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Διαξιφισμοί 
στην Αντίπαρο

» σελ. 3

Επικίνδυνα 
παιχνίδια 
ΑΜΚΕ

» σελ. 11

Νέα εποχή 
στην ΕΠΣΚ

Οι πολυσυζητημένες εκλογές της ΕΠΣ Κυκλάδων, 

για τις οποίες τόσο πολλή μελάνι χύθηκε κατά την 

προεκλογική περίοδο και αντηλλάγησαν ακόμα πε-

ρισσότερες δηλώσεις, πραγματοποιήθηκαν τελικά το 

περασμένο Σάββατο στην Ερμούπολη, με νικητή τον 

κ. Ρένο Φρέρη.

» σελ. 14

Μπουγάδα στα Νηπιαγωγεία!
Απίστευτη δημοτική 
εξουσία…

Η ΕΟΔ πενθεί
Με αφορμή τον τραγικό χαμό του συμπολίτη μας Γιάννη Πετρόπουλου, η ΕΟΔ Κυκλάδων εξέδωσε 

ανακοίνωση. Σημειώνουμε ότι ο συμπολίτης μας που έχασε τη ζωή του από παθολογικό πρόβλημα, 

γινόταν επί ώρες «μπαλάκι» των υπευθύνων του Ε.Σ.Υ. για τη μεταφορά του σε υγειονομική μονάδα 

που να τηρεί τους όρους αντιμετώπισης του προβλήματός, κάτι που στην Πάρο δεν ήταν εφικτό. 

τοπικές 
ειδήσεις

» σελ. 5

» σελ. 8-9
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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 344
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός: - Νάντια Ραγκούση 

■ «Ριζοσπάστης» Πάρου
Οι διαφορές του «Ριζοσπάστη» και του ΑΝΕΞΑΡ-

ΤΗΤΟΥ εντύπου δήμου Πάρου. Στο «Ριζοσπάστη» της 
περασμένης Παρασκευής, υπήρχε μία φωτογραφία 
του σύντροφα Κουτσούμπα, στις μέσα σελίδες. Θα 
την περιέγραφες και καταχωνιασμένη. Στις μέσα σε-
λίδες ο «Ριζοσπάστης» είχε τρεις ανακοινώσεις του 
ΚΚΕ. Τρεις ανακοινώσεις σε 24 σελίδες. Δηλαδή μία 
κάθε 8 σελίδες. Πάμε τώρα στον Παριανό «Ριζοσπά-
στη», που προφέρεται και έντυπο του δήμου. Σελίδες 
4. Ανακοινώσεις από το γραφείο δημάρχου 14! Που-
θενά εννοείται η άλλη άποψη των συνδυασμών της 
αντιπολίτευσης. Φωτογραφίες Κωβαίου 7! Φωτογρα-
φίες εκπροσώπων της αντιπολίτευσης 0! Δηλαδή, έτσι 
και αποκαλέσεις τον original «Ριζοσπάστη», ως έντυπο 
δήμου Πάρου, υπάρχει παρεξήγηση.

■ «Ριζοσπάστης» Πάρου 2
Ο original «Ριζοσπάστης» είναι μία εντιμότατη εφη-

μερίδα. Είναι κομματικό όργανο, έχει στην προμετω-
πίδα του το σύμβολο του κόμματος και απευθύνεται 
κυρίως στα κομματικά του μέλη. Ο original «Ριζοσπά-
στης», βγαίνει με χρήματα του ΚΚΕ. Έχει «ταυτότητα», 
έχει ΑΦΜ, πληρώνει εφορία. Δικά του τα κέρδη, δικές 
του και οι ζημιές. Τι πιο έντιμο από τον original «Ριζο-
σπάστη».

■ «Ριζοσπάστης» Πάρου 3
Ο Παριανός «Ριζοσπάστης» του δήμου μας είναι μία 

εφημερίδα, που δεν την εντάσσω στις έντιμες. Είναι 
παραταξιακό όργανο του Κωβαίου, έχει στην προμε-
τωπίδα του το σήμα του Δήμου Πάρου για να απευ-
θυνθεί δήθεν αθώα στους πολίτες όλου του νησιού. 
Βγαίνει με χρήματα του Παριανού πολίτη. Δεν έχει 
«ταυτότητα», δεν έχει ΑΦΜ, δεν πληρώνει εφορία. 
Δικά του τα κέρδη (πολιτικά για την ώρα), αλλά όχι οι 
ζημιές. Αυτά…

■ ΦΠΑ
Έχω πρόταση προς τον κ. Βαρουφάκη για το ΦΠΑ. 

Τέρμα η αύξησή του φόρου στα νησιά του Νοτίου Αι-
γαίου. Τα ισοδύναμα μπορείτε να τα βρείτε με αύξηση 
του φόρου στα νησιά του Βορείου Αιγαίου!

■ Με ποιους;
Όταν έσκασε η ιστορία με το δελτίο τύπου της ΑΜΚΕ 

που πολιτικολογούσε και ακόμα έγραφε για την επικιν-
δυνότητα του υπάρχοντος αεροδρομίου, ο κ. Κωβαίος 
έλεγε «δεν ξέρω, απλά το e-mail μου χρησιμοποίη-
σαν, εγώ μόνο μέλος ως ιδιώτης είμαι» κλπ. Με το 
που έβγαλε ανακοίνωση η ΚΕΠ-ΟΣΑ, ο κ. Κωβαίος 
απάντησε αμέσως ο ίδιος για την ΑΜΚΕ. Μάλλον κρί-
ση ταυτότητας έχει ο δήμαρχος… Ας αποφασίσει τι 
θέλει να είναι.

■ Πονηριές
Όταν άναψε η συζήτηση στη συνεδρίαση του δη-

μοτικού συμβουλίου για το ασθενοφόρο αεροσκάφος 
του Βελεντζείου Ιδρύματος, άρχισαν και οι πονηριές. 
Σε επανειλημμένες ερωτήσεις γιατί ο δήμος δεν έχει 
δώσει εδώ και μήνες τα χρήματα που αναλογούν στο 
Βελέντζειο για να πετάξει το αεροσκάφος, οι απαντή-
σεις ήταν ήξεις αφίξεις. Το αίτημα του Βελεντζείου για 
τη χρηματοδότηση, που είναι στον προϋπολογισμό του 
δήμου για το 2015, έχει σταλεί από το Φεβρουάριο! 
Σε κάποια στιγμή ο κ. Σαραντινός, βγάζει στο τραπέζι 
και το δικό του άσο και λέει: «Και εγώ έστειλα έγγρα-
φο στο Βελέντζειο και ακόμα να μου απαντήσει». Ο 
Ευρ. Ακάλεστος τον ρωτάει: «Πότε;». Και ο Σαραντι-
νός, δήθεν προβληματισμένος και δήθεν ότι προσπα-
θεί να θυμηθεί την ημερομηνία του απαντά: «Ε, ε, να 
το βρήκα! Στις 8 του μηνός!». Σημείωση: Η συνεδρία-
ση γινόταν 8 Ιουνίου και την επιστολή την είχε στείλει 
λίγη ώρα πριν…

■ Μαλινδρέτος
Και αφού η συνεδρίαση είχε πάρει φωτιά και έχανε 

η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, ο κ. Σαραντινός 
διακόπτει τον κ. Χαρ. Μαλινδρέτο, σε τοποθέτησή του. 
Ο Μπάμπης τα παίρνει στο κρανίο και του λέει: «κ. 
πρόεδρε φαίνεται ότι ζηλέψατε τη δόξα της κ. Ζωής 
Κωνσταντοπούλου. Κύριε πρόεδρε, μπορώ να πάω 
στην τουαλέτα;».

■ Χαλιά
Πάνω εκεί, με την μπουγάδα των εκπαιδευτικών με 

τις μοκέτες, που είχα αποφασίσει και εγώ να τους πάω 
δυο χαλάκια για πλύσιμο, μας τελείωσε το θέμα ο Μα-
λινδρέτος, αφού είπε ότι θα τα αναλάβει η Δευτερο-
βάθμια Σχολική Επιτροπή, τον Αλαφούζα μου μέσα.

■ Ιδιώτης
Στο χαμό που γινόταν για την προγραμματική σύμ-

βαση με το Βελέντζειο Ίδρυμα, ειπώθηκε και επισή-
μως ότι ο κ. Κωβαίος για τις διακομιδές, έχει το μυαλό 
του σε ιδιώτη. Μάλιστα. Ας ρωτήσει καλύτερα τους 
δήμους που έκαναν μαζικά συμβάσεις με ιδιώτες το 
2012-2013. Πόσα χρήματα πλήρωσαν και τι ακριβώς 
πήραν πίσω. Πόσες δηλαδή, αεροδιακομιδές έκαναν, 
και επίσης, πόσες έγιναν μετά τη δύση του ηλίου;

■ Αεροβοήθημα
Και μιας και το έφερε η κουβέντα και εγώ απάντη-

ση δεν έλαβα στην ερώτηση που έκανα από τη στήλη 
προς 15 ημερών, μήπως θα μπορούσε κάποιος να μου 
απαντήσει αν προβλέπεται αεροβοήθημα που θα επι-
τρέπει νυχτερινές πτήσεις στο νέο αεροδρόμιο;

■ Τουρισμός
Την ερώτηση την έκανε η κ. Μ. Χανιώτη στο δημο-

τικό συμβούλιο και όντως προβληματίζει. Η τουριστι-
κή επιτροπή μπορεί πλέον να παίρνει αποφάσεις για 
έκτακτα θέματα χωρίς προηγούμενη συνεδρίαση. Την 
απόφαση, μπορούν να τη λαμβάνουν τρία άτομα. Δη-
λαδή, ο πρόεδρός της, που δήλωσε με την αρχή της 
άσκησης των καθηκόντων του ότι δεν έχει σχέση με 
τον τουρισμό και δύο υπάλληλοι του δήμου, που και 
αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τον τουρισμό. Μάλι-
στα, και μετά αμφισβητούν εμένα, επειδή δηλώνω ότι: 
«όνειρό μου είναι να γίνω μανεκέν για χτενίσματα». 
Το άλλο όνειρό μου όταν μεγαλώσω, είναι να κάνω 
περμανάντ.

■ Σκοτάδι
Η ομορφιά της συνεδρίασης του δημοτικού συμβου-

λίου την περασμένη Δευτέρα έγινε κατά τα μεσάνυχτα. 
Πάνω εκεί που ακούγονταν «μας πήρε ο ύπνος», πα-
ρουσιάστηκε ένα βίντεο που έχουμε πληρώσει για να 
το δημιουργήσουμε αρκετές χιλιάδες ευρώ, με θέμα 
την ανάδειξη των ανεμόμυλων. Κανείς δεν ήθελε να 
το παρακολουθήσει. Τελικά έσβησαν τα φώτα, δήθεν 
για να είναι καλή η προβολή και συνέχισαν τη συζήτη-
ση άλλων θεμάτων. Πάρος, το μεγαλείο σου, τελειω-
μό δεν έχει. Σκέτο Αμέρικαν μπαρ ήταν η αίθουσα. Οι 
δε θεατές από το διαδίκτυο άκουγαν συγχρόνως την 
αφήγηση του βίντεο και τη συζήτηση για το επόμενο 
θέμα από τον Αλ. Γκόκα. Όπως έλεγε και ο κ. Σαρα-
ντινός: «Άμα περιμένουμε να το δούμε μισή ώρα, θα 
νυχτώσουμε βρε παιδιά». Ούτε να το δουν δεν ήθελαν 
και ας το έχουμε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Τρεχά-
τε εθελοντές μου να βοηθήσετε κατά τα άλλα…

■ Βρούτσης
Ήταν να μην πάρει φόρα ο Γιαννάκης Βρούτσης, που 

σας έγραφα και την περασμένη εβδομάδα. Κατέθεσε 
νέα αναφορά στη Βουλή και διαμαρτύρεται για την 
υποστελέχωση της υπηρεσίας δόμησης του δήμου 
Θήρας! (Εδώ κλείνω ως πολιτικός ρεπόρτερ και ξεκι-
νώ συνεργασία με life style περιοδικό. Το ’χω το θέμα).

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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Οδικό δίκτυο
Το επαρχείο Πάρου με ανακοίνωσή του στις 

1/6/2015, είχε κάνει γνωστό ότι η οικονομική 
επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είχε 
εγκρίνει τη δημοπρασία για τη: «Συντήρηση οδι-
κού δικτύου Νήσου Αντιπάρου» με προϋπολογι-
σμό δαπάνης 50.000 ευρώ.

Η παραπάνω εργολαβία είχε εγκατασταθεί εδώ 
και μία εβδομάδα στην Αντίπαρο και  και περιελάμ-
βανε: καθαρισμό και μόρφωση τάφρων, ασφαλτό-
στρωση, επισκευή φθορών (λακκούβες) και βοτά-
νισμα. Οι παραπάνω εργασίες ολοκληρώθηκαν 

και παραδόθηκε συντηρημένο και βελτιωμένο το 
οδικό δίκτυο της Αντιπάρου.

Σε ανακοίνωσή του ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπι-
ζάς, επισημαίνει: «[…] Επίσης, ο εργολάβος του 
παραπάνω έργου ανέλαβε κατόπιν αιτήματος από 
το Δήμο Αντιπάρου να στρώσει και να καθαρίσει 
από τα χόρτα το γήπεδο του νησιού και τον ευχα-
ριστούμε για την ευγενική προσφορά του.

Ακόμη, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους μη-
χανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων 
για την σύνταξη της σχετικής μελέτης, την επί-
βλεψη και παρακολούθηση του παραπάνω έργου 
μέχρι την ολοκλήρωση του».

Διαξιφισμοί 
στην Αντίπαρο

Έντονη αντιπαράθεση μέσω δελτίων τύπου είχαν ο 
δήμος Αντιπάρου, με τον εμποροεπαγγελματικό σύλλο-
γο Πάρου-Αντιπάρου, με αφορμή τον παραλιακό δρό-
μο στην Αντίπαρο.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν στις 3/6/2015 
ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος των νησιών μας 
έστειλε την παρακάτω επιστολή:

«Μετά από καταγγελία μελών του Εμποροεπαγγελ-
ματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου από επιχειρήσεις 
της Αντιπάρου που αφορούν το ξαφνικό κλείσιμο του 
παραλιακού δρόμου της Αντιπάρου, θα παρακαλού-
σαμε να μας στείλετε την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία οδήγησε στην πράξη αυτή, με 
συνέπεια την καθημερινή οικονομική ζημιά των επι-
χειρήσεων αυτών.

Η απόφαση θα θέλαμε να μας σταλεί μέχρι τη Παρα-
σκευή 05/06/2015 και ώρα 12:00, που έχει προγραμ-
ματιστεί το πρώτο Συμβούλιο του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου μας και θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Σας 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας».

Στις 4/6/2015 από το δήμο Αντιπάρου, εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου ως 
απάντηση στον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο:

«Απαντώντας στο ανυπόστατο «τελεσιγραφικό» δελτίο τύπου του Εμποροεπαγ-
γελματικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου, ο οποίος, αναφερόμενος σε ζητήματα 
που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, απαιτεί από το Δήμο να αποστείλει 
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει της οποίας προέβη στο «κλείσιμο 
του παραλιακού δρόμου της Αντιπάρου» οφείλουμε να δηλώσουμε τα εξής:

1. Ουδέποτε έκλεισε ο παραλιακός δρόμος στο λιμάνι της Αντιπάρου, ο Σύλλο-
γός σας με ένα απλό τηλεφώνημα στο Δήμο μας θα το μάθαινε. Ωστόσο, αυτό έχει 
συμβεί σε πολλά άλλα νησιά -στα οποία υπάρχει παράπλευρη περιφερειακή οδός-, 
χωρίς μάλιστα να υπάρχει τέτοιου είδους αυστηρή -ως θρασεία- παρέμβαση από 
τους αντίστοιχους Συλλόγους Εμποροεπαγγελματιών.

2. Η ευθύνη για την επιβολή της τάξης και την τήρηση της νομιμότητας στο λιμά-
νι ανήκει στη Λιμενική Αρχή και την Αστυνομία, οι οποίες οφείλουν να εφαρμόζουν 
τις διατάξεις που διέπουν τα παραπάνω, είναι δε δείγμα στοιχειώδους σεβασμού η 
τήρηση των θεσμοθετημένων κανόνων (στάσης, στάθμευσης, κ.ά.) από τους πολί-
τες και τους επαγγελματίες, καθώς και η συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις των 
παραπάνω αρχών. Στην τελευταία δημοτική συνεδρίαση, μάλιστα, παρουσιάστηκαν 
τα προβλήματα του Λιμανιού από την πλευρά της υποστελεχωμένης Λιμενικής Αρ-
χής και αναμένεται και η γραπτή εισήγηση αυτής με τις παρατηρήσεις της και τις 
προτάσεις της προς το Δήμο.

3. Στα σχέδια του Δήμου είναι η -μετά από διαβούλευση- ανάδειξη του λιμανιού 
σε μια ζώνη ήπιας κυκλοφορίας, που να εξυπηρετεί επισκέπτες και επαγγελματίες 
χωρίς να θίγει το τουριστικό προφίλ του νησιού ή να παραβιάζονται αυτονόητοι 
θεσμοθετημένοι κανόνες. Μέχρι τότε ισχύουν οι αποφάσεις της πρώην κοινοτικής 
αρχής, αφού από εποχής Κοινότητας Αντιπάρου έχουν οριστεί όσα ισχύουν ως 
σήμερα στην παραλιακή ζώνη.

Καλούμε το νεοσύστατο σώμα του Συλλόγου να αναθεωρήσει την εμπρηστική 
στάση του, όπως αυτή διαφαίνεται στο πρόσφατο δελτίο τύπου, καθώς και να συ-
μπράξει έμπρακτα διά των μελών του στην προσπάθειά μας, αφού πρώτα απαντή-
σει, χωρίς τελεσίγραφο φυσικά, αν τελικά τάσσεται υπέρ της νομιμότητας ή όχι».

Την ίδια ημέρα (4/5/2015) ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, 
με υπογραφές δύο μελών του ΔΣ από την Αντίπαρο, ανταπάντησε ως εξής:

«Ο Εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου ως όφειλε και για ενη-
μέρωση των μελών του ζήτησε το αυτονόητο: την απόφαση του δημοτικού συμ-
βούλιου που καθορίζει τις αλλαγές στην κυκλοφορία, χωρίς να ορίζει αν αυτή είναι 
παλαιή ή νέα.

Η ερώτηση αυτή δεν είναι ανυπόστατη διότι οι αυθαίρετες κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις έχουν «υπόσταση», δηλαδή εφαρμόζονται ήδη. Άλλων η στάση είναι εμπρη-
στική και άλλων το ύφος και ιδίως η προτροπή «να συμμορφωθούμε προς τας 
υποδείξεις», δείχνει το πόσο λίγο υπολογίζουν τους θεσμούς και τις δημοκρατικές 
διαδικασίες.

Ο Εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου ενδιαφέρθηκε για το όλο 
ζήτημα, με καλή διάθεση και μόνο για να προτείνει λύ-
σεις που ενισχύουν και δεν πλήττουν τις επιχειρήσεις, 
γιατί η μεγάλη οικονομική κρίση δεν ξέχασε την Αντί-
παρο.

Μήπως θα έπρεπε την «μαχητικότητα» σας να την 
διοχετεύατε σε άλλα καίρια ζητήματα όπως η αύξηση 
του ΦΠΑ και το φόρο πολυτελείας που θα είναι κατα-
στροφικά, όπως έκαναν όλα τα νησιά, αντί να προκα-
λείτε τόσο θόρυβο για ζητήματα που λύνονται μεταξύ 
μας, αν υπάρχει διάθεση;».

Προτάσεις
Τέλος, στις 5/6/15 ο εμποροεπαγγελματικός σύλλο-

γος Πάρου-Αντιπάρου, έστειλε προτάσεις για το θέμα 
που δημιουργήθηκε, προς το δημοτικό συμβούλιο Αντι-
πάρου, που είναι οι εξής:

«1. Ωράριο λειτουργίας προσωρινής στάθμευσης 
από 10:30 έως 17:30.                                          Με 
τον τρόπο αυτό δεν συμπίπτουν οι ώρες τροφοδοσίας 

των καταστημάτων και δεν δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση από οχήματα. 
Επίσης με τον τρόπο αυτό δεν αλλοιώνεται η εικόνα του λιμανιού.

2. Προτείνονται ως χώροι προσωρινής παραμονής οχημάτων τα παρακάτω ση-
μεία:

- Ο χώρος περιμετρικά της νησίδας Αγ. Αναργύρων. Ο χώρος μετά τη λήξη του 
ωραρίου προσωρινής στάθμευσης.                                                                                       

Σημ.: Παρατηρούμε ότι κάθε χρόνο το συγκεκριμένο σημείο κατακλύζεται από 
ενοικιαζόμενα οχήματα, ποδήλατα, μηχανάκια συγκεκριμένων επαγγελματιών στε-
ρώντας έτσι ωφέλιμο χώρο στάθμευσης οχημάτων των πελατών της κεντρικής αγο-
ράς. Οι συγκεκριμένοι υποχρεούνται να έχουν δικό τους ιδιόκτητο χώρο φύλαξης  
και όχι να αραδιάζουν τα ενοικιαζόμενα σε κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης. 
Έτσι δεν εξυπηρετείται κανένας. Στον προτεινόμενο χώρο, ο χρόνος παραμονής 
μπορεί να διαρκέσει μέχρι 45’.

- Ο χώρος περιμετρικά του πεζοδρομίου της θάλασσας από το NAUTICA μέ-
χρι το οικόπεδο ΡΟΥΣΣΟΥ. Ο χρόνος προσωρινής στάθμευσης να διαρκεί  20’-30’.            
Σημ.: Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει χάραξη αιγιαλού ή θαλάσσιας ζώνης. 
Μετά τη λήξη του ωραρίου προσωρινής στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο να 
απαγορεύεται η στάθμευση. 

- Να γίνει συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου με τη Κοινοπραξία των Ferry Boat 
για την παροχή κάποιας έκπτωσης στα επαγγελματικά αυτοκίνητα των προμηθευ-
τών σε περίπτωση που αυτά μετακινούνται πρωινές ώρες μεταξύ 7:30πμ. έως 9:30 
π.μ.

Σημ.: Υπάρχουν πρωινά δρομολόγια τα οποία πηγαινοέρχονται άδεια, ας δοθεί 
ένα κίνητρο προκειμένου να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές.  Έτσι αποφεύγεται και 
συνωστισμός σε ώρες αυξημένης επιβατικής κίνησης.

3. Να προσλάβει η ΚΕΔΑ (2) άτομα μερικής απασχόλησης για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας στα συγκεκριμένα σημεία αλλά και να κατευθύνουν επισκέπτες, του-
ρίστες μόνιμους κατοίκους στους οργανωμένους και χαρακτηρισμένους χώρους 
στάθμευσης. Σημ.: Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί και ο χρόνος παραμονής των 
επισκεπτών στο νησί μας και θα τους εξοικονομηθεί  χρόνος περιήγησης εντός του 
οικισμού με οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά οφέλη.

4. Διαγράμμιση δύο χρωμάτων έτσι ώστε να ξεχωρίζει η προσωρινή με τη μόνιμη 
θέση στάθμευσης.

5. Να τυπωθούν ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία θα διανέμονται από όλα τα κα-
ταστήματα, Ferry Boat, και θα ενημερώνουν επισκέπτες, κατοίκους για τους χώρους 
parking.

6. Να αναρτηθούν πινακίδες όπου να κατευθύνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος στους  
χώρους parking».
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Έκθεση στην Αγκαιριά

Στην gallery «Ανεμόμυλος», στην Αγκαιριά, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015, ξεκινάει 
έκθεση με έργα δύο καλλιτεχνών, της Jessy Boelen με γλυπτά και της Annemieke 
den Adel, με υαλογραφήματα. 

Η Annemieke, έχει γεννηθεί στο Άμστερνταμ. Αγαπάει τις τέχνες, καθώς και η 
ίδια ζωγραφίζει και ασχολείται με το ψηφιδωτό. Το 2009 τελείωσε τη σχολή του 
Vormingscentrum, στο Βέλγιο, για τα βιτρό. 

Τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να μένει στην Πάρο, την οποία αγαπάει και απο-
λαμβάνει όλο το χρόνο. Στην έκθεση παρουσιάζει έργα της κατασκευασμένα από 
γυαλί (βιτρό). 

Η Jessy, γεννήθηκε στην Ολλανδία. Το 1979 τελείωσε τη σχολή καλών τεχνών. 
Από το 2005 μένει και εργάζεται στην Πάρο. Είναι ερωτευμένη με το νησί μας και 
γοητευμένη με το μάρμαρο της Πάρου, για τη λεπτή δομή του και για το φως που 
το διαπερνά. Ψάχνει μόνη της για κομμάτια πέτρας σε όλο το νησί. Δουλεύει με την 
παλιά τεχνική, το σφυρί και το καλέμι. Αντλεί την έμπνευσή της από την παλιά τέχνη 
των Κυκλάδων. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 στις 
8 το βράδυ. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 4 Ιουλίου 2015.

Τιμοκατάλογοι
δωματίων

Ο σύλλογος ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων 
Νάουσας, «Ο Φιλόξενος Δίας», με ανακοίνωσή του γνωστοποίη-
σε τη διαδικασία για τους τιμοκατάλογους 2015.

Σύμφωνα με το σύλλογο: «Η γνωστή μέχρι πέρυσι διαδικασία 
χορήγησης τιμοκαταλόγων, δεν ισχύει πια. Ακυρώθηκε επίσης 
η αναμενόμενη διαδικασία Αυτοκόλλητων Σημάτων Δωματίων. 
Σύμφωνα όμως με τη φορολογική νομοθεσία, τα τουριστικά κα-
ταλύματα υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο τιμοκατάλογο σε 
ορατό από τον πελάτη σημείο. Για την παραλαβή αυτού του τι-
μοκαταλόγου και του ετήσιου Αυτοκόλλητου Σήματος της Ομο-
σπονδίας απαιτούνται μόνο: 

1. Ένα φωτοαντίγραφο ειδικού σήματος λειτουργίας ΕΝ ΙΣΧΥ.
2. Απόδειξη κατάθεσης στο Λογαριασμό ALPHA BANK 625-

002101-028909 των 4 ευρώ ανά δωμάτιο +15 ευρώ (όχι ανά 
δωμάτιο).

3. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα και mail).
Η παραλαβή των παραπάνω θα γίνεται από την πρόεδρο κ. 

Μαλαματένιου Λουκία, έως 30 Ιουνίου, κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας στο τηλέφωνο 6978 150477».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 84400
Πληροφορίες: Ταΐρης Στέργιος
Τηλ: 2284360147
Fax: 2284024726

Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)
Την υπ΄αριθμόν 278/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Η από 03-06-2015 αίτηση του κ. Γεωργίου Τριβυζά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη 
συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη θέση «Δρυός» 
οικισμού Δρυού Δ.Κ Μάρπησσας  Δήμου Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Γεωργίου Τριβυζά, για 
την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 
60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, 
Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2284360144-7.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας
Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’αριθμ. 2/2015 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Πάρου, ανεγνωρίσθη το Σωματείο με την 
επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ  ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ» με έδρα το Μουσείο 
Γλυπτικής «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ», που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας του Δήμου 
Πάρου της περιφερειακής ενότητας Πάρου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υπέγραψαν τα 21 ιδρυτι-
κά μέλη, με σκοπό η ηθική και υλική ενίσχυση και συμπαράσταση του Μουσείου Γλυπτικής «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ» και γενικότερα η προστασία, η προβολή και η αξιοποίηση της γλυπτικής δημιουργίας 
του γλύπτη Νίκου Περαντινού, το οποίο αποτελείται από 30 άρθρα. Πάρος 8-6-2015 Ο πληρεξούσιος 
Δικηγόρος Ιωάννης Λ. Ανδρεόπουλος  Α.Μ. Δ.Σ. Σύρου 107.

Annemieke den Adel
Jessy Boelen

«Τα δέντρα
πεθαίνουν όρθια»

Με τη φράση αυτή άρχιζε και τελείωνε κάθε επικοινωνία με τον Τάσο Κυλάκο  εδώ 
και πολλά χρόνια.   

Σημάδεψε με την παρουσία του τις εξελίξεις στο νησί μας για μισό περίπου αιώνα. 
Τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν στη γιορτή του, που παρά την κουρασμένη του 
φωνή, το πνεύμα του ζωντανό και ανήσυχο για τα τεκταινόμενα στην Πάρο. Η τε-
λευταία του κουβέντα ήταν η γνωστή: «και να θυμάσαι τα δέντρα πεθαίνουν όρθια».

Καλό ταξίδι, φίλε Τάσο, γιατί εσύ ήθελες να σου μιλώ στον ενικό.
Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια σου.

Κώστας Ροκονίδας
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Η ΕΟΔ πενθεί
Με αφορμή τον 

τραγικό χαμό του 
συμπολίτη μας 
Γιάννη Πετρό-
πουλου, η ΕΟΔ 
Κυκλάδων εξέ-
δωσε ανακοίνω-
ση. Σημειώνουμε 
ότι ο συμπολίτης 
μας που έχασε 
τη ζωή του από 
παθολογικό πρό-
βλημα, γινόταν 
επί ώρες «μπαλά-
κι» των υπευθύ-
νων του Ε.Σ.Υ. για 
τη μεταφορά του 
σε υγειονομική 
μονάδα που να 

τηρεί τους όρους αντιμετώπισης του προβλήμα-
τός, κάτι που στην Πάρο δεν ήταν εφικτό. Τελικά, 
ο συμπολίτης μας εξέπνευσε κατά τη διακομιδή 
του από τη Σύρο για την Αθήνα.

Η ανακοίνωση της ΕΟΔ Κυκλάδων, έχει ως 
εξής:

«Αποχαιρετίσαμε σήμερα το φίλο και συνά-
δελφο, το Γιάννη. Το δικό μας Γιάννη, από τα 
ιδρυτικά μέλη του Παραρτήματος. Τον αποχαι-
ρετίσαμε στα 58 του χρόνια, πολύ νωρίς για τον 
ίδιο, για την οικογένειά του, για τους φίλους του. 

Εθελοντής από άποψη, συμμετείχε στις δρά-
σεις της ΕΟΔ προσπαθώντας να βοηθήσει το 
συνάνθρωπό του. Και τι ειρωνεία…! Ήταν  το Σύ-

στημα Υγείας, αυτό που τον έστειλε στη γειτονιά 
των αγγέλων. Αυτό το Σύστημα που αντί να είναι 
ανθρωποκεντρικό, αποδείχτηκε τυπολατρικό και 
γραφειοκρατικό. Ζήσαμε από κοντά την αγωνία 
και την προσπάθεια των γιατρών του Κέντρου 
Υγείας Πάρου για να μεταφερθεί το συντομότε-
ρο δυνατό σε νοσοκομείο, στη Σύρο ή την Αθή-
να. Κανείς μας δεν ξέρει αν θα άλλαζε κάτι, θα 
γνωρίζαμε όμως ότι έγινε κάθε δυνατή προσπά-
θεια σε Μονάδα εξοπλισμένη κατάλληλα για να 
αντιμετωπίσει το περιστατικό.

Μεταφέραμε το Γιάννη στο Κέντρο Υγείας 
αμέσως μόλις αντιληφθήκαμε ότι κάτι δεν πή-
γαινε καλά με την υγεία του και τελικά άλλοι 
έκριναν και αποφάσισαν ότι δεν θα είχε πια άλλη 
ευκαιρία να βοηθήσει συνάνθρωπό του, δεν θα 
είχε πια ευκαιρία να βοηθήσει κανέναν, δεν του 
άφησαν την επιλογή να βοηθήσει καν τον εαυ-
τό του. Είναι τραγικό για μας που προσπαθού-
με εθελοντικά να βοηθήσουμε να λειτουργήσει 
κάπως καλύτερα το Σύστημα Υγείας στο νησί, 
να χάνουμε, με ευθύνη αυτού του ίδιου Συστή-
ματος, έναν δικό μας άνθρωπο, για τον οποίο ο 
Εθελοντισμός ήταν νοοτροπία και τρόπος ζωής 
κι όχι προσοδοφόρο επάγγελμα ή έστω χόμπι.

Κύριοι, όλους εσάς που χαρακτηρίζετε εαυ-
τούς «υπεύθυνους» για την εξασφάλιση της 
υγείας των πολιτών, να ξέρετε ότι σας θεωρού-
με «υπεύθυνους» για το χαμό του φίλου μας 
εθελοντή. 

Αλλά ποιο δικαστήριο να βρεθεί να δικάσει 
εσάς, που οριστήκατε από μόνοι σας δικαστές 
και καταδικάζετε κατά βούληση τους νησιώτες 
σε θάνατο; Ποιος είναι εκείνος που σας έδωσε 
δικαίωμα ζωής ή θανάτου των άμοιρων πολιτών 
που θα χρειαστούν τις υπηρεσίες του Συστήμα-
τος Υγείας;».

Αγ. Αντώνιος 
Από την καθολική κοινότητα 

του νησιού μας έγινε γνωστό 
ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου, 
γιορτάζει η ενορία του Αγίου 
Αντωνίου της Παροικιάς και 
μαζί του όλος ο καθολικός 
πληθυσμός των νησιών Πά-
ρου-Αντιπάρου.

Συγκεκριμένα, στις 13/6 στις 
8 το βράδυ, στον ενοριακό ναό 
Αγίου Αντωνίου της Παδουής, 
θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, και την Κυριακή 14 Ιουνίου, 
στις 11.00 το πρωί η αρχιερατική θεία λειτουργία.
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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
εφαρµογέςΜΙΚΡΗ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

 «Διαύγεια»
Υποχρεωτική είναι πλέον η δημοσιοποίηση μέσω του «Διαύ-

γεια» των προϋπολογισμών Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμων και 
Περιφερειών, σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργου Κατρούγκαλου.

Η εγκύκλιος έρχεται με πρόβλεψη του νόμου 4305/2014, που 
αφορά στην «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα…», στον οποίο 
συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 15 για την υποχρέωση ανάρτησης 
στο πρόγραμμα «Διαύγεια» στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογι-
σμών των δημόσιων φορέων, καθώς και χρηματοδοτούμενων 
από το δημόσιο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Ακόμα, με άλλη εγκύκλιο του κ. Κατρούγκαλου γίνεται γνωστό 
ότι, δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα, με θέμα, «Κωδικο-
ποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», με το οποίο κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύ-
ουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο 
δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία.
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Δράσεις της 
βιβλιοθήκης

Η δημοτική βιβλιοθήκη, «Γ. Γκίκας», δημοσιοποίησε 
τις δράσεις της για τους μήνες Μαρτίου, Απριλίου και 
Μαΐου 2015. Οι εκδηλώσεις της ήταν:

- «Debate, ή αλλιώς, σημόσια συζήτηση», με τον 
Στρατή Τέλλογλου

-  «Κολυμπώντας στα ρηχά νερά της online θάλασ-
σας. Πάμε Γηροκομείο!». Το πρόγραμμα για τη χρήση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πήγε και φέτος στο 
Γηροκομείο μας! Με τον Μάρκελλο Βλασσόπουλο

- «Σελίδες και ιστοσελίδες, Νο.2» με την Ματίνα 
Αναγνωστοπούλου. Μια εκδήλωση για τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά βιβλία

- «Tattoo and piercing» με τον Mario Chillemi
Παράλληλα με τις εκδηλώσεις για εφήβους πραγμα-

τοποιήθηκαν και εκδηλώσεις για παιδιά: «Ο Φύλλος». 
Παρουσίαση του βιβλίου της Έλενας Γλωσσιώτη. Το 
διαδραστικό πρόγραμμα υλοποίησε η  Ζιζή Σαλίμπα. 
«Ο ταξιδιώτης της γραφής» με τον Δημήτρη Κουρου-
βακάλη. Μια συνεργασία της βιβλιοθήκης με το Ίδρυ-
μα Ευγενίδου

Επίσης, δημιουργήθηκε ένα βίντεο με μουσική και 
τραγούδι, που ήδη έχει παρουσιαστεί σε μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, ενώ συνεχίστηκε η συνεργασία με το 
«Indiana University».

Τέλος, τη βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν τους παραπάνω 
μήνες: Τα τμήματα Γ1 και Γ2 από το δημοτικό σχολείο 
Νάουσας. Η Α’ και Β’ τάξη του δημοτικού σχολείου 
Αγκαιριάς. Το 1ο νηπιαγωγείο Παροικίας. Τα τμήματα 
Α1 και Α2 του δημοτικού σχολείου Μάρπησσας. Η Α’ 
τάξη του 1ου δημοτικού σχολείου Παροικίας. Το τμήμα 
Α1 του 1ου δημοτικού σχολείου Παροικίας και τα τμή-
ματα Β1 και Β2 του 2ου δημοτικού σχολείου Παροικίας.

Τέλος, το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, 
στη δημοτική βιβλιοθήκη, ο «Πανελλήνιος Σύλλογος 
Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων, Αγάπη 
για Ζωή», θα ενημερώσει τα παιδιά και τους νέους μας 
για την οδική και κυκλοφοριακή συμπεριφορά, ώστε 
να αποτρέπονται τα τροχαία ατυχήματα. Με ανακοί-
νωσή της η βιβλιοθήκη προτρέπει τους φίλους της να 
μαζέψουν καπάκια από εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτι-
κά, γάλα, χυμούς, κρασί, λάδι και να πάνε εκεί, διότι με 
αυτά χαρίζονται στα παιδιά με κινητικά προβλήματα, 
αναπηρικά αμαξίδια. 
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Αεροδρόμιο
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου, με ανακοίνωσή του στις 9/6/2015, αποφάσισε 
όπως εκτός της λύσης του προβλήματος που προτεί-
νεται από την ΑΜΚΕ με εγκαταστάσεις 512 τ.μ. για το 
νέο αεροδρόμιο, να υποστηρίξει και τις άλλες δύο που 
έχουν παρουσιαστεί.

Δηλαδή, αυτή της περιφέρειας και του επαρχείου 
Πάρου, με χρόνο λειτουργίας το 2017-20 με εγκατα-
στάσεις 850 τ.μ. -όπως υποστηρίζει ο σύλλογος- και 
τη λύση της ένταξης στο ΕΣΠΑ, με χρονικό ορίζοντα 
μεταξύ 2020-2025 και κτήρια 7500 τ.μ.

Ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του σημειώνει: «Από 
τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι πρέπει και οι τρεις 
λύσεις να προχωρήσουν με τις Α και Β μαζί για την 

ταχεία λειτουργία 
του έργου, ενώ δεν 
θα εγκαταλειφτεί 
και η Γ. O εμπο-
ροεπαγγελματικός 
σύλλογος Πάρου 
Αντιπάρου, για την 
Β και Γ λύση, κα-
λεί την πολιτεία, 
με την ευθύνη που 
της αναλογεί, να 
εξασφαλίσει άμεσα 
μελέτες και χρη-
ματοδότηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των 
συνοδών έργων, ώστε να πιάσουν τόπο τα περίπου 
30 εκ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής (…)».

Επενδύσεις 
αλιέων

Η αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων, ανακοίνωσε ότι 
προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης επενδυτικών 
προτάσεων που απευθύνεται σε επαγγελματίες αλι-
είς, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατ 
επάγγελμα αλιείς, αλλά είναι κάτοικοι των παρακάτω 
περιοχών παρέμβασης: Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, 
Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Κίμωλος, Κουφονήσι, 
Κύθνος, Πάρος, Σίκινος, Σχοινούσσα, Σύρος (μόνο η 
Δ.Κ. Ερμουπόλεως και η Δ.Κ. Μάννα), Φολέγανδρος.

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται για τα 
φυσικά πρόσωπα που δεν είναι αλιείς είναι:

1. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο πε-
ριβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία.

2. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπη-
ρέτηση δραστηριοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού 
(εκτός των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρι-
σμού) .

3. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτι-
κά, επιχειρήσεις που συνδέονται με την συντήρηση και 
επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα 
εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπη-
ρεσίες φωτογραφικών τεχνών καθώς και την παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται 
με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία 
κουρείων, κομμωτηρίων καθώς και εμπορικές επιχει-
ρήσεις, συμπεριλαμβανόμενου και του λιανικού εμπο-

ρίου 
4. Επιχειρήσεις εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότη-

τας υποδομών διανυκτέρευσης, δυναμικότητας μέχρι 
40 κλινών ανά κατάλυμα 

5. Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστία-
σης και αναψυχής 

6. Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας - χειρο-
τεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδο-
σιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες 
εκτός του τομέα της αλιείας 

7. Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά 
την α’ μεταποίηση 

8. Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων προς την κατεύ-
θυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των 
όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. φωτοβολ-
ταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας κλπ.). 

Σημειώνουμε, ότι η επιχορήγηση για τους κατ επάγ-
γελμα αλιείς, ανέρχεται στο 60% του προϋπολογι-
σμού, ενώ για τους μη αλιείς στο 55%. Ο συνολικός 
προτεινόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχε-
δίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το όριο που καθο-
ρίζεται στην παρούσα πρόσκληση για την Κατηγορία 
Πράξεων στην οποία εντάσσεται: 

- 700.000 ευρώ, για ιδρύσεις επιχειρήσεων στην κα-
τηγορία των καταλυμάτων.

- 500.000 ευρώ, για ιδρύσεις επιχειρήσεων στις λοι-
πές επενδύσεις.

- 300.000 ευρώ, σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού σε 
όλες τις κατηγορίες επενδύσεων.

Η διεύθυνση της αναπτυξιακής εταιρείας Κυκλά-
δων είναι: πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, τηλέφωνο: 
22810 88.834 και η καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής των προτάσεων προσδιορίζεται η 30η Ιουνίου 
2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 4:30 μ.μ.

Βοσκότοποι
Από το δήμο Πάρου ανακοινώθηκε ότι οι κτηνοτρό-

φοι του νησιού μας, που επιθυμούν να κάνουν χρήση 
των δημοτικών βοσκοτόπων για το έτος 2015, για 
βόσκηση των ζώων τους, να υποβάλλουν σε οποιο-
δήποτε δημοτικό κατάστημα υπεύθυνη δήλωση που 
να αναφέρει τον αριθμό ζώων που θα οδηγήσουν για 
βοσκή και τα στρέμματα δημοτικού βοσκότοπου που 
επιθυμούν να κάνουν χρήση.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική και ο 
δήμος επιφυλάσσεται για τυχόν περαιτέρω αναζήτη-
ση συμπληρωματικών δικαιολογητικών σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει 
να υποβληθεί μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015.

Διαμαρτυρία 
για τα πλοία

Το επιμελητήριο Κυκλάδων, για το ενδοκυκλαδικό 
ακτοπλοϊκό πρόβλημα που υπάρχει τις τελευταίες μέ-
ρες, έστειλε στον υπ. ναυτιλίας, κ. Θοδ. Δρίτσα, την 
ακόλουθη επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Όπως είναι γνωστό, για άλλη μια φορά οι Κυκλάδες 

αντιμετωπίζουν το θέμα της διακοπής των συνδέσε-
ων εντός του νομού, κάτι που απασχολεί σε καθημε-
ρινή βάση το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Ειδικότερα, η διακοπή της σύνδεσης των δυτικών 
Κυκλάδων με την πρωτεύουσα Σύρο, αλλά και η δια-
κοπή της σύνδεσης της γραμμής Πάρου, Νάξου, Θή-
ρας με την πρωτεύουσα κατά τη επιστροφή προς Πει-
ραιά, έχουν δημιουργήσει μια χαώδη κατάσταση στο 
νομό, στερώντας από τους μεν κατοίκους, τη δυνα-
τότητα να μετακινηθούν προς την πρωτεύουσα, είτε 
για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους είτε για λόγους 
υγείας, από τους δε επισκέπτες, τη δυνατότητα επί-
σκεψης σε αυτά τα νησιά.

Όσον αφορά στις δυτικές Κυκλάδες, δυστυχώς, 

επιβεβαιώθηκε η ανησυχία που είχαμε εκδηλώσει 
στο τελευταίο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνι-
ών που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο, ότι η χρονική 
διάρκεια της παράτασης που δόθηκε – ως προσωρινό 
μέτρο - για την κάλυψη της σύνδεσης, με το ΕΓ/ΟΓ 
ΑΡΤΕΜΙΣ, πολύ γρήγορα θα εξέπνεε, θέτοντας μας 
και πάλι αντιμέτωπους με το ίδιο πρόβλημα. Γνωρί-
ζουμε ότι το θέμα απασχολεί σοβαρά το Υπουργείο 
και ότι υπάρχει σε εξέλιξη, διαδικασία για την εύρε-
ση λύσης, όμως λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός των 
άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο νομός από 
τη διακοπή της ενδοεπικοινωνίας, βρισκόμαστε στην 
έναρξη της τουριστικής περιόδου, παρακαλούμε θερ-
μά όπως εκτός της επίσπευσης των διαδικασιών για 
την εφαρμογή μιας οριστικής λύσης, εξετασθεί η επέ-
κταση ήδη υπαρχόντων δρομολογίων (π.χ. προσέγ-
γιση στη Σύρο, πλοίου της γραμμής Θήρας, Πάρου, 
Νάξου, Πειραιά κατά την επιστροφή του) ώστε να 
καλυφθούν εν μέρει, συνδέσεις που έχουν διακοπεί.

Κατανοούμε πλήρως τις δυσκολίες που σχετίζονται 
με την οικονομική κατάσταση της χώρας, όμως θεω-
ρούμε ότι η εξασφάλιση τόσο της δυνατότητας μετα-
κίνησης κατοίκων και επισκεπτών, όσο και της σύν-
δεσης των νησιών μεταξύ τους αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα των πολιτών, αλλά και απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την ανάπτυξη οποιασδήποτε οικονομικής 
δραστηριότητας».
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Ήρθε η ώρα για να ανοίξεις...

 Έχεις τα κατάλληλα υλικά;
µενού    σουπλά    σουβέρ

επαγγελµατικές κάρτες

µπλοκ παραγγελίας

διαφηµιστικά έντυπα

σχεδιασµός | εκτύπωση

Αγ.Ελένη, Παροικία | τ: 22840 28025 | e: info@smileweb.gr

Έντυπα δωματίων
Ο σύλλογος ενοικιαζόμενων δωματίων Πάρου-Αντιπάρου, ενημερώνει τα μέλη 

του ότι για το έτος 2015 θα διανεμηθούν στα μέλη του τα παρακάτω 5 έντυπα:
1) Το ετήσιο αυτοκόλλητο σήμα της Ομοσπονδίας, που τοποθετείται στο τζάμι της 

εξώπορτας του καταλύματος.
2) Ο Τιμοκατάλογος για την ρεσεψιόν ή την είσοδο του καταλύματος. Ο Τιμοκα-

τάλογος αυτός συμπληρώνεται από τον επιχειρηματία, δεν χρειάζεται θεώρηση και 
μπορεί να αναγράφει οποιεσδήποτε τιμές – περιόδους – εκπτώσεις – προσαυξήσεις 
– βασικές ή έξτρα παροχές κλπ επιθυμεί ο επιχειρηματίας. Σύμφωνα με τη φορο-
λογική νομοθεσία, τα τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο 
Τιμοκατάλογο σε ορατό από τον πελάτη σημείο. Σύμφωνα με το ΦΕΚ «Επιχειρήσεις 
που εκμισθώνουν και γενικά παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες 
τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο, σε ορατό από τον πελάτη 
σημείο του καταστήματος ή γραφείου τους, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές 
τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν. Παράγραφος 4. Οι παραβάτες τιμωρούνται: α. 
με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ για έλλειψη τιμοκαταλόγου και πεντακοσίων 
ευρώ για υπέρβαση τιμής)».

3) Ένα βιβλιαράκι «ΚΥΚΛΑΔΕΣ Χάρτες-Πληροφορίες-Συμβουλές».
4) Ενημέρωση προς τους επιχειρηματίες - μέλη των Συλλόγων της Κυκλαδικής 

Ομοσπονδίας Τουριστικών καταλυμάτων.
5) Ένα Δελτίο Πελάτη-Σύμβαση Ενοικίασης / Registration Form. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν στο σύλλογο είναι τα κά-

τωθι:
α) Ένα φωτοαντίγραφο του εν ισχύ Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
β) Ένα φωτοαντίγραφο της Αίτησης – Δήλωσης Τιμών του έτους 2014.
γ) Απόδειξη κατάθεσης τραπέζης στο λογαριασμό του συλλόγου «ΜΑΝΤΩ   ΜΑΥ-

ΡΟΓΕΝΟΥΣ» με αριθμό 45529602737 της Εθνικής Τράπεζας, με το συνολικό ποσόν 
των 25 ευρώ ανά επιχείρηση, που αφορά τη συνδρομή προς την Κυκλαδική Ομο-
σπονδία (15€) και τη συνδρομή προς τον σύλλογο «Μαντώ Μαυρογένους» (10€ ) 
για το 2015. Οι κάτοχοι περισσοτέρων από μίας αδειών λειτουργίας θα καταβάλ-
λουν συνδρομή προς τον σύλλογο για την μία μόνο άδεια. Οπότε, εάν έχουν και δεύ-
τερη άδεια θα καταβάλουν στον παραπάνω λογαριασμό επιπλέον 15 ευρώ, που θα 
είναι η συνδρομή τους προς την Ομοσπονδία, δηλαδή συνολικά 25€+15 € = 40 €. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορείτε να τα υποβληθούν στις παρακάτω ημερο-
μηνίες: 15/6, 16/6 από 19:00 – 20:00 στο γραφείο του προέδρου κ. Κώστα Μπιζά 
(στον Περιφερειακό).

Παρατηρητήριο 
τουρισμού

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 
Ιουνίου, στην αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου, η παρουσίαση των πρώ-
των πορισμάτων της συνεχιζόμενης 
έρευνας του «Παρατηρητηρίου Βιώσι-
μου Τουρισμού».

Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου και καθηγητής, του πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Γ 
Σπιλάνης, σε συνεργασία με τον συντονιστή του έργου Δρ. Άγγελο Βλάχο, ανέλυσαν 
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, την έκθεση για το νησί μας, που περιελάμβανε 
ειδικά στοιχεία που συγκέντρωσαν για την κατάσταση του τουρισμού στην Πάρο.

Έγινε προσέγγιση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Πάρου, των μειο-
νεκτημάτων, αλλά και της ανάγκης για τη δημιουργία ενός μύθου και μιας μονα-
δικής ταυτότητας. Ενδιαφέροντα ήταν επίσης τα στοιχεία που παρουσίασαν για το 
προσφερόμενο τουριστικό προϊόν με αριθμητική προσέγγιση. Ακόμα, τονίστηκε ιδι-
αιτέρως ότι η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών είναι το κλειδί για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του τουρισμού και όχι η μείωση των τιμών.

Σε σχετική ανακοίνωση της τουριστικής επιτροπής δήμου Πάρου αναφέρεται: 
«[…] Για τη συνέχιση του έργου είναι απαραίτητη η συγκέντρωση περισσότερων 
στοιχείων από τις τουριστικές επιχειρήσεις, για το σκοπό αυτό στο site του πα-
ρατηρητηρίου έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια όπου μπορεί-
τε πολύ εύκολα να τα συμπληρώσετε από το γραφείο σας σε λίγα λεπτά. http://
tourismobservatory.ba.aegean.gr/erwtimatologia/ Μετά την συγκέντρωση των 
στοιχείων θα ακολουθήσουν και άλλες παρουσιάσεις και περισσότερες  και ολο-
κληρωμένες προτάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Η απουσία των επαγγελματιών, των φορέων τους αλλά και των εκπροσώπων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης  ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς και κατέδειξε με-
ταξύ άλλων, ότι ο τουρισμός δεν είναι το σημαντικότερο για τα νησιά μας την 
στιγμή που συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους από τις δραματικές ελλείψεις 
στον τομέα της Υγείας. Με αφορμή τον πρόσφατο και άδικο θάνατο του συμπολίτη 
μας Γ.Π., στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος 
και δηλώνουμε ΠΑΡΩΝ στις κινητοποιήσεις για την διεκδίκηση αξιοπρεπούς και 
δωρεάν συστήματος υγείας για τα νησιά μας».
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Μπουγάδα στα Νηπιαγωγεία!
Απίστευτη δημοτική εξουσία…

Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, γίνονται όλο και πιο «ελκυ-
στικές» για τους δημότες του νησιού μας, καθώς πλέον, τα όσα ακούγονται εκεί, δεν 
μπορεί –αν μη τι άλλο-, να μη μας προβληματίσουν. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο 
αποφασίζονται κάποια θέματα, μας κάνει όλους να αναρωτιόμαστε για τη σοβαρό-
τητα που επιδεικνύουμε ως κοινωνία.

Η μπουγάδα
Κάθε χρόνο οι τάπητες και τα χαλιά που βρίσκονται σε δημοτικά σχολεία και νηπι-

αγωγεία της Πάρου, πλένονται από ειδικά συνεργεία καθαριότητας.
Σημειώνουμε, πως αυτό είναι απαραίτητο –ειδικά στα νηπιαγωγεία- καθώς τα 

νήπια ουσιαστικά χρησιμοποιούν τις περισσότερες φορές για θρανίο τις μοκέτες 
που υπάρχουν στις αίθουσες (κάθονται και παίζουν στο πάτωμα). Δηλαδή, ο καλός 
καθαρισμός είναι απαραίτητος.

Σε συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Πάρου, 
τέθηκε το ζήτημα του καθαρισμού των μοκετών και τότε, ο πρόεδρος της επιτροπής, 
κ. Χρ. Σαραντινός, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την καθαριότητά 
τους. Ο κ. Σαραντινός πρότεινε ο καθαρισμός να γίνει από τους γονείς! Κανείς από 
τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής δε συμφώνησε με την άποψή του προέδρου. Μόνο 
που…

Η έκρηξη
Ο κ. Σαραντινός, είχε στείλει –πριν τη συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής- την 

επιστολή στους εκπαιδευτικούς και τους έδινε οδηγίες για τον καθαρισμό των μο-
κετών.

Το παραπάνω γεγονός προκάλεσε την έντονη δυσφορία του συλλόγου εκπαιδευ-
τικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, «Παν. Καλλίερος», και έτσι, το βράδυ, της Κυρια-
κής 7 Ιουνίου, δημοσιοποίησαν την παρακάτω διαμαρτυρία:

«Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καταγγέλλει το έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Π/
θμιας Εκπαίδευσης Πάρου σχετικά με τον καθαρισμό των ταπήτων των σχολικών 
μονάδων. Πιο συγκεκριμένα με έγγραφο της στις 2/6/2015 και Α.Π 221 ενημερώ-
νει τις σχολικές μονάδες ότι λόγω οικονομικής στενότητας δεν θα δοθούν τα χαλιά 
σε εταιρείες καθαρισμού και παρακαλεί τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν το 
θέμα με «δικά τους μέσα και ενεργοποίηση εθελοντών».

Έχουμε λοιπόν μία ακόμα μετακύλιση μιας υποχρέωσης της πολιτείας στις πλά-
τες των γονιών στο όνομα της οικονομικής κρίσης. Το ζήτημα αυτό, το οποίο θίγει 
ιδιαίτερα στα Νηπιαγωγεία μιας και χρησιμοποιούν κατεξοχήν τάπητες στην εκ-
παιδευτική διαδικασία, είναι εξαιρετικά σοβαρό γιατί μιλάμε για στοιχειώδεις πρα-
κτικές υγιεινής και καθαριότητας για την προστασία των παιδιών. Επιπλέον, είναι 
πρακτικά αδύνατο τάπητες μεγέθους μιας σχολικής τάξης να πλυθούν στις αυλές 
των σχολείων και να απλωθούν αντίστοιχα. 

Καλούμε την Σχολική Επιτροπή να άρει με έγγραφο της αυτήν την απόφαση 
αποδεικνύοντας στους συμπολίτες μας ότι η Δημόσια και ΔΩΡΕΑΝ Παιδεία που 
τόσο έχει υποτιμηθεί και υπονομευθεί  στους δύσκολους αυτούς καιρούς, δεν έχει 
αποκαθηλωθεί, αποτελεί προτεραιότητα της Πολιτείας η οποία εγγυάται ένα 
ασφαλές και υγιεινό σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά της.

Ο εθελοντισμός δεν είναι «πανάκεια». Απαιτείται να βρεθεί μια πιο εφι-
κτή και υλοποιήσιμη λύση».

Το θέμα είχε και συνέχεια, καθώς ο σύλλογος εργαζόμενων στους ΟΤΑ Πά-
ρου-Αντιπάρου, εξέδωσε ανακοίνωση για την παραπάνω ενέργεια. Η ανακοίνω-
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ση έχει ως εξής:
«Ο Σύλλογός μας δηλώνει τη συμπαράστασή του στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάρου Αντιπάρου, σε σχέση με την καταγγελία του 
για το έγγραφο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, με το οποίο χωρίς συζήτηση και απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής 
αποφάσισε να μην προβεί σε καθαρισμό των ταπήτων των σχολείων όπως γινόταν 
κάθε χρόνο, λόγω οικονομικής στενότητας. 

Θεωρούμε κι εμείς με τη σειρά μας ότι οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και 
καθαριότητας για την προστασία των παιδιών, επιβάλουν να είμαστε περισσότερο 
προσεχτικοί σ’ αυτά τα ζητήματα και αν μη τι άλλο οι αποφάσεις που διέπουν τέ-
τοια θέματα να είναι τουλάχιστον συλλογικές όπως άλλωστε προβλέπεται».

Η συνεδρίαση
Όσο και αν ακούγεται περίεργο, η μπουγάδα των χαλιών αποτέλεσε προ-

ημερήσιας διάταξης θέμα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 
8/6/2015. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κ. Χρ. 
Βλαχογιάννης και τότε… η συζήτηση πήρε φωτιά.

Στην αίθουσα παρευρέθηκαν αρκετοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, που οποίοι είχαν θιχθεί από την επιστολή. Οι ερωτήσεις προς τον κ. Σαραντινό 
ήταν καταιγιστικές και υπήρχαν και πολλές ερωτήσεις μελών της σχολικής επιτρο-
πής, σχετικά για το πώς «έφυγε» η επιστολή προς τα σχολεία. Ο κ. Σαραντινός 
παραδέχθηκε ότι η επιστολή στάλθηκε με δική του πρωτοβουλία, για να του απα-
ντήσει ο κ. Βλαχογιάννης «κακώς αναλάβατε την πρωτοβουλία», ενώ ο δήμαρχος 
κ. Μάρκος Κωβαίος πήρε αποστάσεις λέγοντας: «Δεν έπρεπε να βιαστούμε». 
Την ίδια στιγμή η δημοτική σύμβουλος και μέλος της σχολικής επιτροπής, κ. Μαρ. 
Χανιώτη έλεγε: «Διαχωρίζω τη θέση μου από αυτό το έγγραφο. Δεν πήραμε ποτέ 
τέτοια απόφαση».

Το «στρίμωγμα» στον κ. Σαραντινό γινόταν ολοένα και πιο έντονο απ’ όλες τις 
πλευρές και από τους εκπαιδευτικούς που ήταν στην αίθουσα. Σε όλη αυτή την έντα-
ση κανείς σύμβουλος της πλειοψηφίας δε φαινόταν διατεθειμένος να υπερασπιστεί 
τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ενώ ουσιαστικά τον είχε «αδειάσει» και ο 
κ.Κωβαίος. Ο κ. Σαραντινός για να αμυνθεί άρχισε να υποστηρίζει πως δεν έχουν 
χρήματα στη σχολική επιτροπή, ότι από τα σχολεία δεν του έχουν στείλει περσινά τι-
μολόγια κλπ. Τότε άνοιξε ένας νέος κύκλος συζητήσεων, καθώς άρχισαν ερωτήσεις 
από τους συμβούλους «και τότε πως κάνεις προϋπολογισμούς» κλπ. Με λίγα λόγια 
παρουσίασε ένα σύστημα που υπάρχει στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του 
νησιού μας, που κινείται με μπακαλίστικες λογικές, δε στέλνει τιμολόγια κ.α.

Σε κάποια στιγμή ρωτήθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και 
πρόεδρος της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής, κ. Χαρ. Μαλινδρέτος, αν 
ανάλογα ζητήματα έχει και εκείνος. Ο κ. Μαλινδρέτος απάντησε, πως οικονομικά 
προβλήματα υπάρχουν και στη δική του σχολική επιτροπή, αλλά δεν υπάρχουν τι-
μολόγια που δεν έχει παραλάβει και ότι αυτά τα θέματα λειτουργούν κανονικά. Ση-
μειώνουμε ότι ο κ. Σαραντινός, και στο παρελθόν για να δικαιολογήσει το λόγο που 
δεν είχαν τα θέματα συνεδρίασης οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, είχε 
πει ότι δεν είχαν χρήματα για την αγορά φωτοαντιγραφικού χαρτιού στο δήμο. Το 
«δεν έχουμε χρήματα» επαναλήφθηκε από τον κ. Σαραντινό και για το πλύσιμο των 

μοκετών. Από τις καρέκλες των θεατών της συνεδρίασης ακούστηκαν διάφορα και 
φυσικά το: «αν δεν έχετε λεφτά για το πλύσιμο των μοκετών, να κόψετε το έντυπο 
προβολής που βγάζετε».

Την κατάσταση έσωσε κυριολεκτικά, ο κ. Χαρ. Μαλινδρέτος, που είπε: 
«Αφού δεν έχει χρήματα η πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή, τότε ας αναλάβουμε 
εμείς αυτή την υποχρέωση…».

Η ουσία
Το «παίγνιο» εθελοντισμός τείνει να αποτελέσει πανάκεια για κάθε πρόβλημα, 

κάθε εξουσίας. Ο όρος «εθελοντισμός» χρησιμοποιείται πλέον κατά κόρον, ακόμα 
και για θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με τον όρο.

Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να ζητούμε εθελοντικό πλύσιμο για μοκέτες. Οι συγκε-
κριμένες μοκέτες που χρησιμοποιούνται στα σχολεία, δεν είναι τα χαλιά του σπιτιού 
μας. Δεν έχουν τη χρήση που έχει ένα χαλί μίας οικίας, δεν καθαρίζονται με απορ-
ρυπαντικά που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ, δεν απλώνονται σε σχοινί που 
έχουμε στο μπαλκόνι μας…

Με τον όρο «εθελοντισμός» η κάθε εξουσία, ουσιαστικά προσπαθεί να εξοικονο-
μήσει χρήματα για άλλες δραστηριότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι στη συνεδρί-
ασης στις 8/6/15 στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου, έγινε μάχη στις 2 τα 
ξημερώματα. Η μάχη έγινε για να δοθούν περισσότερα χρήματα σε συλλόγους. 
Σεβόμαστε τους συλλόγους και πιστεύουμε ότι όσοι έχουν δράση πρέπει και να 
χρηματοδοτούνται (αν και ουδέποτε δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε το γιατί σ’ 
ένα μικρό χωριό, πρέπει να υπάρχουν δύο ή και τρεις ομοειδής σύλλογοι, και να 
χρηματοδοτούνται όλοι). Όμως μεταξύ της υγείας των μικρών παιδιών και ενός 
πανηγυριού, θα προτιμήσουμε το πρώτο…

Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζουμε εθελοντικές δράσεις π.χ. που θα κόστιζαν 
500 ή 1000 ευρώ και να καλούμε συμπολίτες μας να συμμετέχουν, αλλά την ίδια 
στιγμή να δίνουμε τα ίδια χρήματα σε δράσεις αμφιβόλου ποιότητας. Για να πούμε 
και την ουσία. Προ ημερών γράφτηκε σε επίσημο δελτίο τύπου ότι ουσιαστικά οι 
δημόσιοι υπάλληλοι είναι στο νησί μας, διότι υπάρχει ο τουρισμός, και θα πρέπει 
να μας χρωστούν χάρη γι’ αυτό. Λίγες μέρες μετά είπαμε στους ίδιους ανθρώπους 
«σας έχουμε ανάγκη, πλύντε τα χαλιά των παιδιών μας!». (Μην βλέπουμε 
τυχαία την παρέμβαση των υπαλλήλων στους ΟΤΑ Πάρου-Αντιπάρου, διότι προς 
αυτούς ήταν η παραπάνω προσβλητική διατύπωση).

Για να υπάρχει εθελοντική δράση θα πρέπει να αποδεικνύεται από τη δημοτική 
πλειοψηφία, ότι γίνεται προσπάθεια και από την πλευρά της, για σοβαρή πολιτική. 
Επίσης, αν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στο δήμο Πάρου, για αγορά φωτοαντιγρα-
φικού χαρτιού ή πλύσιμο μοκετών, τότε μήπως θα έπρεπε να γίνει ένα μονοθεματικό 
συμβούλιο και να ενημερωθούν οι πολίτες. Διότι, μέχρι σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι 
ο Δήμος Πάρου, μπορεί να μην είναι ζάμπλουτος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει 
τα χάλια άλλων δήμων της χώρας. Εμείς γνωρίζουμε -από αυτά που έχουν ειπωθεί-, 
ότι γενικά ο δήμος μας είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Δεν μπορούμε λοιπόν 
κάθε τρεις και πέντε για κάθε υστέρηση ή αμέλειά μας, να επικαλούμαστε την οι-
κονομική κατάσταση. Χρήματα για την μπουγάδα των μοκετών υπάρχουν στο δήμο 
Πάρου. Πολιτική ευελιξία δεν υπάρχει…
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Κόκκινη γραμμή
Ή εγώ έχω γίνει πολύ «κυβερνητικός», ή μου έχει 

μείνει κουσούρι τα τελευταία χρόνια να αμφισβη-
τώ οτιδήποτε προέρχεται απ’ αυτό το συνονθύ-
λευμα-κόμμα, που ίδρυσε το 1974 ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής. 

Η αναφορά γίνεται με αφορμή τις τσιρίδες της 
ΝΔ και της ουράς της (ΠΑΣΟΚ), για τη μη κατάρ-
γηση του μειωμένου ΦΠΑ. Προσωπικά είμαι σχε-
δόν βέβαιος πως κάτι τέτοιο (εγκληματικό κατά 
την άποψή μου), δε θα γίνει.

Από την άλλη αντιλαμβάνομαι πλήρως πως πρέ-
πει να βρεθούν τα περίπου 330 εκ. ευρώ, που εί-
ναι τα «ισοδύναμα» και για τα οποία δεσμεύτηκε 
ότι θα βρει από άλλες πηγές η κυβέρνηση, από τη 
στιγμή που οι θεσμοί έκαναν δεκτό το Ελληνικό 
αίτημα για να παραμείνει αμετάβλητο το καθε-
στώς του μειωμένου κατά 30% ΦΠΑ στα νησιά.

Σε προσωπικό επίπεδο πιστεύω ότι μόνο η κα-
τάργηση του ΦΠΑ θα δώσει «ανάσα» στο χειμα-
ζόμενο Ελληνικό λαό, αλλά από την άλλη, η λογι-
κή λέει, ότι κάτι τέτοιο για την ώρα είναι ανέφικτο. 
Η υπόθεση του ΦΠΑ και αν παραμείνει μειωμένος 
στα νησιά μας είναι κάτι που ανησυχεί όλους μας 
και αυτό διότι όλοι γνωρίζουμε πως σε μία αντίθε-
τη απόφαση οι τιμές θα πάρουν την ανηφόρα. Φυ-
σικά, δεν έχω την παραμικρή επιφύλαξη ότι τυχόν 
αύξηση του ΦΠΑ θα βρει ως θύματα τους απλούς 
πολίτες. Άλλωστε ούτε οι μειώσεις του ΦΠΑ τον 
ευνόησαν ποτέ… Θυμίζω την περσινή περίπτωση 
της μείωσης του ΦΠΑ στα καταστήματα εστίασης 
για τους καφέδες, χυμούς και συναφή είδη. Αν 
αφαιρέσουμε ορισμένες αλυσίδες εστίασης, αυτή 
η μείωση δεν έφθασε ποτέ στον καταναλωτή. Την 
καρπώθηκαν οι επιχειρηματίες, ενώ ο λαουτζίκος 
έμεινε στην απέξω.

Στο ζήτημα του ΦΠΑ μπήκαν και οι βουλευτές-
πολιτευτές της ΝΔ, οι οποίοι τσιρίζοντας κάνουν 
σπέκουλα στο πρόβλημα. Τους κατανοώ αντιπο-
λιτευτικά, αλλά κυριολεκτικά δεν τους παίρνει κα-
νείς στα σοβαρά. Βλέπετε, αυτός, ο συγκεκριμένος 
πολιτικός χώρος, έχασε διά παντός (;) την αξιοπι-
στία του.

Το άλλοτε φιλελεύθερο κόμμα, μεταβλήθηκε επί 
Σαμαρά σε δεκανίκι του Ευρωπαϊκού οικονομικού 
συστήματος. Έχει μεταβληθεί σε ένα φερέφωνο 
των οικονομικά ισχυρών της Ευρώπης και η ευ-
ρωλαγνεία του χτυπάει κόκκινο. Ωσάν να γεννή-
θηκε αυτή η χώρα το 2011, ωσάν να ζούμε σε μια 
ιδιότυπη εποχή κατοχικών δυνάμεων, ωσάν, ωσάν, 
ωσάν και τελικά, ωιμέ, πως κατάντησαν τις φιλε-
λεύθερες ιδέες οι επίγονοι της Μητσοτακικής ιδε-
ολογικής λαίλαπας, που τείνει να έχει ξεπεράσει 
και την ανόητη σοσιαλδημοκρατία των δεκαετιών 
’80 και ’90. 

Αυτή η χώρα δεν «γεννήθηκε» το 2011 και αυτή 
η χώρα δεν ήταν «παράδεισος» πριν την έλευση 
της νέας κυβέρνησης. Μία νέα κυβέρνηση, που για 
την ώρα δεν μπορεί να πάρει τολμηρές αποφά-
σεις και αυτό είναι ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ για τους 
πολίτες…

Νησιωτική 
Ελλάδα S.O.S.

Αρκετά χρόνια πριν, ο τότε υποψήφιος Δήμαρχος 
Πάρου για δεύτερη φορά κ. Γ. Ραγκούσης, σε προε-
κλογική συγκέντρωση στην Αθήνα, ανακοίνωνε την 
αγορά του υγειονομικού αεροσκάφους. Επίσης λίγα 
χρόνια πριν, ο κ. Δ. Αβραμόπουλος υποσχόταν τη δημι-
ουργία νοσοκομείου στην Πάρο σε μόλις δύο χρόνια!

Κάποιες εύλογες ερωτήσεις κατοίκου αυτού του νη-
σιού:

 - To αεροσκάφος γιατί έχει να πετάξει τρία χρόνια 
τώρα;

 - Παρόλο που στον προϋπολογισμό του Δήμου είναι 
κατατεθειμένα 70.000 ευρώ για αεροδιακομιδές, γιατί 
είναι ανύπαρκτο το αεροσκάφος;

 - Το Βελέντζειο Ίδρυμα δεν οφείλει κάποιες εξηγή-
σεις στον παριανό λαό για όλη αυτή την κατάσταση; 
Ας μας πει ξεκάθαρα ποια είναι τα προβλήματα που 
υπάρχουν - αν υπάρχουν - και ποιες είναι οι ενέργειες 
που γίνονται από πλευράς του, αφού του ανήκει το 
αεροσκάφος.

 - Οι διακομιδές με το πλωτό από Πάρο για Σύρο 
ποιον ή ποιους «εξυπηρετούν», Ποιος ή ποιοι τις έχουν 
αναλάβει και από πού πληρώνονται;

  - Αν και ο Δήμος εξήγγειλε παροχές - κίνητρα προς 
ιατρούς, ώστε να στελεχωθεί κάπως το Κέντρο Υγείας, 
γιατί συνεχίζει να έχει τέτοια χάλια;

 - Η Περιφέρεια ποιες ενέργειες κάνει και ποιες είναι 
οι δικαιοδοσίες της στα θέματα υγείας;

 - Το νοσοκομείο που εξήγγειλε ο κ. Αβραμόπουλος 

πού είναι και δεν το βλέπουμε εμείς;
 - To περιβόητο συντονιστικό υγείας πού χάνεται τα 

καλοκαίρια; Ποιες κινήσεις κάνει - αν κάνει - με κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ;

Αδιαφορώντας αν έχει ξεκινήσει η τουριστική σε-
ζόν, θέλω να πω το αυτονόητο, ότι τουρισμός χωρίς 
υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να υπάρξει και 
βρίσκω πολύ γελοίο το γεγονός ότι κάθε καλοκαίρι 
τα θέματα της υγείας αποσιωπούνται σε όλα τα νησιά 
συνειδητά! Από Φθινόπωρο πάλι τα ξαναθυμόμαστε 
και ανακυκλωνόμαστε στις ίδιες συζητήσεις. Οι κυβερ-
νήσεις ΠΑΣΟΚ - ΝΔ πέτυχαν το σκοπό τους. Διέλυσαν 
τη χώρα και εξαθλίωσαν τους πολίτες της. Η τωρινή 
κυβέρνηση μάλλον δεν ξέρει τι της γίνεται και προς τα 
πού βαδίζει.

Ας παραλύσουν όλα τα νησιά λοιπόν κι ας έχουν 
ξεκινήσει να ’ρχονται 
τουρίστες! Δε γίνεται 
σε τόσο σοβαρό θέμα, 
όπως της υγείας, να 
κοιτάει ο καθένας το 
συμφέρον του. Μόνο 
έτσι μπορεί και να  
μας πάρουν οι κυβερ-
νώντες σοβαρά..

Είμαστε όλοι υπο-
ψήφια θύματα της 
συνεχιζόμενης κρατι-
κής υποκρισίας και με 
γνώμονα αυτό πρέπει 
να κινηθούμε όλοι οι 
νησιώτες!

Καλό ταξίδι Γιάννη....

Αγγελική Παυλάκη

Κοινωνικός 
τουρισμός

Τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τον αριθμό των 
δικαιούχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 
2015 του ΟΓΑ, καθορίστηκαν με απόφαση που δημο-
σιεύτηκε και ορίζει όλο το πρόγραμμα Αγροτικής Εστί-
ας.

Στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2015 του 
ΟΓΑ 100.000 άτομα εκ των οποίων 85.000 άτομα να 
πραγματοποιήσουν 6 ημέρες διακοπές (5 διανυκτε-
ρεύσεις). 

Επίσης, 15.000 συνταξιούχοι, να πραγματοποιήσουν 
6 ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) και μέχρι τέσ-
σερις (4) απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες 
εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτη-
ρίων της χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προ-
γράμματος ιαματικού τουρισμού. Στο εκδρομικό πρό-
γραμμα 49.000 άτομα εκ των οποίων 7.000 άτομα να 
πραγματοποιήσουν 3ήμερες εκδρομές,10.000 άτομα 
να πραγματοποιήσουν 2ήμερες εκδρομές, και 32.000 
άτομα μονοήμερες εκδρομές.

Προϋποθέσεις κοινωνικού τουρισμού
– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. 

ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπε-
ρηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), 
όπως ισχύει, ή

– Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφά-
λισης Αγροτών του ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήμεροι ή να 
έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών 
και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά τον χρό-
νο υποβολής της αίτησης, ή

– Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προ-
σώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

– Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα 
δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική 
ικανότητα. κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για 

συμμετοχή στα προγράμματα.

Προϋποθέσεις ιαματικού τουρισμού
– Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. 

ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπε-
ρηλίκων.

– Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα 
δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική 
ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για 
συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Αγροτική Εστία
Για την επιλογή των δικαιούχων των Προγραμμάτων 

του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2015 ορί-
ζονται τα παρακάτω κριτήρια:

1. Στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και 
Εκδρομών, καθορίζεται να περιληφθούν οι οποίοι θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτά και σε 
περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δι-
καιούχων πέραν του οριζόμενου ως κριτήριο επιλογής 
καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ. Προτεραιότητα στην κλή-
ρωση έχουν οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν κληρώθηκαν 
τα τρία τελευταία έτη στα ανωτέρω προγράμματα.

2.Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα Κοινω-
νικού Τουρισμού και Εκδρομών, έχουν και οι σύζυγοι 
αυτών, που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στα αντί-
στοιχα προγράμματα, δικαιούχοι του Λογαριασμού 
Αγροτικής Εστίας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση 
συμμετοχής, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα στον 
ΟΓΑ μέλη των οικογενειών τους.

Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν στα Προγράμματα Κοινωνικού ή Ιαματικού 
Τουρισμού, ή Εκδρομών οι δικαιούχοι του ΛΑΕ που θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα 
προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προ-
σαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυ-
της αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν εξωϊδρυ-
ματικό επίδομα παραπληγίας ή τετραπληγίας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στα ΚΕΠ της χώρας
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Επικίνδυνα παιχνίδια 
ΑΜΚΕ

Με δελτίο τύπου, που εκδόθηκε στις 4 Ιουνίου 2015, με τίτλο: «Αεροδρόμιο Πά-
ρου:

Ερασιτεχνισμοί Δημάρχου και επικίνδυνα παιχνίδια ΑΜΚΕ.», ο συνδυασμός της 
ΚΕΠ-ΟΣΑ, ασκεί κριτική στις ενέργειες που έχουν γίνει από την ΑΜΚΕ για το νέο 
αεροδρόμιο, καθώς και το δήμαρχο κ. Μ. Κωβαίο.

Η ανακοίνωση της ΚΕΠ-ΟΣΑ, έχει ως εξής:
«Η Δημοτική παράταξη ΚΕΠ-ΟΣΑ δηλώνει ξεκάθαρα ότι είναι υπέρ της ολοκλήρωσης 

του έργου του νέου Αεροδρομίου Πάρου, με τήρηση της νομιμότητας τόσο στο στάδιο 
της Μελέτης- Κατασκευής – Χρηματοδότησης, όσο και του Ελέγχου και των Αδειοδο-
τήσεων. Πιστεύουμε ότι το νέο Αεροδρόμιο θα βελτιώσει ριζικά τις υποδομές του Νη-
σιού και θα βοηθήσει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψή του. Μετά τις τελευταίες 
εξελίξεις κρίνουμε απαραίτητη αυτή τη δημόσια τοποθέτησή μας. γιατί οι ενέργειες και 
οι παραλήψεις της δημοτικής 
αρχής δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα.

 Είναι γνωστό πως έχουν 
ήδη ξοδευτεί για το Νέο Αε-
ροδρόμιο Πάρου 30 περίπου 
εκατ. Ευρώ χωρίς να έχουν 
προβλεφθεί κτηριακές εγκατα-
στάσεις. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, 
από την πολιτική ηγεσία, Ρα-
γκούσης, Χρυσοχοΐδης, αλλά 
και την τοπική αυτοδιοίκηση, 
Βλαχογιάννης, Κωβαίος, οφεί-
λουν απαντήσεις για αυτή την παγκόσμια πρωτοτυπία ενός αεροδρομίου χωρίς κτήρια 
παρά μόνο με αεροδιάδρομο και πεδίο ελιγμών. Η ηγεσία πολιτική και αυτοδιοικητική 
προσπάθησε με κάθε τρόπο να πιστωθεί το γεγονός πανηγυρίζοντας προκαταβολικά. 
Επί υπουργίας Χρυσοχοΐδη οι νέες μελέτες για τα κτηριακά αρχικά υπολογίζουν το 
κόστος στα 2εκατ. Ευρώ, για να εκτιναχθούν τελικά στα 4,2 εκατ., ενώ οι τοπικοί παρά-
γοντες Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την απευθείας 
ανάθεση στην ΙΝΤRACAT του Κόκκαλη με εξαιρετικά επισφαλείς διαδικασίες.

Μετά την κατάρρευση του σεναρίου λόγω της αρνητικής γνωμάτευσης της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ο νέος Δήμαρχός Πάρου, κ. Κωβαίος, χωρίς να πι-
έσει το Υπουργείο και την ΥΠΑ για την ολοκλήρωση του έργου με νόμιμες διαδικασίες, 
χωρίς αρχικά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζει να προχωρήσει στην 
πολιτική «Εμείς θα φτιάξουμε το Αεροδρόμιο μόνοι μας».

  Τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε ένα ρεσιτάλ προχειρότητας και ερασι-
τεχνισμού στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής στα όρια του τραγικού και του επικίν-
δυνα γελοίου. Μεταφορά του στεγάστρου του Βελέντζειου, σπίτια της περιοχής ως 
Πύργος Ελέγχου, Προ-κατ κτήρια, αναζήτηση χορηγών και τελικά ίδρυση Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων από ιδιώτες 
για τη ολοκλήρωση του έργου, εταιρεία στην οποία συμμετέχουν οι δήμαρχοι Πά-
ρου, Αντιπάρου και κάποιοι επιχειρηματίες του τουρισμού.

- Σημειώνουμε ότι η παριανή κοινωνία έχει ξαναζήσει επί δημαρχίας Ραγκούση 
ανάλογο θέμα με την απόκτηση του υγειονομικού αεροσκάφους και τις μέχρι σή-
μερα αδιαφανείς διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην συλλογή χρημάτων. Θυ-
μίζουμε επίσης ότι ποτέ δεν έγινε οικονομικός απολογισμός για τα χρήματα που 
συγκεντρώθηκαν -.

 Στην πορεία ο ρόλος και η λειτουργία της ΑΜΚΕ ξεφεύγει από τον αρχικό της 
σκοπό και ξεπερνά κάθε φαντασία. Με μια πολιτική ανακοίνωση απαντά σε κείμενο 
των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση Πάρου, Αντιπάρου, με το οποίο οι ερ-
γαζόμενοι ασκούν κριτική στις προτεραιότητες των δημοτικών αρχών. Ουσιαστικά  
τους επιτίθεται και τους ζητά να καθίσουν ήσυχοι και να μη μιλούν. Συγχρόνως θέτει 
αυθαίρετα, ατεκμηρίωτα και ζημιογόνα θέμα ασφάλειας του υπάρχοντος αεροδρο-
μίου. Η απάντηση ήρθε ουσιαστική και άμεση από τον αερολιμενάρχη Πάρου και η 
ΑΜΚΕ αρχικά και ο Δήμος Πάρου με ανακοινώσεις και αποφάσεις σε πλήρη σύγχυ-
ση προσπαθούν να διορθώσουν τα προβλήματα που οι ίδιοι δημιούργησαν.

Η ουσία είναι πως ο δήμαρχος Πάρου με την ίδρυση της ΑΜΚΕ προτείνει μέσω δη-
μοσίου εράνου, την υλοποίηση ενός Δημόσιου Έργου, σε Δημόσιο χώρο από ιδιώτες 
που άμεσα ή έμμεσα θα ωφεληθούν από αυτό. Με αυτή την πρακτική και τη φιλοσο-
φία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πιστεύουμε ότι τέτοια έργα δεν γίνονται ούτε 
πρόχειρα με Προ-κατ κτήρια, ούτε παρακάμπτοντας τον νόμο κινούμενοι στα όρια 
της νομιμότητας. Ο ορατός μάλιστα κίνδυνος είναι ότι ο Δήμος Πάρου απεμπολεί 
τη δυνατότητα δημιουργίας ενός σύγχρονου αεροδρομίου που σε ορίζοντα 20ετίας 
θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών. Η δημιουργία της ΑΜΚΕ 
με σκοπό την απευθείας ανάθεση στην INTRACAT, ανάθεση που ήδη έχει κριθεί πα-
ράνομη, της κατασκευής πρόχειρων και προσωρινών κτηριακών εγκαταστάσεων με 
το ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ μας βρίσκει απολύτως αντίθετους. Ο Δήμαρχος Πάρου 
οφείλει σε συνεργασία με φορείς και τη αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες 
προς τα αρμόδια Υπουργεί και την ΥΠΑ πιέζοντας για την εξεύρεση λύσης μόνιμης, 
οριστικής και με προοπτική. Δεν επιτρέπεται ο Δήμος Πάρου να παραιτείται του 
ρόλου του ουσιαστικού εκπροσώπου του παριανού λαού και να εκχωρεί τα δικαιώ-

ματά του, στα όποια ιδιωτικά συμφέροντα, αποποιούμενος των ευθυνών του.
Δεν επιτρέπεται επίσης ο Δήμαρχος Πάρου να λειτουργεί τόσο πρόχειρα και εν 

τέλει επικίνδυνα.   
Ενώ συντάσσονταν αυτό το κείμενο δημοσιοποιήθηκε η Ανακοίνωση του Έπαρχου 

Πάρου Κώστα Μπιζά, που υποβάλλει αίτημα, στον Αναπληρωτή Υπουργό Χρήστο 
Σπίρτζη, για συνάντηση του με όλους τους  φορείς της Πάρου και της Αντιπάρου 
καθώς και με τους βουλευτές των Κυκλάδων, για το θέμα της κατασκευής των 
Κτηριακών Εγκαταστάσεων για το Νέο Αεροδρόμιο Πάρου. Είναι αυτονόητο ότι η 
ΚΕΠ-ΟΣΑ συμφωνεί με αυτή τη πρόταση του Έπαρχου.

Να κινητοποιηθούμε για να μη χάσουμε κι άλλο χρόνο!».

Η απάντηση
Από το γραφείο δημάρχου Πάρου, εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου 2015, η παρακάτω 

απάντηση προς ΚΕΠ-ΟΣΑ:
«Η εμπειρία των μεμονωμένων αντιδράσεων σχετικά με την πρωτοβουλία μας 

για το αεροδρόμιο επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι η εύκολη ρητορική προ-
σέγγιση συγκρούεται με την αποτελεσματικότητα των πράξεων. Δεν μας ξενίζει, 

αλλά δεν μας αφήνει αδιά-
φορους. Δηλώνουμε, λοιπόν 
προς όλους ότι:

1. Δεν είμαστε απολογητές 
Υπουργών, νυν και πρώην, 
ούτε Δημοτικών Αρχών που 
πέρασαν από το νησί.

2.Είμαστε κληρονόμοι ενός 
προβλήματος, που πέρα από 
τις επιπτώσεις στην τουρι-
στική ανάπτυξη του νησιού 
μας, έχει σοβαρές αρνητι-
κές συνέπειες στην ποιότητα 

ζωής ακόμα και στην ασφάλεια της υγείας των κατοίκων.
3. Πρόθεσή μας δεν είναι να περιοριστούμε στον «θρήνο» για το πρόβλημα. Ούτε 

να αναλωθούμε σε διαμαρτυρίες που έχουν αξία ρητορικής αλλά αντίθετα να πο-
ρευθούμε στον δρόμο της δημιουργικής και πρακτικής αντιμετώπισης του προ-
βλήματος.

Το σίγουρο είναι ότι η Πολιτεία, δεν δείχνει να έχει τη δυνατότητα άμεσης λύσης 
του προβλήματος. Σεβόμαστε τις προτεραιότητές της, αλλά δεν μπορούμε να μεί-
νουμε άλλο με σταυρωμένα χέρια. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να το λύσου-
με με όποιες δικές μας δυνάμεις διαθέτουμε. Κινητοποιήσαμε κατοίκους, φορείς 
και χορηγούς, όσους τουλάχιστον έχουν αντίληψη του μεγέθους και του επείγο-
ντος και δεν αρκούνται στο να επισημαίνουν το πρόβλημα πίνοντας το «φραπέ» 
τους στις παραλίες. Ναι, κάνουμε έρανο. Για να καταδείξουμε την αδυναμία του 
Κράτους. Για να δώσουμε λύση σε ένα θέμα που μας «καίει» όλους. Εκείνοι που 
μίλησαν για «πρόχειρους» και «επικίνδυνους» χειρισμούς και για «εκχώρηση δικαι-
ωμάτων σε ιδιωτικά συμφέροντα» μας καλούν να προχωρήσουμε σε συσκέψεις με 
τους αρμόδιους παράγοντες προφανώς μη γνωρίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή έχει 
ήδη προβεί σε μια σειρά επαφών και συζητήσεων με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 
ώστε κάθε ενέργειά μας να βρίσκεται εντός του πλαισίου της ρεαλιστικής διεκδί-
κησης και προώθησης του έργου.

Ρωτάμε λοιπόν από πού προκύπτει η επικινδυνότητα των ενεργειών μας όπως 
επικαλούνται; 

Μήπως θα έπρεπε να κάνουν την αυτοκριτική τους και να διερωτηθούν ποια 
ήταν η στάση τους στις όποιες πρωτοβουλίες και διεκδικήσεις κατά καιρούς που 
έγιναν από ο Δήμο μας; H προτίμηση που επιδεικνύουν υπηρετώντας τη «δημιουρ-
γική ασάφεια» εξακολουθεί να συντηρεί το πρόβλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση 
δεν τους απαλλάσσει από τις ευθύνες που τους αναλογούν. 

- Από πού προκύπτει το συμπέρασμα της προχειρότητας όταν δεν έχουν πλήρη 
γνώση των σχεδίων; Αν η ιδεοληψία που τους διακατέχει κινείται στην κατεύθυνση 
της μη λύσης από τη ρεαλιστική προσέγγιση έστω μίας προσωρινής λύσης, σημαί-
νει απλά, ότι βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου.

- Από πού προέκυψε η πρόθεσή μας να δώσουμε δουλειά σε μεγαλοεργολάβους; 
Θέλουμε να προχωρήσουμε ένα έργο. Eίναι φυσικό η διαδικασία να αναληφθεί νό-
μιμα και με απόλυτη διαφάνεια από εκείνους που παρέχουν τα εχέγγυα ώστε αυτή 
να περατωθεί με ασφάλεια.

Αν, όσοι επικρίνουν τις ενέργειές μας πιστεύουν ότι θα υπάρξουν ιδεολόγοι  κα-
τασκευαστές που θα αναλάβουν το έργο χωρίς αμοιβή, είμαστε διαθέσιμοι να τους 
δεχτούμε ευχαρίστως.

Όσοι αναλάβαμε την πρωτοβουλία για το αεροδρόμιο δεν έχουμε σκοπό να 
ανακυκλώνουμε μιζέριες. Αντίθετα, πρόθεσή μας είναι να αποσαρθρώσουμε τις 
μίζερες αντιλήψεις που μας κράτησαν σε στασιμότητα και οδήγησαν στο σημε-
ρινό αδιέξοδο. Γι’ αυτό καλούμε ακόμα κι εκείνους που στέκονται τώρα απέναντι 
και περιορίζονται στην στείρα κριτική, να πλαισιώσουν την προσπάθειά μας. Μια 
προσπάθεια που έτσι και αλλιώς, θα πιστωθεί στους Παριανούς συνολικά και όχι 
στους μπροστάρηδες. Διαφορετικά, ας θυμηθούν τα λόγια του Καβάφη:

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις
μες την πολλή συνάφεια του κόσμου,
μες τες πολλές κινήσεις και ομιλίες. (Όσο μπορείς...)». 
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Γερούκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της 

Ηλέκτρας, το γένος Μπούμπαλη, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στις Λεύκες Πάρου και η Ρούσσου 
Στεφανία του Γεωργίου και της Αικατερίνης, το γέ-
νος Χανιώτη, που γεννήθηκε στο Τρανόβαλτον Κοζά-
νης και κατοικεί στις Λεύκες Πάρου, θα παντρευτούν 
στις Λεύκες της Πάρου. 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Η Tanya Donta και o Μatthew Boyd θα πα-

ντρευτούν στις 27/06/2015, στην Πάρο, στις 18:00 
στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά, όσους συμπαραστάθηκαν στο 

βαρύ πένθος μας, από την απώλεια του προσφιλούς 
μας Συζύγου, Πατέρα, Παππού, Αδελφού και Θείου

Αναστασίου Σ. Ποπολάνου
Υποστράτηγου Πεζικού Ε.Α
Η σύζυγος Ρούλα, τα παιδιά του Στέλιος και Βίκυ, τα 

εγγόνια Αναστάσης και Ξένια, τα αδέλφια Εύα Ποπο-
λάνου Καραγιάννη , Αντώνης και Σοφία Ποπολάνου, 
Αλέκα Χαλάτση, τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους μας συμπαραστά-

θηκαν στην απέραντη θλίψη μας στον ύστατο αποχαι-
ρετισμό της λατρευτής μας ΜΑΝΑΣ και ΓΙΑΓΙΑΣ Μα-
ρίας Ναυπλιώτου. Επίσης ιδιαίτερα ευχαριστούμε 
όλους εκείνους τους ομιλητές οι οποίοι με τους επι-
κήδειους λόγους τους αναφέρθησαν με συγκινητικό-
τατες μνείες στο έργο και τις ημέρες της εκλιπούσης.

Οικογένεια
Ηρώς – Νίκου – Γεωργίου Σπυρίδωνος(Ναυπλιώτου)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυά-
ρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή µαζί. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 6940622456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπίτι, 156 τµ, 

µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ από τη θάλασσα. Με-
σολάβηση για λήψη τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

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

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ πωλείται κτήµα πάνω στο δρόµο, 
άρτιο και οικοδοµήσιµο, µε προοπτική για παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεφώνου,4 στρέµµα-
τα, εκ των οποίων το 1 στρέµµα είναι ελιές και 
τα 3 στρέµµατα αµπέλι. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
21429, 697 4475 942

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ενοικιάζεται, στον κε-
ντρικό δρόµο, 125 τ.µ., 400,00€.
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 42642, 697 8126696

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη, 
50 τ.µ., µε αυλή. Τηλ. επικοινωνίας: 6948511546

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται οικία, µεζονέτα 85 τµ, µε 
βασικό οικιακό εξοπλισµό, η-
λιακό θερµοσίφωνα, τζάκι, air 
condition, µπάρµπεκιου, πλησίον 
Αγίας Αικατερίνης. Τηλ.: 6948 511 
546  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 
ενοικιάζεται στην Παροικία, περι-
οχή Καινούριο Πηγάδι. Τιµή: 300 
ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
23516, 6944 702 314

ΛΕΥΚΕΣ, επί του κεντρικού δρό-
µου, (στην είσοδο του χωριού), 
ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώ-
ρος, 500 τ.µ. ισόγειο και 500 τ.µ. 
υπόγειο, µε µεγάλο προαύλιο 
χώρο. Μεµονωµένο ή ολόκληρο. 
Τηλ. 22840 44018 και 6988 449 
419

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ενοικιάζεται διαµέρισµα 
50 τ.µ., 2ος όροφος, 1 υ/δ, σαλόνι, ανεξάρτητη 
κουζίνα και µπάνιο, µπαλκόνι µε θέα πράσινο. 
Πόρτα ασφαλείας, καινούρια κουφώµατα- ντου-
λάπες- παρκέ, τέντα.  Σε ήσυχη γειτονιά, κοντά 
σε στάση µετρό και λεωφορείου. ΤΙΜΗ:300€ Τηλ. 
6974365805

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ζητά εργασί-
α. Εµπειρία σε πίτσα και ξυλόφουρνο. Μιλάει µόνο 
Ιταλικά, Ρώσικα και λίγα Αγγλικά. Τηλ. 6993 550 
585

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ πεπειραµένη ζητά εργασία. (∆εν µι-
λάει ελληνικά). Τηλ. 6993 550 593

ΚΥΡΙΑ γνώστης 3 ξένων γλωσσών, ευχάριστη και 
ευπαρουσίαστη, έµπειρη µάγειρας (πρώην εστιά-
τορας), ζητά εργασία στην περιοχή της Παροικίας, 
για µπουφέ, σέρβις, προσωπική µάγειρας ή ρεσε-
ψιόν, κατά προτίµηση πρωινές ώρες ή µετά τις 6 
το απόγευµα. Τηλ. επικοινωνίας: 6932 629 045

ΙΤΑΛΙΚΑ Ταχύρρυθµα σεµινάρια για τον τουρισµό, 
Μαθήµατα ιδιαίτερα, οµαδικά ή ατοµικά, Προετοι-
µασία για όλα τα διπλώµατα και για σπουδές στην 
Ιταλία. Τηλ. 6974 365805

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτος της 
Ψυχοπαιδαγωγικής σχολής, µε εξειδίκευση σε 
θέµατα Τέχνης & Πολιτισµού, παραδίδει µαθήµατα 
Γλώσσας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας σε παιδιά γυµνα-
σίου και λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6947 268 
109

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΛΑΝΤΖΕΡΑ ζητείται για εστιατόριο στο ∆ρυό της 
Πάρου. Τηλ: 697 2558 231

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται για εστιατόριο στην Αλυκή 
της Πάρου, µε εµπειρία στην ελληνική κουζίνα και 
στα τηγάνια. Κατά προτίµηση από Πάρο. Πληροφο-

ρίες, κος Νίκος: 22840 91740, 693 4344 235

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από 
εµπορική εταιρεία τροφίµων και διανοµών. Α-
παραίτητες προϋποθέσεις: Απολυτήριο Λυκείου, 
∆ίπλωµα Οδήγησης, Ηλικία έως 35 ετών, Ελλη-
νικής Υπηκοότητας. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. επικοινωνίας: 
6944 109 845

ΚΟΠΕΛΑ εµφανίσιµη και επικοινωνιακή ζητεί-
ται για να εργαστεί  σε κατάστηµα ενδυµάτων 
στη Νάουσα της Πάρου. Απαραίτητη η γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. Επιθυµητή η προϋπηρεσία. 
Οι ενδιαφερόµενες παρακαλούνται να αποστεί-
λουν βιογραφικό µε φωτογραφία στο email: hr@
park2fl y.gr 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Παροικία, ζητεί άτοµο για 
εργασία για 4 ώρες ηµερησίως, έως τις 30 
Σεπτεµβρίου. Μισθός 400 ευρώ και ΙΚΑ. Πληρο-
φορίες κος. Μένιος. Τηλ. 22840 24956

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείτε µε χαρτιά, για καθηµερινή 
τετράωρη απασχόληση (∆ευτέρα έως Σάββατο 
10.00 µε 14.00), για περίοδο 1 Ιουλίου µέχρι 15 
Σεπτεµβρίου, περιοχή Σάντα Μαρία. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις, µεταφορικό µέσο και ελληνικάΤηλ 
6977 651327

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ (βοηθός µάγει-
ρα, σαλάτες, λάντζα), ζητείται από το εστιατόριο 
Αµαρυλλίς στην Χρυσή Ακτή.  Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Τηλ. 22840 45061- 6981 367 600

∆ΙΑΦΟΡΑ  

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυ-
κλάδων της ΕΠΑΨΥ στην Πάρο στα πλαίσια του 
ολοκληρωµένου προγράµµατος ψυχοκοινωνικής 
στήριξης που παρέχει στο νησί της Πάρου ζητάει 
να συνεργαστεί µε εθελοντή εκπαιδευτικό Πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης µε στόχο την µαθησιακή 
στήριξη 2 άπορων µαθητών κατά τους καλοκαιρι-
νούς µήνες. Πληροφορίες: 2284022011

12 | Αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€
Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

VANGELI
KRISTAQ

Βαψίµατα κουφωµάτων
& τοίχων

Σπατουλαρίµατα

συνέπεια | άµεση εξυπηρέτηση | χαµηλές τιµές

693 2637952

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Το ωράριο του πολυϊατρείου «διάγνωση» είναι:
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.00 - 21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ  8.30 -13.30

Εκτός ωραρίου για επείγοντα περιστατικά καλέστε
στο τηλέφωνο: 6944746462

Ο ιατρός κ. Τριαντάφυλλος Πάντος, Παθολόγος, 
δέχεται καθηµερινά:

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00 - 13.00

Ο ιατρός κ. Αναγνώστου Κων/νος,
Ορθοπαιδικός, δέχεται καθηµερινά:

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9.00 -14.00

Η ιατρός κ. Πατεράκη Ευστρατία MD MSc
Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας, δέχεται:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2015 12.30-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6/2015  9.00-13.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6/2015 12.30-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6/2015 9.00-13.00

Ο ιατρός κ. Μπαρµπατσάς Χαράλαµπος, 
Γαστρεντερολόγος, δέχεται καθηµερινά:
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-14.00 & 

17.00-20.00

Ο ιατρός κ. Τριαντάφυλλος Ηλίας,
Νευρολόγος, δέχεται:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6/2015
& ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6/2015 10.00-13.30

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
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Ο ΧΟΝ στη Σμύρνη
Τη Σμύρνη επισκέφθηκε ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας από τις 29 Μαΐου έως 

την 1η Ιουνίου 2015, για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του Δήμου Καρσίγιακα 
(Κορδελιό).

Η Παριανή αποστολή αποτελούνταν κυρίως από μέλη της γυναικείας ομάδας 
του συλλόγου, καθώς και χορεύτριες και χορευτές της ομάδας παραστάσεων. Ο 
ΧΟΝ ήταν το τιμώμενο συγκρότημα στην κεντρική εκδήλωση υπό τον τίτλο «Ιki 
hasret, bir vuslat», που έγινε στο ανοιχτό θέατρο του Καρσίγιακα.

Οι Παριανοί χόρεψαν μπροστά σε 3500 θεατές, σ’ ένα πρόγραμμα με την καλ-
λιτεχνική επιμέλεια της χοροδιδασκάλου Ελ. Τριώδα. Μουσική έπαιξαν και τρα-
γούδησαν οι Μαν. Δελέντας, Κίμ. Ξύγκης και Ιω. Χρυσανθοπούλου. Η εμφάνιση 
καλύφθηκε εκτενώς από τα τοπικά ΜΜΕ και η φιλοξενία ήταν υποδειγματική. 
Τέλος, τα μέλη του ΧΟΝ είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Σμύρνης.
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Οι πολυσυζητημένες εκλογές της ΕΠΣ Κυκλάδων, για τις οποίες τόσο πολλή με-
λάνι χύθηκε κατά την προεκλογική περίοδο και αντηλλάγησαν ακόμα περισσότερες 
δηλώσεις, πραγματοποιήθηκαν τελικά το περασμένο Σάββατο στην Ερμούπολη, με 
νικητή τον κ. Ρένο Φρέρη.

Ο συνδυασμός του κ. Ρ. Φρέρη, «Ισχύς εν τη ενώσει», απέσπασε 11 ψήφους των 
σωματείων, έναντι 9 ψήφων του συνδυασμού «Ώρα ευθύνης για το Κυκλαδίτικο 
ποδόσφαιρο», του κ. Χρ. Καφτηράνη. Ακόμα, στην κάλπη της ΕΠΣΚ βρέθηκε και ένα 
άκυρο ψηφοδέλτιο (του κ. Καφτηράνη, που είχε 
ριχθεί μαζί με ένα λευκό ψηφοδέλτιο).

Κύριο γνώρισμα των εκλογών ήταν τα πολλά 
μέλη που εξελέγησαν στο νέο διοικητικό συμ-
βούλιο και δεν κατάγονται από τη Σύρο –ως συ-
νήθως- ή δεν εκπροσωπούν σωματεία της πρω-
τεύουσας των Κυκλάδων.

Επίσης, οι εκλογές αποτέλεσαν μία ξε-
χωριστή ημέρα για το Παριανό ποδό-
σφαιρο, καθώς ο πρώην πρόεδρος του 
ΑΟΠ και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής 
του ίδιου σωματείου, κ. Γιώργος Παρού-
σης, εξελέγη πρώτος σύμβουλος της ΕΠΣΚ. 
Ο κ. Παρούσης, τιμήθηκε με 10 σταυρούς, στα 
11 ψηφοδέλτια που κέρδισε ο συνδυασμός του!

Ποιοι εξελέγησαν
Τα νέα μέλη του ΔΣ της ΕΠΣΚ είναι τα παρα-

κάτω:
«Ισχύς εν τη ενώσει» (σύμβουλοι 6)
Ειρηναίος Φρέρης
Γεώργιος Παρούσης 10 ψ.
Μάριος Ξαγοράρης 9 ψ.
Νίκος Παρίσης 9 ψ.
Ευστράτιος Φουτάκογλου 9 ψ.
Αντώνιος Φωτεινός 9 ψ.
«Ώρα Ευθύνης για το Κυκλαδίτικο ποδόσφαι-

ρο» (σύμβουλοι 3)
Χρήστος Καφτηράνης
Γεώργιος Χωριανόπουλος 9 ψ.
Μάριος Γαλανός 8 ψ.
Τέλος, για την εξελεγκτική επιτροπή ο συνδυα-

σμός του κ. Φρέρη εκλέγει δύο άτομα: Ιωάννης 
Ρούσσος 7 ψ. και Γεωργία Ρούσσου 6 ψ. ενώ ο 
συνδυασμός του κ. Καφτηράνη εκλέγει ένα σύμ-
βουλο, τον κ. Μιχαήλ Παράβαλο με 7 ψ.

Οι πρώτες δηλώσεις
Ευθύς μετά την ιστορική νίκη του κ. Φρέρη (ο κ. Σιγάλας αποχωρεί μετά από 29 

χρόνια!), ο νέος πρόεδρος της ΕΠΣΚ δήλωσε μεταξύ άλλων στη συνέλευση:
«Ήταν πιστεύω η πρώτη φορά που υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή σε εκλογές 

στην Ένωση, καθώς όπως είδαμε υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον. 
Αυτό δείχνει ότι υπάρχει παλμός, ότι η καρδιά μας χτυπά και ότι μπορούμε να 

κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά όλα τα σωματεία που 
μας τίμησαν με την ψήφο τους και υποσχόμαστε σε όλους, πως τα περισσότερα 
που ονειρευόμαστε να τα κάνουμε πράξη. Σίγουρα με την εμπειρία των παλαιότε-
ρων που θέλουμε τη συνεργασία τους. Αν και κερδίσαμε έχω μία μικρή πίκρα 
γιατί περιμέναμε να έχουμε περισσότερους ψήφους και για μένα αυτό το 
αποτέλεσμα ήταν αποτυχία. Υπολογίζαμε από τους 21 ψήφους να περνά-
με τους 15 με 17 και το αναφέρω αυτό γιατί αυτές τις υποσχέσεις είχαμε, 
αλλά σίγουρα διάφοροι λόγοι μέσα στην εβδομάδα που διανύσαμε τους 
επηρέασαν. 

Να αφήσουμε πίσω μας την εβδομάδα που πέρασε, αλλά να αφήσουμε πίσω 
μας και όλες τις πιέσεις που υπήρξαν, εμείς σφίγγουμε το χέρι σε όλους, 
τους αγκαλιάζουμε όλους και τους αγαπάμε όλους. Εδώ είμαστε και θα προ-
σπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα, να ενώσουμε τα σωματεία, θα προσπα-
θήσουμε να τα φέρουμε πιο κοντά και το αποδείξαμε πιστεύω με τον καλύτερο 
τρόπο και στη συμμετοχή που υπήρχε στην Γενική αυτή συνέλευση. Δεν έχει ξανά 
γίνει πιστεύω τέτοιο ψηφοδέλτιο να αντιπροσωπεύονται όλα τα νησιά. Όλα τα νη-
σιά, όπως η Σαντορίνη, η Νάξος, η Πάρος, η Μύκονος, η Τήνος και από τη Σύρο τα 
δύο παιδιά, είναι κάτι μοναδικό, κάτι πρωτοποριακό (…).

Εδώ είμαστε, όχι μόνο για τη Σύρο, θα πρέπει να βγάλουμε τις ταμπέλες που κά-
ποιοι επιλεκτικά τις χρησιμοποίησαν, χαίρομαι που δεν θίχτηκε ότι είμαι καθολικός, 
καθώς είμαι ο πρώτος καθολικός που γίνεται πρόεδρος στην ΕΠΣ Κυκλάδων. Όλα 
τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη και πιστεύω ότι θα κάνουμε καλή δουλειά (…)».

Οι ανακοινώσεις
Για το αποτέλεσμα των εκλογών εκδόθηκαν δελτία τύπου από τους δύο συνδυα-

σμούς που διεκδίκησαν τη νίκη στην ΕΠΣΚ. Οι αντεγκλήσεις συνεχίστηκαν όμως και 
μετά το εκλογικό αποτέλεσμα… και αυτό θεωρείται λογικό ως ένα βαθμό, λόγω της 
προεκλογικής έντασης που υπήρξε, καθώς και την προσπάθεια ανάμειξης αυτοδιοι-
κητικών παραγόντων των Κυκλάδων σ’ αυτές. Σημειώνουμε ακόμα, πως και ΜΜΕ 
των Κυκλάδων προσπάθησαν με τον τρόπο τους να επηρεάσουν τα ποδοσφαιρικά 

σωματεία για την ψήφο τους. 
Ο συνδυασμός «Ισχύς εν τη ενώσει», στην 

ανακοίνωσή του γράφει:
«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους 

βοήθησαν για την μεγάλη ανατροπή, κόντρα σε 
εξωαθλητικούς παράγοντες που προσπάθησαν 
με ξεπερασμένες παλαιοκομματικές μεθόδους, 
να επηρεάσουν την ψήφο των ερασιτεχνικών 
σωματείων. 

Κάποιοι «ανταποκρίθηκαν» κάνοντας σί-
γουρα μεγαλύτερη ζημιά στα «έρμα» πλέ-
ον κόμματα, ενώ τα περισσότερα, ύψωσαν 
αθλητικό παράστημα και κατάφεραν να 
γυρίσουν σελίδα στην Ε.Π.Σ. Κυκλάδων. 
Δίνουμε το χέρι σε όλους και πρώτα σε αυτούς 
του αντίπαλου συνδυασμού που η συντριπτική 
πλειοψηφία των μελών του μας συνεχάρη και 
μας αγκάλιασε. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσου-
με, μόνο να ενώσουμε. Τρανή απόδειξη η συμ-
μετοχή στο νέο Δ.Σ. των περισσοτέρων νησιών 
μας.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και η 
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της Ένω-
σής μας, η οποία θα είναι και ιδιαίτερα σημα-
ντική».

Ο συνδυασμός «Ώρα Ευθύνης για το Κυ-
κλαδίτικο Ποδόσφαιρο», στην ανακοίνωσή 
του γράφει:

«Ο Συνδυασμός «Ώρα Ευθύνης για το Κυκλα-
δίτικο Ποδόσφαιρο» ευχαριστεί τα Σωματεία τα 
οποία εμπιστεύτηκαν και ψήφισαν το Συνδυα-
σμό μας. Τα συγχαίρει επίσης για την αξιοπρε-
πή στάση τους και την αντίστασή τους απέναντι 
στις πρωτόγνωρες, για τον τόπο μας, συμπε-
ριφορές. Συμπεριφορές που, εάν δεν γινόταν 
μπροστά στα μάτια μας, είναι δύσκολο να τις 

πιστέψει κανείς.
Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον αυτοί που ενέδωσαν σε τέτοιου είδους συ-

μπεριφορές να έγινε επωφελεία των σωματείων τους και όχι για προσω-
πικό όφελος. Επίσης, ελπίζουμε, ότι ο Συνδυασμός που εξελέγει, να λειτουργήσει 
ισότιμα προς όλα τα σωματεία και οι παραπάνω συμπεριφορές να είχαν ημερομη-
νία λήξης τη χθεσινή εκλογική μάχη. Άλλωστε ο σκοπός τους επετεύχθη.

Εμείς, ο δικός μας Συνδυασμός, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να συμμετέ-
χουμε ενεργά, καθημερινά, στα δρώμενα του Κυκλαδίτικου Ποδοσφαίρου σε συ-
νεργασία πάντα, όπως ακριβώς δηλώσαμε, με όλα τα Σωματεία και με όλους του 
φορείς του Νομού μας. Μακριά πάντα από ενέργειες που προσβάλουν και θίγουν 
την αξιοπρέπεια παραγόντων, αλλά και την ιστορία των Ομάδων μας».

Η Πάρος
Συγχαρητήρια μηνύματα στο νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΣΚ, έστειλαν και οι 

ομάδες του νησιού μας. Οι ανακοινώσεις έχουν ως εξής:
«Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ
Το ΔΣ του Συλλόγου μας συγχαίρει την παράταξη «Ισχύς εν τη Ενώση» και τον 

κύριο Ρένο Φρέρη προσωπικά για την εκλογή τους στην ΕΠΣ Κυκλάδων και τους 
εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους».

«ΑΟΠ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. Πάρου συγχαίρει τον συνδυασμό του κ. Φρέρη 

Ειρηναίου «Ισχύς Εν τη Ενώσει» για την επιτυχία του στις εκλογές της Ένωσης 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων, που πραγματοποιήθηκαν την 6η Ιουνίου 
2015 στο νησί της Σύρου. Επίσης, συγχαίρει όλο το νεοεκλεγμένο συμβούλιο και 
του εύχεται να έχει θέληση, πείσμα και δύναμη ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσκο-
λίες που υπάρχουν και να πετύχει στους στόχους  που έχουν τεθεί, για το καλό 
όλων των σωματείων».

Νέα εποχή στην ΕΠΣΚ
Σάρωσε ο Γ. Παρούσης
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Οικολογικός 
Αγώνας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος οικολογι-
κός αγώνας δρόμου Πάρου, την περασμένη Κυριακή 7 

Ιουνίου, στο λιμάνι της Νάουσας. 
Η συγκεκριμένη δράση ήταν μια πρωτοβουλία του 

ΣΥΔΙΣΑΠΑ και του δήμου Πάρου, με αφορμή την πα-
γκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. 

Από νωρίς δεκάδες μικροί αθλητές μαζί με τους 
γονείς τους συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι, προθερμάν-
θηκαν και κατόπιν αγωνίστηκαν με το σύνθημα: «Τρέ-
χουμε για το περιβάλλον». Στη συνεχεία ο δήμαρχος κ. 
Μ, Κωβαίος και ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑΠΑ κ. Γιάννης 
Πετρόπουλος, βράβευσαν τους «Πράσινους Μαθητές»  
των σχολείων της Νάουσας. Σημειωτέον ότι το πρό-
γραμμα «Ανταποδοτική Διαλογή στην Πηγή», το οποίο 
αγκάλιασε η μαθητική κοινότητα της Νάουσας, συγκέ-
ντρωσε 500 κιλά αλουμινίου και 300 κιλά τηγανέλαιο. 
Εφαρμόζοντας την παγκόσμια αρχή «ο ρυπαίνων πλη-
ρώνει και ο ανακυκλών ανταμείβεται», οι τρεις «πρά-

σινοι» νικητές του δημοτικού σχολείου πήραν από ένα 
ποδήλατο ο καθένας και οι υπόλοιποι μαθητές από 
ένα περιβαλλοντικό διδακτικό παραμύθι, ως επιβρά-
βευση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης. 

Στο τέλος της εκδήλωσης βραβεύτηκαν και οι με-
γάλοι νικητές του αγώνα δρόμου. Ακόμα, δόθηκαν 
αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες, 
αφού στον αγώνα για την προστασία της φύσης είναι 

όλοι νικητές. 
Ο δήμος Πάρου ευχαρίστησε με ανακοίνωσή του τη 

δημοτική κοινότητα Νάουσας, την ομάδα διάσωσης, 
το Λιμενικό Σώμα, το αστυνομικό τμήμα, καθώς και 
τους ευγενικούς χορηγούς του, όπως και τους εθελο-
ντές που βοήθησαν.

Τέλος, στην ίδια ανακοίνωση γράφεται και η κοινή 
δήλωση του δημάρχου και του προέδρου του ΣΥΔΙΣΑ-
ΠΑ, που έχει ως εξής: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην νέα 
γενιά και στις δυνατότητές της. Τα παιδιά  μπορούν 
να δώσουν την απάντηση στην ασυνείδητη συμπερι-
φορά των ενηλίκων απέναντι στη φύση. Ο Δήμος Πά-
ρου δεσμεύεται για την επέκταση του προγράμματος 
«Ανταποδοτική Διαλογή στην Πηγή» και στα υπόλοι-
πα σχολεία του νησιού εντός του επόμενου σχολικού 
έτους». 
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Νέο ΔΣ στον 
ΑΟΠ

Ο ΑΟΠ (Αθλητικός Όμιλος Πάρου), πραγματοποίη-
σε στις 27/5/2015 την πρώτη συνεδρίασή του έπειτα 
από τις εκλογές και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΟΠ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μαρία Κουτσονικολή 
Αντιπρόεδρος: Λάμπρου Αντώνιος 
Γεν. Γραμματέας: Μπιζά Κυριακή 
Ταμίες: α) Μπαμπούνης Σταύρος β) Αλιπράντης Ιά-
κωβος 
Έφορος Ποδοσφαίρου: Τσαντάνης Κωνσταντίνος 
Έφορος Ποδοσφαίρου Β’: Καλόγηρος Κωνσταντί-
νος
Υπεύθυνος Ακαδημιών Ποδοσφαίρου: Κρου-
σταλλάκης Νικόλαος
Έφοροι Υλικού: Τσαντάνης Κωνσταντίνος & Κρου-
σταλλάκης Νικόλαος
Έφορος Βόλεϊ: Σαρρής Ιωάννης
Έφορος Μπάσκετ: Αλιπράντης Ιάκωβος   
Γενικός Αρχηγός Μπάσκετ: Βεντούρης Δημήτριος 
Έφοροι Κολύμβησης: Μπούμπας Μιχαήλ & Μπιζά 
Κυριακή  
Έφορος Λέσχης: Λάμπρου Αντώνιος

Μαρπησσαϊκός
Με δελτίο τύπου ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός ανακοίνω-

σε αλλαγές στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήμα-
τος. Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

«Το Δ.Σ. του συλλόγου ενημερώνει τα μέλη και τους 
φίλους ότι από τις 4/6/2015 τα δυο αναπληρωματικά 
μέλη που πρόεκυψαν από τις εκλογές στις 10/5/2015 
οι κύριοι Πατέλης Δημήτριος και Ρηγόπουλος Βασί-
λειος, αναλαμβάνουν καθήκοντα στις ακαδημίες πο-
δοσφαίρου του συλλόγου μας με ομόφωνη απόφαση 
του Δ.Σ. μαζί με την καθοδήγηση του κ. Φραντζή Αν-
δρέα.

Επίσης, ο σύλλογος θα λάβει μέρος στο 10ο πανκυ-
κλαδικό τουρνουά ποδοσφαίρου στις  19-22 Ιουνίου 
2015, που φέτος διεξάγετε στο νησί της Σύρου με 
τέσσερα τμήματα Μπαμπίνι, Προ-τζούνιορ, Τζούνιορ 
και Προ-παιδικό».

Δράσεις του 
ΝΟΠ

Από το Ναυτικό Όμιλο Πάρου, ανακοινώθηκαν οι 
εγγραφές για τα τμήματα ιστιοπλοΐας, κολύμβησης και 
beach volley, για την θερινή περίοδο του 2015.

Συγκεκριμένα ο ΝΟΠ σε ανακοίνωσή του γράφει:
«- Τμήμα Ιστιοπλοΐας
Θέλεις να μάθεις να αρματώνεις και να κυβερνάς 

ένα σκάφος optimist, laser, 420, ανοικτής θαλάσσης, 
να απολαμβάνεις τη θάλασσα και να αποκτάς αγω-
νιστικές εμπειρίες με τους φίλους σου; Έλα και συ 
στην παρέα μας…Μπορείς να γίνεις καπετάνιος στο 
δικό σου σκάφος…Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου παρέχει 
μαθήματα ιστιοπλοΐας σε παιδιά (ηλικίας από 7 έως 
18 ετών) και σε ενηλίκους.  

- Τμήμα Κολύμβησης
Τα μαθήματα θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του 

ΝΟΠ στην περιοχή «Καλακώνα», στην παραλία του 
Μώλου και της Αλυκής. Οι εγγραφές για όλα τα 
τμήματα, γίνονται στα γραφεία του ΝΟΠ καθημερι-
νά εκτός Τετάρτης, 10:00-18:00. Τα τμήματα που θα 
ξεκινήσουν είναι:

1. Εκμάθηση κολύμβησης από την ηλικία των 4 
ετών.

2. Προαγωνιστικά τμήματα 
3. Αγωνιστικά τμήματα
4. Τμήμα εκμάθησης και άθλησης ενηλίκων
Προπονητής: Παντελαίου Μαρία 6938 799341
- Τμήμα Beach Volley
Τα μαθήματα και οι προπονήσεις γίνονται  στο ει-

δικά διαμορφωμένο γήπεδο, μπροστά στις εγκατα-
στάσεις του ομίλου στα Λιβάδεια. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν καθημερινά να δηλώσουν συμμετοχή στην 
γραμματεία του ομίλου. Η προπόνηση θα γίνεται από 
έμπειρο γυμναστή και οι συμμετέχοντες παράλληλα 
θα συμμετάσχουν σε τουρνουά και αγώνες επίδειξης. 
Πληροφορίες στη γραμματεία του ΝΟΠ. Καθημερινά 
(εκτός Τετάρτης) 10:00-18:00. Τηλ: 22840 21800».

Παναθηναϊκός

Από το σύνδεσμο φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου-
Αντιπάρου, ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές 
και οι ανανεώσεις των μελών για το έτος 2015-2016.

Ακόμα, στο σύνδεσμο ξεκίνησε και η προπώληση για 
τα εισιτήρια διαρκείας στη Θύρα 13. Αυτά τα διαρκεί-
ας θα δίνονται σε τιμή έκπληξη, αυστηρά έως τις 20 
Ιουνίου 2015 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ακαδημίες
Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:00 στο 

δημοτικό στάδιο Πάρου, η αθλητική επιτροπή της 
ΚΔΕΑΠΑΠ, διοργανώνει την εκδήλωση λήξης του 
τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου Πάρου 2015 και 
την απονομή των επάθλων στους συμμετέχοντες.

Στην έναρξη της εκδήλωσης θα βραβευθούν τα ατο-
μικά και ομαδικά αθλήματα που διακρίθηκαν σε αγώ-
νες εκτός Πάρου.

Παλαίμαχοι
Ισόπαλοι με σκορ 3-3 ήρθαν οι παλαίμαχοι της Πά-

ρου στον αγώνα που έδωσαν με τους παλαίμαχους 
ποδοσφαιριστές της Νάξου, την περασμένη εβδομάδα 
στο δημοτικό στάδιο της Παροικιάς.

Τα γκολ της Παριανής ομάδας πέτυχαν οι: Αριανού-
τσος, Μοστράτος και Τριανταφυλλίδης, ενώ για τους 
Ναξιώτες και τα τρία γκολ πέτυχε ο Ν. Κατσάνης. 

Η Παριανή ομάδα αγωνίστηκε με τους: Ζουμή, Βαρ-
θακούρη, Χάλα, Τριανταφυλλάκο, Αποστόλου, Λάπη 
(Καρασαντέ), Μανιώτη, Μοστράτο, Αριανούτσο (Σαρ-
ρή), Δαφερέρα, και Τριανταφυλλίδη.

Οι Ναξιώτες αγωνίστηκαν με τους: Σάββα, Κακλα-
μάνο, Φάρκωνα, Περιστεράκη, Βαθρακοκοίλη, Ντάσιο, 
Μαρούλη, Τσακωνιάτη, Κατσούλη, Κληρονόμο και Κα-
τσάνη.
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Κοινωνική ευαισθησία
Σας γνωστοποιούµε ότι το πολυιατρείο «διάγνωση» στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας έναντι 

των µονίµων κατοίκων των νησιών Πάρου-Αντίπαρου, έχει εκπονήσει προνοµιακά εκπτωτικά πακέτα, 

ούτως ώστε να διευκολύνει σηµαντικά την πρόσβασή τους στο σύνολο των υπηρεσιών υγείας που αυτό 

παρέχει. Πιο συγκεκριµένα οι παροχές αυτές απευθύνονται στα µέλη, αλλά και στις οικογένειές τους, του 

Επιµελητηρίου Κυκλάδων, του Εµποροεπαγγελµατικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, του Συλλόγου Ρα-

διοταξί και του Αγροτικού Συνεταιρισµού Πάρου. Τη δυνατότητα αυτής της προνοµιακής αντιµετώπισης 

µπορούν να έχουν και στο µέλλον, όποιος άλλος επαγγελµατικός ή γενικότερα µαζικός φορέας των 

νησιών µας.

Επίσης, η «διάγνωση», ως επίσηµος συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών, έχει εξασφαλίσει προ-

νοµιακές τιµές για τα παραπάνω µέλη και τις οικογένειές τους και σε υπηρεσίες που παρέχονται από τις Κλι-

νικές του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών. 

Επίσης το πολυιατρείο «διάγνωση» συνεργάζεται µε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και εξυπηρετεί 

όλους  τους ασφαλισµένους  µόνο µε την απλή διαδικασία της έγκρισης από την αντίστοιχη εταιρεία.

Το πολυιατρείο «διάγνωση» και ο Όµιλος Ιατρικού Αθηνών, προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες 

υγείας για όλους τους Παριανούς και Αντιπαριώτες.      


