη η προστασία του φυσικού τοπί-

ου, των παραλιών, των υγροβιότοπων, των ρεμάτων 
και των βουνοπλαγιών από όλους εκείνους  που δεν 
τα σέβονται στο όνομα της εκμετάλλευσης. Είναι αδι-
ανόητο και εγκληματικό ότι στις λίστες του ΤΑΙΠΕΔ 

βρίσκονται υγροβιότοποι.
2) Η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας (γεωργία, 

αλιεία, κτηνοτροφία)
Είναι πολύ εύστοχη η πρόταση της Εκτελεστικής 

Αρχής της Π.Ν.Α. για δημιουργία αυτοτελούς τμή-
ματος προβολής και προώθησης αγροτικών 
προϊόντων. Υπάρχουν πολλοί νέοι παραγωγοί που 
χρειάζονται τη στήριξη της Περιφέρειας για την προ-
βολή και προώθηση των προϊόντων τους.

3) Η εποπτεία και βελτίωση των επαρχιακών οδι-
κών έργων

Είναι εξίσου σημαντική η πρόταση της Εκτελεστι-
κής Αρχής της Π.Ν.Α. για δημιουργία τμήματος 
τεχνικής υποστήριξης μικρών Δήμων με πληθυ-
σμό μικρότερο των 4000 κατοίκων. Είναι αρκετά 
τα μικρά νησιά που δεν έχουν κανένα μηχανικό οπότε 
το παραπάνω τμήμα θα αποτελέσει μια πολύτιμη στή-
ριξη για την ανάπτυξη και την βελτίωση των υπο-
δομών τους.

4) Η στήριξη των εμπόρων, ο έλεγχος της αγοράς 
και η προστασία του καταναλωτή.

5) Η στήριξη του τουρισμού, του αθλητισμού, της 
δια βίου μάθησης και της απασχόλησης.

6) Η λειτουργία των τμημάτων δημόσιας υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας.

7) Η λειτουργία των τμημάτων μεταφορών και επι-
κοινωνιών.

8) Τα ακτοπλοϊκά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα νησιά μας και η διασύνδεση μεταξύ τους.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι η παραπάνω διάρ-
θρωση που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ψηφίστηκε στις 
10.10.2014, θα έχει πολλαπλάσια  αποτελέσματα εάν 
τόσο εμείς οι εκλεγμένοι, αλλά και οι υπάλληλοι των 
παραπάνω υπηρεσιών αντιληφθούμε την υπευθυνό-
τητα της θέσης μας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια με στόχο την καλυτέρευση των υπηρε-
σιών προς τους συμπολίτες μας και την πρόοδο των 
νησιών μας».
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Τρελό δούλεμα 
για τον ΕΝΦΙΑ

Ενώ με ανακοίνωση της υπουργού τουρισμού, κ. Όλ-
γας Κεφαλογιάννη, είχε γίνει γνωστό ότι τα ενοικιαζό-
μενα δωμάτια εξαιρούνται του μειωμένου ΕΝΦΙΑ, κάτι 
τέτοιο φαίνεται πως δεν είναι εφικτό.

Έτσι, σε απόγνωση έχουν περιέλθει χιλιάδες ιδιο-
κτήτες ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, 
λόγω της πληρωμής της τρίτης κατά σειράν δόσης του 
ΕΝΦΙΑ, χωρίς την έκπτωση την οποία νομίμως δικαι-
ούνται ως τουριστικά καταλύματα και η οποία ισχύει 
για τα ξενοδοχεία. 

Η άνιση αυτή φορολογική μεταχείριση επιχειρήσεων 
του ιδίου κλάδου συνεχίζεται, παρά το γεγονός ότι η 
υπουργός Τουρισμού στις 11 Σεπτεμβρίου κατέληξε 
σε συμφωνία με το υπουργείο οικονομικών, ώστε τα 
ενοικιαζόμενα να αντιμετωπίζονται όπως τα ξενοδο-
χεία, περιορίζοντας τις επιβαρύνσεις.

Σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ –μεταξύ αυτών 
και ο βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος- σημει-
ώνονται τα εξής:

«[…] Η διάταξη ωστόσο που κατέθεσε στη συνέχεια 
το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή και ψηφίσθηκε 
με τις λοιπές τροποποιήσεις του ΕΝΦΙΑ είναι σαφές 
ότι δεν εξομοιώνει τη φορολογική μεταχείριση των 
ενοικιαζομένων δωματίων με τα ξενοδοχεία. Με αυτά 
τα δεδομένα, οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων 
θα κληθούν να πληρώσουν τελικά πλήρη και χωρίς 
εκπτώσεις ΕΝΦΙΑ, καθώς και συμπληρωματικό φόρο. 
Παρά τη διορθωτική ανακοίνωση στην οποία προέβη 
μετά την επίμαχη διάταξη το υπουργείο Οικονομικών, 
η οποία ανέφερε ότι θα δίνονταν οδηγίες για ομοι-
όμορφη μεταχείριση ξενοδοχείων - ενοικιαζόμενων 
δωματίων στην εφαρμοστική εγκύκλιο που θα εξέ-
διδε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τέτοια 
εγκύκλιος δεν έχει μέχρι σήμερα υπάρξει. Ως αποτέ-
λεσμα, η διάταξη, όπως ισχύει σήμερα, δεν καλύπτει 
σε καμία περίπτωση τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.  

Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτώνται οι Υπουρ-
γοί:

α) Πότε θα εκδοθεί η εγκύκλιος η οποία θα εντάσ-
σει τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα στον 
μειωμένο ΕΝΦΙΑ, όπως ισχύει και για τα ξενοδοχεία;

β) Μέχρι να υπάρξει εγκύκλιος ή όποια άλλη νομο-
θετική ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωμα-
τίων θα έχουν κληθεί να πληρώσουν πολλές δόσεις 
ΕΝΦΙΑ. Τι θα γίνει με τα ποσά αυτά που θα έχουν 
καταβάλλει; Θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν και 
πότε θα γίνει αυτό;

γ) Τι θα πράξει το υπουργείο Τουρισμού προκειμέ-
νου να αρθεί η άδικη φορολογική μεταχείριση των 
ιδιοκτητών ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερι-
σμάτων;».

Στην άσφαλτο 
χάνονται ζωές

Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στην επιστολή του κ. Κα-
λανδράνη (8/08/14) και με τίτλο: «Τόσες ψυχές στην 
άσφαλτο». Μου κάνει και μένα μεγάλη εντύπωση η 
αδράνεια και η παθητικότητα απέναντι στα ατυχήματα 
(όχι μόνο τα θανατηφόρα). 

Θα συμπλήρωνα επίσης την αδιαφορία, τον ωχα-
δερφισμό, τον ζαμανφουτισμό, την έλλειψη σεβασμού 
προς τους συμπολίτες μας, προς τους νόμους κτλ. Θα 
συμφωνήσω μέχρι εδώ μαζί σας. 

Εκεί όμως που θα διαφωνήσω ΚΑΘΕΤΑ είναι στα 
όσα λέτε στη συνέχεια. Τίποτα δεν είναι δεδομένο 
στη ζωή εκτός από το θάνατο κε Καλανδράνη και όλα 
μπορούν να αλλάξουν. Ούτε είναι στη φύση του αν-
θρώπου η παραβατικότητα. Εμείς τα έχουμε εφεύρει 
και τα έχουμε βαφτίσει έτσι, γιατί μας βολεύει. Γι’ αυτό 
και οι εκφράσεις του τύπου η «κακιά ώρα», «άμα είναι 
να σου έρθει», «ήταν γραφτό του», «το είχε η μοίρα 
του» κτλ. Έχουμε περίπου 2000 νεκρούς το χρόνο και 
δεκάδες χιλιάδες τραυματίες εκ των οποίων ένα 20% 
μένει παράλυτο. Μία κωμόπολη χάνεται κάθε χρόνο. 
Στον πόλεμο, στην Ουκρανία, έχουν σκοτωθεί περίπου 
τόσοι. Βγάλτε τα συμπεράσματα σας και πριν το τρι-
σκατάρατο μνημόνιο, όπως λέτε, περισσότερους νε-
κρούς είχαμε. 

Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε φτάσει σα λαός σ’ αυτό 
το σημείο παρακμής. Θεωρούμε δεδομένο να πίνου-
με πολύ αλκοόλ όταν γλεντάμε. Όμως, αν εμείς δεν 
μπορούμε να γλεντήσουμε αλλιώς και να χαρούμε, 
παρά μόνο τύφλα στο μεθύσι, μπορούμε να κάνουμε 
κάτι που γίνεται πολύ συχνά σε άλλα μέρη. Να αφή-
σουμε να οδηγήσει κάποιος άλλος, είναι τόσο απλό. 
Θεωρούμε δεδομένο να οδηγούμε χωρίς ζώνη, χωρίς 
κράνος ή να κάνουμε τη φθηνή Ελληνική μαγκιά να το 
κρατάμε στο χέρι. Θεωρούμε δεδομένο να βάλουμε 
το παιδί μας ΑΕΡΟΣΑΚΟ μπροστά στο μηχανάκι (το 
βλέπουμε κάθε μέρα αυτό). Στην Ευρώπη και Αμερική 
(αυτό το ξέρω καλά), αν διανοηθεί κάποιος να το κάνει 

αυτό, υπάρχει περίπτωση να του πάρουν την επιμέλεια 
του παιδιού. Θεωρούμε δεδομένο ότι οι νέοι «φτιά-
χνουν» τα παπάκια και τις μηχανές, βγάζουν τις εξα-
τμίσεις, κάνουν σούζες κτλ. Θεωρούμε δεδομένο ότι 
καπνίζουμε όπου μας γουστάρει και όποτε μας γου-
στάρει, χωρίς ποτέ να αναρωτηθούμε αν ενοχλούμε 
κάποιον, και ενώ ξέρουμε ότι το κάπνισμα έχει απαγο-
ρευτεί σε κλειστούς χώρους. Θεωρούμε δεδομένο να 
φτιάχνουμε και να πουλάμε αλκοόλ σαν να πρόκειται 
για πορτοκαλάδα. Που αλλού κε Καλανδράνη στον 
πολιτισμένο κόσμο μπορεί ένα ανήλικο παιδί (το έχω 
δει με τα μάτια μου), να αγοράζει 1,5 λίτρο σούμα σε 
πλαστικό μπουκάλι του νερού και μια κούτα τσιγάρα;

Είμαστε το μοναδικό κράτος στο οποίο το αλκοόλ 
πωλείται περίπου όπως η πορτοκαλάδα. Θεωρούμε 
δεδομένο, εμείς κυρίως οι μεγάλοι, να μεθάμε στα 
διάφορα γλέντια και μετά να οδηγούμε το αυτοκίνητο 
δίνοντας και το καλό παράδειγμα στα παιδιά μας! Πριν 
μερικά χρόνια ένα ανήλικο κορίτσι σκοτώθηκε γιατί 
έπεσε στα βράχια στα «Γερμανικά», ενώ πήγαινε σπίτι 
του μετά από γλέντι. Όσο για τον ΙΑΒΕΡΗ είναι όντως 
μια φωτεινή αχτίδα, δείτε το site (olaosdenksexna.
blogspot.gr). 

Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι για τα 
παιδιά, θύματα δεν είναι μόνο ο θάνατος τους που 
μας λυπεί και μας συγκλονίζει, αλλά και ο «θάνατος» 
των γονιών τους, που μετά από αυτό ζουν ζωντανοί-
νεκροί. Συμφωνώ επίσης, απολύτως μαζί σας, να γίνει 
μια σύγκληση αρχών και φορέων αλλά μην αυταπα-
τάστε κε Καλανδράνη. Δεν πρόκειται να γίνει τίπο-
τα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την 
αφορμή να γράψω αυτό το κείμενο. 

Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Νίκος Σαραντινίδης

Υ.Γ. Την ώρα που έγραφα τα παραπάνω η εκτελούσα 
χρέη δημάρχου Μυκόνου, με αφορμή περιστατικό και 
το θάνατο 10χρονού παιδιού στο θαλάσσιο παιχνίδι, 
είπε στην τηλεόραση, ότι ήταν μια κακιά στιγμή. Τόσο 
απλά και καθαρίσαμε, θα συμπλήρωνα εγώ.

Η άλλη άποψη 
για τα αιολικά 
πάρκα

Πιθανόν να χαρακτηριστώ αφελής. Θα ήθελα όμως, 
κάνοντας τον συνήγορο του διαβόλου, εν τη αφελεία 
μου να ρωτήσω τους αγαπητούς πολύ αγαπητούς, φί-
λους μου, τους υπέρμαχους της μη εγκαταστάσεως 
αιολικού πάρκου στη Πάρο. Οπουδήποτε αλλού. Όχι 
όμως στη Πάρο μου θυμίζει το σήριαλ του εμπορικού 
λιμανιού.

Αναλογίζομαι λοιπόν αφελώς: Η αιολική ενέργεια 
είναι ή δεν είναι η καθαρότερη από όλες τις υπάρχου-
σες; Ατομική, θερμική (άνθρακος ή πετρελαίου) ακόμη 

και από την ηλιακή; Μήπως ήταν ανόητοι οι πρόγονοί 
μας που έστησαν τους ανεμόμυλους; (Το χωριό μου 
είχε κάποτε δέκα).

Αφελώς, και πάλι, και θεωρώντας ότι πράγματι είναι 
η καθαρότερη πηγή ενέργειας, θα ρωτήσω τους αντι-
τιθέμενους στην εγκατάσταση του αιολικού πάρκου. 
Γιατί κονταρομαχούν ως άλλοι δον Κιχώτες με τους 
ανεμόμυλους και δεν αντιδρούν πιέζοντας φορτικά 
τον νομοθέτη, ώστε με ειδικό αυστηρότατο νόμο να 
δένονται πισθάγκωνα οι εγκαταστάτες – εκμεταλλευ-
τές του πάρκου, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λει-
τουργία και την απαξίωσή τους.

Με όλα αυτά που τραβήξαμε και που τραβάμε ακό-
μα, ας μην επιμένουμε να χαρακτηρίζουμε αυτούς που 
χρησιμοποιούν αυτή την πηγή ενέργειας σαν κουτό-
φραγκους -έτσι νομίζουμε εμείς τα σαΐνια- φαίνονται 
αλλά, δυστυχώς, δεν είναι.

Μανώλης Ι. Χανιώτης.

Επιστολές αναγνωστών
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα µε 
πηγάδι. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί.  ∆ίνονται και µε ε-
νοίκιο. Μεσολάβηση για 
λήψη τραπεζικού δανείου. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι, 156 τµ, µε 
740 τµ οικόπεδο, 200 µ α-
πό τη θάλασσα. 240.000 
€. ∆ίνεται και µε ενοίκι-
ο. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισµού,  από 60 έως 150τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους 
από 45.000€, πολύ µικρή 
προκαταβολή, πολλές δό-
σεις έναντι ενοικίου. www.

paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, πω-
λείται διαµέρισµα 107 τµ, 
σε τριώροφη οικοδοµή και 
σε κεντρικό σηµείο, έτος 
κατασκευής 2005. Σε προ-
σιτή τιµή. Τηλ.: 2284022891  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     
ΖΗΤΗΣΗ                             

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ τριά-
ρι, ζητείται προς ενοικίαση, 
από παριανή οικογένεια. 
Τηλ.: 6982378390  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ                           

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 250€. 
ΕΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. Ε-
ΛΗΤΑΣ, 100τ.µ. 350€, 2Υ/∆, 
καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, γκαρ-
σονιέρα, 120€, επιπλωµένα 

ή µη. Τηλ. 6932285768  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στον κεντρι-
κό δρόµο, ενοικιάζεται 
κατάστηµα, 125 τµ, 400,00 
€. Τηλ.: 6978126696, 
2284042642  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα – δυάρι. Τηλ.: 
6972077052

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Παραλία), ε-
νοικιάζεται κατάστηµα (και 
πωλείται η επιχείρηση), 40 
τµ. Τηλ.: 6974362246  

ΣΟΥΒΛΙΑ, 1 χλµ α-
πό Παροικία, στο δρόµο 
προς αεροδρόµιο, 
ενοικιάζεται τριάρι διαµέ-
ρισµα, επιπλωµένο ή µη, 
αυτόνοµη θέρµανση, air-
condition, µε βεράντες. 
100 µέτρα από θάλασσα, 
µε θέα θάλασσα. Τηλ.: 
2284023779, 6973366992

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ, 
ενοικιάζονται δυο διαµε-
ρίσµατα των 70 τµ, µε δυο 
υπνοδωµάτια, ένα wc, 

σαλόνι-τραπεζαρία, θέρ-
µανση. Τηλ.: 6973232808 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΡΜΟΣ), 
ενοικιάζεται επιπλωµένη 
γκαρσονιέρα, µε αυτό-
νοµη θέρµανση. Τηλ.: 
2284024789, 6945255080 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Α-
λυγαριά), πίσω από την 
Alpha Τράπεζα, ενοικιάζεται 
σπίτι 49 τµ, επιπλωµένο, µε 
δυο υπνοδωµάτια, µια κου-
ζίνα, ένα σαλόνι, ένα wc, 
air-condition για θέρµανση. 
Τηλ.: 6937437390 

ΣΟΥΒΛΙΑ, 2 χλµ από 
Παροικία, ενοικιάζεται δυ-
άρι νεόκτιστο, 35 τµ, µε 
αυτόνοµη θέρµανση, air-
condition, µε βεράντα 30 τµ, 
µε θέα στη θάλασσα. Τηλ.: 
6947188703

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ             

ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ, ζητείται πω-
λήτρια. Τηλ.: 2284024966

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

ΙΤΑΛΙΚΑ. Μαθήµατα 

οµαδικά ή ατοµικά. Τα-

χύρρυθµα σεµινάρια για 

επαγγελµατίες για τον του-

ρισµό. Προετοιµασία για 

σπουδές στην Ιταλία. Πληρ.: 

6974365805

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ 
ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις 

Σωτήρες, ενοικιάζεται. Ή 

για οποιαδήποτε άλλη ε-

παγγελµατική χρήση. Τηλ.: 

6934173780

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ∆ΕΝ∆ΡΟ-

ΚΟΜΙΚΟ πωλείται, σπαστό, 

40hp, υδραυλικό τιµόνι, 

4Χ4. Τηλ.: 6945120247 

∆ΕΚΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΣΗΜΑΤΟΣ πωλούνται, (α-

ποκωδικοποιητές MPEG-4, 

DIGEA) σε τιµές χονδρικής. 

Ειδικές τιµές για ξενοδοχεί-

α και επαγγελµατίες. Τηλ.: 

6936936921, 

e-mail: sotirisxristoulas@

yahoo.com  

 

ΒΑΡΚΑ πωλείται, 5χ2, µε 

µηχανή εσωλέµβια 40 ίπ-

πων. Τιµή 3.200,00 €. Τηλ.: 

6972431833
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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
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πεσιρίδου Ευτυχία,  πνευµονολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παθολόγος
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Κάπαρη Νικολίνα,  διατροφολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος MD Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 12.00-20.00
Σάββατο 15 Νοεµβρίου 9.00-14.00

Μετά τις 14.00 τα επείγοντα θα εξυπηρετούνται κατόπιν 
συνεννόησης µε το τηλεφωνικό µας κεντρο.

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πατεράκη Ευστρατία MD MSc Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας Συνεργάτης Ιασώ, Γαία, Ρέα, 

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 14 Νοεµβρίου 12.00-20.00

Σάββατο 15 Νοεµβρίου 9.00-14.00

• Συντηρήσεις & επισκευές καυστήρων

Αντλίες θερµότητας

 Έκδοση πιστοποιητικού καυσαερίων Π.Ε.Ρ.Π.Α

Ηλιοθερµικά συστήµατα

•
•

•

Αλυκή Πάρου | Τηλ: 22840 91950 | Fax: 22840 91713 | Κιν: 6977 354429
E-mail: pantelai@otenet.gr | www.pantelaiosparos.gr
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Εκδηλώσεις για τη µνήµη 
της Οσίας Θεοκτίστης

Με κάθε μεγαλοπρέπεια πανηγυρίστηκε στην Πάρο, η 
ιερή μνήμη της Οσίας Θεοκτίστης, που έζησε, αγίασε και 
ετάφη, στον Ιερό Ναό της Εκατονταπυλιανής.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 8 Νο-
εμβρίου, με Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό και κορυφώθηκαν 
την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
και τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Οσίας Θεοκτίστης 
στην Παροικιά.



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 201414 | Τοπικές ειδήσεις

Χειμερινή 
αιμοδοσία

Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντιπά-
ρου, προσκαλεί όλα τα μέλη του στη χειμερινή αιμο-
δοσία που θα πραγματοποιηθεί από 21/11/2014 έως 
23/11/2014 από το συνεργείο αιμοληψίας του Νοσο-
κομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Το πρόγραμμα αιμοδοσίας έχει ως εξής:
21 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, 09:00 - 

13:30 το πρωί και 17:30 - 21:00 το απόγευμα στο 
Αγροτικό Ιατρείο Νάουσας.

22 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο, 09:00 - 
13:30 το πρωί και 17:30 - 21:00 το απόγευμα στο 
Κέντρο Υγείας Πάρου.

23 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή, 09:00 - 
13:30 το πρωί και 17:30 - 21:00 το απόγευμα στο 
Κέντρο Υγείας Πάρου.

Σε σχετική του ανακοίνωση ο σύλλογος αιμοδοτών 
Πάρου-Αντιπάρου, τονίζει:

«Το αίμα είναι ποτάμι ζωής και η προσφορά του ένα 
πανανθρώπινο αγαθό. Φίλοι Αιμοδότες, δώστε με το 
αίμα σας για άλλη μια φορά τη ζωή και τη χαρά σε 
αυτούς που το έχουν ανάγκη. Θα σας ευγνωμονούν! 
Αυτή τη χρονιά ας προσφέρουμε όλοι από την καρδιά 
μας πολλές σταγόνες αγάπης και ελπίδας».

Κοινωνική 
δικτύωση

Η δημοτική βιβλιοθήκη, «Γιάννης Γκίκας», συνεχίζει 
τις δράσεις της σε διάφορους τομείς τεχνολογίας.

Σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 8:15 το 
βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συντονιστική συ-
νάντηση για τα social media.

Σε σχετική ανακοίνωση της βιβλιοθήκης αναφέρεται: 
«Το σεμινάριο για τη χρήση των συστημάτων κοινω-
νικής δικτύωσης έγινε πραγματικότητα την Άνοιξη και 
μάλιστα με μεγάλη επιτυχία! Λέμε να το επαναλάβου-
με λοιπόν!

Είσαι πληροφορικός, και θέλεις να συμμετέχεις ως 
εκπαιδευτής στο φετινό σεμινάριο; Δεν είσαι πληρο-
φορικός, αλλά γνωρίζεις από Social Media, & πάλι 
θέλεις να συμμετέχεις στο σεμινάριο της Βιβλιοθή-
κης;

ΕΛΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΝ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 20:15 ΣΤΗ ΒΙΒΛΙ-
ΟΘΗΚΗ για να σου εξηγήσουμε πόσο χρήσιμος μπο-
ρείς να φανείς!».

«World Travel 
Market»

 Ο δήμος Πάρου, συμμετείχε με επιτυχία στη διε-
θνή τουριστική έκθεση «WTM 2014» (World Travel 
Market), η οποία διεξήχθη από 3 έως 6 Νοεμβρίου, 
στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL (Docklands) του Λονδί-
νου.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου από το δήμο Πάρου: 
«[…] Η προσέλευση του κόσμου ήταν και φέτος εντυ-
πωσιακή. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματο-
ποιήθηκαν επαφές με επαγγελματίες τουρισμού και 
δημοσιογράφους, των οποίων τα στοιχεία έχουν ήδη 
κοινοποιηθεί στους επαγγελματίες του νησιού προς 
αξιοποίηση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για την μακραίωνη 
ιστορία, ξεχωριστή φυσική ομορφιά και παραδοσια-
κή κουζίνα του νησιού, καθώς και για τις αθλητικές 
και φυσιολατρικές δραστηριότητες για τις οποίες εν-
δείκνυται. Στόχος του Δήμου Πάρου είναι η δυναμική 
παρουσία και συστηματική προβολή του νησιού τόσο 
στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτε-
ρικού. Το Δήμο Πάρου εκπροσώπησε η κ. Ελένη Τρι-
πολιτσιώτη».

Ρύθμιση 
οφειλών

Από τη διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών του Δή-
μου Πάρου, έγινε γνωστό ότι σύμφωνα με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου και σε εφαρμογή του άρ-
θρου 51 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», γίνεται πρά-
ξη η ρύθμιση του συνόλου των ταμειακά βεβαιωμέ-
νων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές γίνονται με βάση τις δι-
ατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.) έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 
(14-04-2014), συμπεριλαμβανομένων των μισθωμά-
των, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, 
τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες ρήτρες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 
4304/2014 χορηγείται παράταση ρύθμισης των οφει-
λών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.) έως τις 30/10/2014, συμπεριλαμβανομένων 
των μισθωμάτων, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπό-
μενες ρήτρες. Ως καταληκτική ημερομηνία προ-
θεσμίας υποβολής αιτήσεων έχει νομοθετικά 
οριστεί η 30/11/2014 (τελευταία εργάσιμη 
ημέρα Παρασκευή 28/11/2014). Η αίτηση υπο-
βάλλεται στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και θα 
παρέχονται ειδικά τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων από 
την υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 22843 
60124 & 22843 60125.

Ο Σκόπας στο 
Ερμιτάζ!

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου για τα 250 
χρόνια του μουσείου Ερμιτάζ, στην Αγία Πετρούπο-
λη της Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη 
εβδομάδα η παρουσίαση του τόμου των πρακτικών 
του Γ’ διεθνούς συνεδρίου αρχαιολογίας Πάρου και 
Κυκλάδων (Paros III) με τίτλο: «Ο Σκόπας και ο κόσμος 
του», από την πρόεδρο του ΙΑΠΚ καθηγήτρια αρχαιο-
λογίας, Ντόρα Κατσωνοπούλου, που έχει επιμεληθεί 
επιστημονικά την έκδοση μαζί με τον καθηγητή αρχαι-
ολογίας, Andrew Stewart, του πανεπιστημίου Μπέρ-
κλεϋ των ΗΠΑ. 

Το βιβλίο (μοναδικό μέχρι σήμερα συλλογικό έργο 
αφιερωμένο σε αυτή την σπουδαία καλλιτεχνική προ-
σωπικότητα της αρχαίας Πάρου), περιλαμβάνει 34 επι-
στημονικές εργασίες Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων 
και ειδικών, για τον Σκόπα και το έργο του ως γλύπτη 
και αρχιτέκτονα.

Η παρουσίασή του ενώπιον κοινού στο αμφιθέατρο 
του μουσείου Ερμιτάζ κατά την επίσημη εναρκτήρια 
συνεδρία (28.10.2014) έγινε από την πρόεδρο του 
ΙΑΠΚ. Εκ μέρους του δήμου Πάρου παραβρέθηκε στην 
παρουσίαση του βιβλίου η δημοτική σύμβουλος, κ.  
Άννα Κάγκανη και εκ μέρους του ΙΑΠΚ, εκτός από την 
πρόεδρο του Ινστιτούτου, παραβρέθηκε και το μέλος 
του ΔΣ κ. Σπύρος Μητρογιάννης. Ειδικότερη αναφορά 
στην προσωπικότητα και την τεχνοτροπία του Σκόπα, 
καθώς επίσης και στην επιρροή που άσκησε η τέχνη 
του στην αρχαιότητα μέχρι και αργότερα στα χρόνια 
της αναγέννησης, έγινε από την κ. Ντόρα Κατσωνο-
πούλου κατά τη δεύτερη ομιλία της στο συνέδριο την 
δεύτερη ημέρα (29.10.2014) με θέμα: «Το πάθος ένα-
ντι του ιδεώδους στην ελληνική γλυπτική του 4ου αι-
ώνα π.Χ.».

Η επιτυχημένη παρουσίαση του βιβλίου για τον Σκό-
πα που ξεκίνησε αρχικά από την Πάρο στις 5 Απριλίου 
2014, ακολούθως πραγματοποιήθηκε στο 3ο πανε-
πιστήμιο της Ρώμης, στις 18 Ιουνίου 2014 όπου τον 
Δήμο Πάρου εκπροσώπησε και πάλι η κ. Κάγκανη, και 
την περασμένη εβδομάδα στο μουσείο Ερμιτάζ, θα συ-
νεχισθεί με παρουσίαση στην Αθήνα και πιθανόν και 
άλλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συντελώντας με αυ-
τόν τον τρόπο σε μια μοναδική ανάδειξη και προβολή 
του πολιτισμού της Πάρου. 
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Επιτέλους δράση
Δίχως ακόμα να έχει βρεθεί λύση με τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, που έχουν 

φέρει αναστάτωση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Κυκλάδων, την περα-
σμένη Κυριακή (9/11/14), οι Παριανές ομάδες έδωσαν τους αγώνες πρωταθλή-
ματος. Οι ομάδες μας (ΑΟΠ, Νηρέας), έφεραν καλά αποτελέσματα, καθώς ο ΑΟΠ 
κέρδισε με 3-0 τη Σίφνο στο γήπεδο της Παροικιάς, ενώ ο Νηρέας πήρε ισοπαλία 
μέσα στη Σύρο, από τον τοπικό Αίαντα.

Αίας Σύρου – Νηρέας 1-1

Δίκαιο αποτέλεσμα (ισο-
παλία 1-1) είχαμε στον 
αγώνα για την Α’ κατηγο-
ρία της ΕΠΣ Κυκλάδων, στο 
παιχνίδι που πραγματοποι-
ήθηκε στο γήπεδο της Ερ-
μούπολης-ΕΠΣΚ, μεταξύ 
Αίαντα Σύρου και Νηρέα.

Οι περσινοί πρωταθλη-
τές Κυκλάδων (Αίας) ξεκί-
νησαν τον αγώνα πιο δυ-
ναμικά και δημιούργησαν 
ευκαιρίες, κυρίως με το 
Λούσα, που ήταν διαρκής 
απειλή για την άμυνα των 
Παριανών.

Γρήγορα όμως η Παρια-
νή ομάδα βγήκε στην επί-
θεση και άρχισε να απειλεί την εστία των γηπεδούχων. Στο 16ο λεπτό, ο Νηρέας, 
άνοιξε το σκορ με τον Κασκούτη. Ο τελευταίος εκμεταλλεύτηκε μία μπαλιά στον 
κενό χώρο και αφού τρίπλαρε και το Συριανό τερματοφύλακα Βεντουρή, έστειλε με 
σουτ την μπάλα από πλάγια θέση στα ανυπεράσπιστα δίχτυα, γράφοντας το 0-1. Το 
εξαιρετικό γκολ του Παριανού ποδοσφαιριστή χειροκροτήθηκε δικαίως από τους 
φιλάθλους.

Στο 25ο λεπτό είχαμε την ισοφάριση από τον Αίαντα, όταν ο Λούσας έγινε κάτοχος 
της μπάλας στα πλάγια της μεγάλης περιοχής του Νηρέα, ύστερα από πάσα του 
Δημόπουλου. Ο Λούσας σούταρε δυνατά, η μπάλα προσέκρουσε στη συνέχεια σε 
άλλον παίκτη και αλλάζοντας πορεία κατέληξε στα δίχτυα του Παριανού τερματο-
φύλακα Καρποδίνη, γράφοντας το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι ομάδες έδειξαν κουρασμένες και απλά προσπαθούσαν 
με σποραδικές αντεπιθέσεις να απειλήσουν τις εστίες των αντιπάλων τους. Ο Νη-
ρέας έχασε την ευκαιρία να αρπάξει τη νίκη προς το τέλος του αγώνα, όταν ο Κα-
σκούτης βρέθηκε φάτσα με την αντίπαλη εστία, μερικά μέτρα έξω από τη μεγάλη 
περιοχή του Αίαντα. Ο Συριανός τερματοφύλακας Βεντουρής, βρήκε γρήγορα για να 
του κλείσει το οπτικό πεδίο. Ο Κασκούτης πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερμα-
τοφύλακα της Συριανής ομάδας, αλλά η λόμπα που επιχείρησε έφυγε πολύ έξω από 
την εστία της Σύρου. Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο.

Οι πρωταγωνιστές

Αίας Σύρου: (πρ. Γ. Ρούσσος), Καρποδίνης, Γεράρδης (52ο Γκούφας), Βαμβακού-
σης, Καμπάνης, Καρίμαλης, Δημόπουλος, Λούσας, Δεναξάς, Γ. Ρούσσος (68ο Καφτη-
ράνης), Μ. Δεναξάς (61ο Μουλίδης).

Νηρέας: (πρ. Μιχ. Παπαδάκης), Βεντουρής, Φραγκογούλας (79ο Μώτος), Τριπο-
λιτσιώτης (61ο Τσενάϊ), Μπαρμπαρίγος, Τασιόπουλος, Χατζία, Ρούσσος, Κασκούτης, 
Μετάϊ (88ο Τσιγώνιας), Χασάνι.

Διαιτητής: Γ. Ρούσσος, με βοηθούς τους κ.κ. Μενδρινό και Βαρθαλίτη.

ΑΟΠ – Πανσιφναϊκός 3-0

Ο ΑΟΠ νίκησε με το εντυπωσιακό 3-0 τον Πανσιφναϊκό και έδειξε ότι με τις φετι-
νές προσθήκες ποδοσφαιριστών η ομάδα θα είναι πιο δυναμική.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε καλά 
και έδειχνε πιο ομάδα μέσα 
στον αγωνιστικό χώρο. Στο 
20ο λεπτό ο Καράι βρέθηκε 
μόνος του στην αντίπαλη 
περιοχή –πολύ κοντά στην 
εστία της Σιφνέικης ομά-
δας-, αλλά η ασίστ που 
προσπάθησε να βγάλει δεν 
ήταν καλή και αποκρούστη-
κε εύκολα από τον τερμα-
τοφύλακα των φιλοξενου-
μένων Κάραβο.

Η Παριανή ομάδα ευτύχι-
σε να προηγηθεί στο σκορ 
στο 32ο λεπτό, όταν ο Αρ-
κουλής εκτέλεσε με επιτυ-
χία ένα πλάγιο άουτ, που 
έφερε την μπάλα στην περιοχή της Σίφνου. Εκεί, ο βραχύσωμος Κληρονόμος, πήρε 
«έξυπνη» θέση στην «καρδιά» της άμυνας της Σίφνου -και αφού ο Πετρόπουλος του 
ΑΟΠ κέρδισε την πρώτη κεφαλιά- έστειλε με νέα κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα 
του Πανσιφναϊκού, γράφοντας το 1-0. Ο ΑΟΠ είχε άλλη μία καλή ευκαιρία για να 
διευρύνει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο όταν ο Σένκα δεχόμενος την μπάλα από τον 
Αρκουλή, δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σε πολύ μεγάλα κέφια ο Αρκουλής, ο οποίος έκανε 
σχεδόν ό,τι ήθελε τους αμυντικούς της Σίφνου. Ο Αρκουλής μοίρασε πολλές ασίστ, 
αλλά δεν μπορούσαν να τις εκμεταλλευτούν οι συμπαίκτες του. Στο μεσοδιάστημα 
του δευτέρου ημιχρόνου ακυρώθηκε ως οφσάιντ και ένα γκολ που πέτυχε ο Καράι, 
έπειτα από πάσα του Αρκουλή. Η υπόδειξη του οφσάιντ (που προκάλεσε εκνευρισμό 
στην εξέδρα), από τη βοηθό κ. Μαργαρίτη, τη δικαιώνει από το βίντεο του αγώνα, 
που παρουσιάστηκε από το Sport Cyclades. Όσο περνούσε η ώρα ο ΑΟΠ έδειχνε 
ότι ήταν καλύτερος και θα πετύχαινε και δεύτερο γκολ, αλλά κάτι τέτοιο δε γινόταν, 
ενώ η Σίφνος άρχισε δειλά-δειλά να βγαίνει σε αντεπιθέσεις. Το γόρδιο δεσμό έλυ-
σε και πάλι ο Κληρονόμος στο 64ο λεπτό. Ο Αρκουλής πλαγιοκόπησε την άμυνα της 
Σίφνου και έβγαλε χαμηλή σέντρα παράλληλα προς την εστία των φιλοξενουμένων. 
Ο Σένκα απέτυχε να βρει την μπάλα και ο Κληρονόμος που ήρθε σαν τρέιλερ έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2-0 υπέρ της Παριανής ομάδας.

Στη συνέχεια του αγώνα η ομάδα της Σίφνου έπαιξε πιο επιθετικά προσπαθώντας 
να πετύχει ένα γκολ που θα την έβαζε και πάλι στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά ο ΑΟΠ 
ήταν και πάλι η ομάδα που έκανε τις ευκαιρίες και στο 84ο λεπτό είχε δοκάρι με 
τον Αρκουλή. Το τελικό 3-0 γράφτηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν ο Καράι 
βγήκε στην αντεπίθεση και προσπάθησε με σουτ να πετύχει γκολ. Το σουτ του Καράι 
αποκρούστηκε προσωρινά από τον Σιφνιό τερματοφύλακα Κάραβο και ο Καντιώτης 
που είχε μπει στον αγώνα τέσσερα λεπτά νωρίτερα με νέο σουτ έγραψε το τελικό 
3-0.

Οι πρωταγωνιστές

ΑΟΠ: (πρ. Δ. Τριανταφυλλάκος), Μανέκας, Κρουσταλάκης, Κρητικός, Νίκας, Τσα-
ντουλής, Σκιαδάς, Πετρόπουλος (69ο Δαφερέρας), Κληρονόμος (79ο Γαβαλάς), Αρ-
κουλής, Σένκα (89ο Καντιώτης), Καράι.

Πανσιφναϊκός: (πρ. Δημητριάδης), Κάραβος, Διαρεμές, Γ. Λεμπέσης, Σ. Λεμπέ-
σης (53ο Χρύσος), Ζάσκας, Σταυριανός, Κίτσαλης, Γκούμας, Ζαμπέλης, Ατσόνιος (69ο 
Λεμονής), Ραπτόπουλος (57ο Ζουμής).

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τον κ. Ε. Ρούσσο και την κ. Μαργαρίτη.

Βαθμολογία

1. Μήλος   6
2. ΑΟΠ      4
3. Αίας       4
4. Νηρέας   1
5. Σέριφος  1
6. Σίφνος     0
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Με την επιστηµονική καθοδήγηση και φροντίδα του πολυιατρείου*

*παρακαλούµε για ραντεβού επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία του κέντρου στο 2284055333

σχ
εδ
ια
σµ
ός

22
84

0 
28

02
5

σχ
εδ

ια
σµ

ός
 | 

εκ
τύ

πω
ση

 | 
in

te
rn

et
 | 

επ
ιγ

ρα
φ

ές


