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Θα μπει τάξη;

Υπάρχει πρόβλημα κε Σαραντινέ!
Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, που συνήθως κρατούν ατελείωτες ώρες, έχουν προκαλέσει δικαιολογημένες αντι-

δράσεις, ενώ προβληματισμός υπάρχει και με τις πολλές αδικαιολόγητες απουσίες δημοτικών συμβούλων.
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Έκτακτη επείγουσα ανακοίνωση

Το πολυϊατρείο «διάγνωση», σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές που ζούµε
και ειδικά όσο θα είναι κλειστές οι τράπεζες, αποφάσισε µε αίσθηµα ευθύνης

και αλληλεγγύης στον πάσχοντα συνάνθρωπο µας να αντιµετωπίζει
όλα τα περιστατικά µε το ελάχιστο οικονοµικό κόστος (κρατικό τιµολόγιο ΕΟΠΥΥ)

και να διευκολύνει στην αποπληρωµή τους, µέσα  στα πλαίσια του δυνατού.
Είµαστε και θα είµαστε πάντα δίπλα σας, µε υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία.
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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 346
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός: - Νάντια Ραγκούση 

■ ΑΜΚΕ
Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω με τα όσα 

λέγονται στις συνεδριάσεις εκεί πάνω στην Αγία Άννα. 
Τις προάλλες στη σύσκεψη που έγινε και καλά… για 
την ενημέρωση των φορέων από την ΑΜΚΕ –και δεν 
πάτησε το πόδι του κανείς-, ακούσαμε ότι κοιτούν το 
αύριο! Μάλιστα κυρίες και κύριοι. Κοιτούν το αύριο 
ποιοι; Αυτοί που έλεγαν πως την 1η Ιουνίου 2015, 
κατά 80% θα γίνονται πτήσεις από και προς την Πάρο. 
Αυτοί που έταζαν στη συνέχεια ότι έως την 1η Σε-
πτεμβρίου 2015 θα γίνονταν τελικά οι πτήσεις από και 
προς την Πάρο. Τώρα μετέθεσαν εκ νέου τις ημερομη-
νίες και μας είπαν να περιμένουμε λίγο ακόμα…

■ ΑΜΚΕ 2
Οι ιδιώτες της ΑΜΚΕ που είχαν καλέσει τη σύσκε-

ψη (για ενημέρωση εννοείται των φορέων), μας είπαν 
στη συνέχεια ότι η σύσκεψη έγινε προς ενημέρωση 
για αυτά που γράφτηκαν… Δηλαδή, στη «Φωνή της 
Πάρου» και στο «Fileleutheros.net». Πρέπει να ομο-
λογήσουμε πάντως, ότι ήταν πολύ προσεκτικοί σ’ αυτά 
που έλεγαν. Προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώ-
τημα της συγκεκριμένης στήλης για το ραδιοβοήθη-
μα, είπαν αρχικά ότι «φυσικά και θα υπάρχει στο νέο 
αεροδρόμιο», αλλά στη συνέχεια διευκρίνισαν πως το 
ραδιοβοήθημα δεν είναι μέσα στη μελέτη τους και εί-
ναι υπόθεση άλλων.

■ ΑΜΚΕ 3
Την υπόθεση με το ραδιοβοήθημα και αν συμπερι-

λαμβάνεται στη μελέτη, τη γράφαμε επί δύο εβδομά-
δες στις «διαφωνίες», όχι διότι δε γνωρίζαμε ότι δε 
συμπεριλαμβάνεται στη «μελέτη» της ΑΜΚΕ για το 
νέο αεροδρόμιο, αλλά για να καταδείξουμε ότι αυτό 
το οποίο οραματίζονται να φτιάξουν από μόνοι τους 
είναι λειψό και δικαιώνει εκείνο το πρωτοσέλιδό μας 
που γράφαμε για παράγκα (τότε που ζητούσαν το στέ-
γαστρο του Βελεντζείου αεροσκάφους για να το με-
τασκευάσουν σε αίθουσα αναμονής επιβατών…). Αυτό, 
για να κατανοήσουν οι πάντες ότι το εγχείρημα που 
θέλουν να κάνουν από μόνοι τους έχει πολλά κενά και 
τελικά, θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά 
που επιδιώκουν.

■ ΑΜΚΕ 4
Στο άλλο επίμονο ερώτημα της Φ.τΠ. για ότι τα πά-

ντα εκεί μέσα λειτουργούν ωσάν να πρόκειται να απο-
προσγειώνεται στο νέο αεροδρόμιο Πάρου μόνο μία 
εταιρεία, προσπάθησαν και αυτό να το «μαζέψουν» και 
είπαν ότι φυσικά έχουν και άλλες εταιρείες στο μυαλό 
τους. Μόνο, που σήμερα, τα πάντα γίνονται σε συνερ-

γασία στελεχών της μίας εταιρείας, συμπληρώνουμε 
εμείς.

■ ΑΜΚΕ 5
Σε ό,τι αφορά τους χρόνους υλοποίησης του έργου 

(που μεταθέτουν συνεχώς τις ημερομηνίες και εννο-
είται ότι όλα αυτά γίνονται για να αποφύγουμε τη 
γραφειοκρατία της ΥΠΑ κλπ), τώρα μας ενημέρωσαν 
πως πιστεύουν ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν 
έτοιμες τις μελέτες. Μετά σε τρεις μήνες θα έχει ολο-
κληρωθεί το έργο, δηλαδή, όπως είπαν, τέλος Φε-
βρουαρίου – αρχές Μαρτίου 2016! Λοιπόν εμείς και 
μ’ αυτή την ημερομηνία είμαστε ικανοποιημένοι! Τόσο 
large είμαστε!

■ Money
Ας πάμε τώρα να δούμε και την ουσία του εγχειρή-

ματος. Για το έργο της ΑΜΚΕ απαιτούνται όπως είπαν 
600.000 ευρώ. Όλα αυτά, δίχως φυσικά τα κονδύλια 
που χρειάζονται από ΥΠΑ (π.χ. το ραδιοβοήθημα που 
γράφαμε παραπάνω). Πόσα έχουν μαζέψει; «Τίποτα» 
απάντησαν και ότι περιμένουν τον Αύγουστο που θα 
έχει δουλειά το νησί! Μεταξύ μας έχουν μαζέψει με-
ρικά χιλιάρικα και είναι αυτά που έδωσαν οι ξενοδό-
χοι και μερικοί άλλοι. Το «τίποτα» που είπαν δεν είναι 
ακριβές, αλλά ουσιαστικά μετέφεραν την απογοήτευ-
σή τους γι’ αυτά που νόμιζαν ότι θα είχαν μαζέψει. Σε 
άλλες εποχές βέβαια το ποσό αυτό θα είχε μαζευτεί, 
αλλά στις σημερινές ασφυκτικά οικονομικές εποχές εί-
ναι δύσκολο, για να λέμε τα πράγματα επί της ουσίας…

■ Διδάκτωρ
Αυτός που όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα απ’ όλα 

αυτά, είναι ο δήμαρχος! Σε ερώτηση αν το πείραμα 
της ΑΜΚΕ έχει κάποιο προηγούμενο σε άλλο δήμο της 

χώρας, παραδέχθηκαν ότι δεν υπάρχει πουθενά κάτι 
παρόμοιο. Βλέπετε μεγάλα έργα δημόσιου χαρακτήρα, 
μόνο εμείς στην Πάρο τα σκεφθήκαμε! Και κάπου εκεί 
στη συζήτηση παρενέβη και ο κ. Κωβαίος! Ο κ. δήμαρ-
χος περιχαρής είπε ότι το θέμα θα το παρουσιάσει και 
σε άλλους δημάρχους της χώρας. Με λίγα λόγια θα γί-
νει Doctor και θα παραδίδει μαθήματα! Ε ρε μεγαλεία!

■ (Τ)ΣΥΡΙΖΑ
Είχα πάει στη συγκέντρωση για το «όχι» του δημο-

ψηφίσματος, στην πλατεία Μαντώς. Επειδή πολλοί κα-
τηγορούν τους Τσυριζαίους ως αντιευρωπαϊστές, έχω 
να δηλώσω πως ότι από τα μεγάφωνα, πριν να αρχίσει 
η συγκέντρωση, παίζονταν μόνο ευρωπαϊκά άσματα! 
Ούτε ένα Ελληνικό τραγούδι δεν άκουσα! Έμαθα απέ-
ξω όλα τα επαναστατικά τραγούδια της Ισπανίας και 
της Ιταλίας, σας λέω. Μέχρι που μεράκλωσα δηλαδή!

■ Δημοψήφισμα
Προσωπικά ψήφισα «ΟΧΙ», αν και θα μου άρεσε το 

δημοψήφισμα να είναι με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, 
μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ρίξω με 
φανατισμό το ψηφοδέλτιο του «ΕΞΩ από την Ε.Ε.». Τες 
πα, αυτό για να το δω να γίνεται ορατό, μάλλον πρέπει 
να περιμένω να γίνει το ΚΚΕ κυβέρνηση… οπότε «ζήσε 
Μάη μου να φας τριφύλλι». Μέχρι δηλαδή, που βλέπω 
πιο εύκολο να βγει ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής στο 
ποδόσφαιρο και εγώ να πέσω στο μέγιστο αμάρτημα 
να αποθεώνω στη Θύρα 13 τον Αλαφούζο! (Βρε κακό 
που μπορεί να με βρει!).

■ Δημοψήφισμα 2
Ακούστε όμως τώρα τι ανακάλυψα τις τελευταίες 

μέρες, που ελέω δημοψηφίσματος διάβαζα συνεχώς 
οικονομικές εφημερίδες. Όταν μπήκαμε στο ΔΝΤ εί-
χαμε χρέος 130% του ΑΕΠ, δηλαδή, περίπου 300 δις 
ευρώ. Στο τέλος του 2014 είχαμε χρέος 180% του 
ΑΕΠ, δηλαδή, 330 δις ευρώ! Ακόμα, όταν μπήκαμε στο 
ΔΝΤ είχαμε 9% ανεργία, ενώ σήμερα, με τα επίσημα 
στοιχεία –που δεν είναι τα πραγματικά- έχουμε 27% 
ανεργία. Δηλαδή, περίπου 1,5 εκατομμύριo συμπα-
τριώτες μας είναι δίχως εργασία. Το σωστό ερώτημα 
βέβαια στο προηγούμενο νούμερο είναι πως στο καλό 
έχουν δουλειά οι υπόλοιποι Έλληνες, αλλά αυτό ας το 
αφήσω στην άκρη για την ώρα… Το τρίτο νούμερο που 
μου έκανε εντύπωση είναι ότι όταν μπήκαμε στο ΔΝΤ 
είχαμε 236 δις ευρώ ΑΕΠ, ενώ σήμερα το Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν μόλις και μετά βίας αγγίζει τα 180 δις 
ευρώ! Με λίγα λόγια. Ή οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ εί-
ναι για σφαλιάρες ή κάτι άλλο γίνεται, που με οδήγησε 
με σαφή τρόπο να ψηφίσω ΟΧΙ!

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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Θα μπει τάξη;
Υπάρχει πρόβλημα 
κε Σαραντινέ!

Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, που συνήθως κρατούν ατε-
λείωτες ώρες, έχουν προκαλέσει δικαιολογημένες αντιδράσεις, ενώ προβληματι-
σμός υπάρχει και με τις πολλές αδικαιολόγητες απουσίες δημοτικών συμβούλων.

Το θέμα είχε απασχολήσει μερίδα δημοτικών συμβούλων και σε παλαιότερες συ-
νεδριάσεις, αλλά ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. Χαράλαμπος Μα-
λινδρέτος, το έφερε με κάθε επισημότητα προς συζήτηση, στη συνεδρίαση της 
26ης Ιουνίου 2016. Ο κ. Μαλινδρέτος είπε:

«Επανερχόμενος στο θέμα, που έθεσα, όσον αφορά τα του Κανονισμού Λειτουρ-
γίας του Δ.Σ., υποβάλλω γραπτώς τις απόψεις μου.

1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 3,4,και 5 του άρ-
θρου 68 του Ν. 3852/10 αναφέρονται σαφώς οι υπο-
χρεώσεις των δημοτικών συμβούλων.

Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολογήτως σε 
τρεις συνεδριάσεις συνεχείς μπορεί να επιβληθεί η πει-
θαρχική ποινή της αργίας (αρθ. 234), ενώ σύμβουλος 
που δεν επιθυμεί να εκτελεί τις υποχρεώσεις του, για 
διάστημα πέραν των τριάντα ημερών, πρέπει να έχει 
την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Τέλος, σε σύμ-
βουλο που απέχει από τα καθήκοντά του, πέραν των 
τριών μηνών, μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή 
της έκπτωσης (άρθ. 234 του Ν. 3852/10). Η παράλει-
ψη ενημέρωσης για τα παραπάνω του ελεγκτή νομι-
μότητας, από το πρόεδρο του Δ.Σ., συνιστά παράλειψη 
καθήκοντος.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουρ-
γίας του Δ.Σ., που ψήφισε ομόφωνα το δημοτικό συμ-
βούλιο (απόφαση 202/11), αναφέρεται ότι ο χρόνος 
συζήτησης των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν 
μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα, ενώ ο χρόνος συζήτη-
σης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης δεν μπορεί να 
ξεπερνά τις τέσσερις ώρες, που μπορεί να παραταθεί 
μόνο με σύμφωνη γνώμη του δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή πλέον εκ συστήματος γίνεται υπέρβαση του 
χρόνου συζήτησης των θεμάτων στο Δ.Σ. με αποτέ-
λεσμα την προσβολή και απαξίωση των συμπολι-
τών μας που παρακολουθούν να συζητούνται θέματα, 
που τους αφορούν, τις μεταμεσονύχτιες ώρες, πέραν 
βέβαια της σωματικής και πνευματικής κούρασης που 
συμβάλλουν και αναπόφευκτα επιδρούν αρνητικά στη 
λήψη σωστών και ακριβοδίκαιων αποφάσεων. Έχω τη 
γνώμη, ότι ο νομοθέτης, όταν δίδει την ευκαιρία 
στο Δ.Σ. να συζητά θέματα, πέραν των τεσσάρων 
ωρών, προφανώς και πασιδήλως εννοεί σε περιπτώσεις ειδικές και όχι 
βέβαια εκ συστήματος.

Προφανώς εδώ κ. πρόεδρε του Δ.Σ. απουσιάζει η αίσθηση του αριθμού των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου και ο χρόνος που 
απαιτείται προς συζήτηση των θεμάτων αυτών.

Κατόπιν τούτων, αξιότιμε κ. πρόεδρε, δηλώνω ότι, από τούδε και στο 
εξής, θα αποχωρώ από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά το πρώτο τετράωρο 
της συζήτησης, θεωρώντας τούτο αυτονόητο, σεβόμενος τη θέση μου ως 
Δημοτικού Συμβούλου. Στο σημείο παρακαλώ και τους αγαπητούς συνα-
δέλφους να εξετάσουν το θέμα.

Τέλος κ. πρόεδρε, σας κάνω γνωστό ότι η τυχόν συζήτηση σοβαρού θέματος από 
το Συμβούλιο μετά την υποχώρησή μου, αποτελεί οιονεί αποκοπή του δικαιώματός 
μου γνώμης και ψήφου, γεγονός για το οποίο επιφυλάσσομαι».

 
Οι πρώτες αντιδράσεις

Η τοποθέτηση του κ. Μαλινδρέτου έφερε νέο κύκλο συζητήσεων, αφού είναι σα-
φές ότι επί της ουσίας έχει δίκιο ο δημοτικός σύμβουλος.

Έτσι, αποφασίστηκε να διαβάζεται ο κατάλογος απόντων συμβούλων, με αιτιο-
λογικό της απουσίας τους, ενώ για την ώρα διάρκειας των συνεδριάσεων υπήρ-
ξε σύγχυση, κάτι που φάνηκε και μετά τις πρώτες τέσσερις ώρες. Συγκεκριμένα, 
δεν μπορούσε να κατανοήσει ο πρόεδρος, κ. Σαραντινός, αν την μία ώρα της προ-
συνεδρίασης συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις προς το προεδρείο και οι ανακοι-
νώσεις προέδρου. Ακόμα, δεν μπορούσε να κατανοήσει τι ακριβώς θέμα συνιστά 
το επείγον συζήτησης στα προ-ημερήσιας διάταξης θέματα. Έτσι, είχαμε το τρα-

γελαφικό γεγονός να του γίνεται πρόταση από τον πρόεδρο της τουρι-
στικής επιτροπής να μπει θέμα ως επείγον, που αφορούσε διαφημιστική 
καταχώρηση σε ηλεκτρονική σελίδα του νησιού μας και εκείνος να μην 
μπορεί να κατανοήσει που βρίσκεται ή όχι το «επείγον» για τη συζήτηση…

Ομοίως, τα ίδια είχαμε και μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ωρών συνεδρίασης. 
Όταν συμπληρώθηκαν οι τέσσερις ώρες αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Μαλιν-
δρέτος, καθώς και ο κ. Αγγ. Πατέλης. Ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψη-
φίας δυσανασχέτησαν, αφού ήθελαν να συνεχιστεί η συνεδρίαση για να μην έλθουν 
την επόμενη ημέρα. Έτσι, είχαμε στη συνέχεια –με τους εναπομείναντες συμβού-
λους- «fast» συνεδρίαση, όπου μέσα σε μία ώρα περίπου «εξέτασαν» και «αποφά-
σισαν» για πάνω από 10 θέματα! Ήταν τέτοια δε η σπουδή για να ολοκληρώσουν 
γρήγορα, όπου σύμβουλοι ψήφιζαν χωρίς ακριβώς να γνωρίζουν το θέμα ή ακόμα 
είδαμε να ψηφίζουν π.χ. το 19ο θέμα και να συζητούν το 18ο θέμα!

Επί της ουσίας
Έχοντας παρακολουθήσει η εφημερίδα μας δεκάδες συνεδριάσεις του δημοτικού 

συμβουλίου Πάρου, έχουμε διαπιστώσει ότι μετά από 4 ώρες συζήτησης υπάρχει 
πρόβλημα, για να μπορεί ένας σύμβουλος να κατανοεί 
το θέμα και να ψηφίζει. Προφανώς ο νομοθέτης κάτι 
γνώριζε περισσότερο… και έβαλε ως όριο τις τέσσερις 
ώρες. Η σωματική κούραση είναι εμφανής μετά από 
ένα τετράωρο και η πνευματική διαύγεια μειώνεται. 
Όποιος υποστηρίζει το αντίθετο για τα παραπά-
νω, μάλλον είναι ένας σύμβουλος που ψηφίζει 
από συνήθεια δίχως να έχει γνώση περί των θε-
μάτων…

Ο λόγος που καταρχήν τα προ-ημερήσιας διάταξης 
θέματα ξεπερνούν τη μία ώρα, είναι διότι αυτό δεν 
«προστατεύεται» ουσιαστικά από τον κ. πρόεδρο. Έτσι, 
έρχονται προς συζήτηση θέματα που μόνο ως επείγο-
ντα δεν κρίνονται, ενώ αφήνει σε ερωτήσεις που γίνο-
νται να υπάρχουν και τοποθετήσεις. Οι ερωτήσεις δεν 
αποτελούν θέματα. Το αν έρθουν ως θέματα σε επό-
μενο συμβούλιο, πρέπει να αποφασίζονται από τον κ. 
Σαραντινό. Η ερώτηση πρέπει να έχει απάντηση. Ερώ-
τηση-απάντηση και τέλος. Αυτό δεν μπορεί για την ώρα 
να το καταφέρει ο κ. πρόεδρος.

Τα ίδια γίνονται και στα κανονικά θέματα της συνε-
δρίασης. Πολλοί πλατειάζουν, δίχως ο κ. Σαραντινός 
να τους επαναφέρει στην τάξη, ενώ αφήνει εν μέσω 
συζήτησης να υπάρχουν διάλογοι μεταξύ συμβούλων 
και ενίοτε με το κοινό. Σε ό,τι αφορά τις ψηφοφορίες, 
ιδίως όταν είναι κρίσιμες, εκεί συνήθως υπάρχει τραγέ-
λαφος. Υπάρχουν ψηφοφορίες που επαναλαμβάνονται 
και επαναλαμβάνονται, ή το χειρότερο ακόμα βλέπουμε 
να έχει ψηφιστεί ένα θέμα και να γίνεται νέος κύκλος 
συζήτησης γι’ αυτό, στη συνέχεια.

Ακόμα, ο κ. Σαραντινός δείχνει για την ώρα να μην 
μπορεί να κοντρολάρει τα θέματα των συνεδριάσεων. 
Έτσι, βλέπουμε συνεδριάσεις με 25-26 ή και παραπάνω 
θέματα και μέσα σε αυτά να μπαίνουν και θέματα, που 

από την πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνει κάποιος, ότι θέλουν ώρα. Αφήνουμε στην 
άκρη δε, ότι πολύ σημαντικά θέματα μπαίνουν για συζήτηση τελευταία, με αποτέλε-
σμα είτε αυτά να συζητούνται με πολύ μικρή απαρτία, είτε αυτά να συζητούνται με 
εμφανή την κούραση των συμβούλων.

Το σημερινό δημοτικό συμβούλιο έχει «θέμα» συμβούλων και έτσι βλέπουμε από 
την πλειοψηφία να λαμβάνουν το λόγο μόνο 3-4 άτομα και οι υπόλοιποι (της πλει-
οψηφίας) απλά να ψηφίζουν. Τα 3-4 άτομα που λαμβάνουν το λόγο, μπορεί να τον 
πάρουν αρκετές φορές σε ένα θέμα και αυτό είναι ευθύνη του προέδρου. Τα ίδια 
σχεδόν γίνονται και με την αντιπολίτευση, με τη διαφορά ότι εκεί λαμβάνουν το λόγο 
περισσότεροι.

Επίσης, δεν είναι δυνατόν να έρχονται θέματα στις συνεδριάσεις και να μην υπάρ-
χει εισήγηση. Αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση και αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Αφή-
νουμε δε στην άκρη, πως υπάρχουν θέματα που έρχονται με μεγάλη προχειρότητα.

Οφείλουμε ακόμα να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα (κατά την άποψή μας) για 
τον κ. Σαραντινό. Δεν είναι δική του ευθύνη μόνο η προχειρότητα που επιδεικνύεται 
σε κάποια θέματα και ομοίως δεν είναι δική του ευθύνη μόνο ότι κάποια θέματα δεν 
έχουν τις απαραίτητες εισηγήσεις. Ακόμα, ο κ. Σαραντινός έχει επιλέξει να δίνει και 
να ξαναδίνει το λόγο για να τοποθετηθούν σε ένα θέμα οι δημοτικοί σύμβουλοι. Επί-
σης, ο κ. Σαραντινός έχει επιλέξει να συζητά και να ξανασυζητά ένα θέμα, ενώ αυτό 
έχει ψηφιστεί. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι αυτό γίνεται λόγω της διαλλακτι-
κότητάς του. Όμως, αν ισχύει το παραπάνω, αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει και καλή 
λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου 
έχουν πρόβλημα και το ζήτημα που έθεσε ο κ. Μαλινδρέτος (ή η προσφυγή του σε 
ανώτερα όργανα, όπως αφήνει να εννοηθεί), αποδεικνύει ότι ο τρόπος λειτουργίας 
του δημοτικού συμβουλίου προκαλεί πρόβλημα στους ίδιους τους δημοτικούς συμ-
βούλους.
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Έκθεση 
φωτογραφίας

Στη gallery «Ανεμόμυλος», στην Αγκαιριά, ο Μιχα-
λάκης Χαρίτου παρουσιάζει μια σειρά φωτογραφιών 
αφιερωμένη στους ξε-
χασμένους ανεμόμυ-
λους της Πάρου, απο-
τυπωμένοι με την δική 
του εκφραστική φωτο-
γραφική ματιά.

Ο Μιχαλάκης Χαρί-
του γεννήθηκε στην 
Κύπρο (Πάφος), το 
1936. Ο πατέρας του 
ήταν ο μοναδικός φω-
τογράφος για πολλά 
χρόνια στην επαρχία 
της Πάφου. Το 1953 
με την στέψη της βα-
σίλισσας της Αγγλίας, 

ήταν ο πρώτος μαθητής που στα δέκα επτά του χρόνια 
καταδικάσθηκε σε φυλάκιση. Το 1955 ήταν από τους 
πρώτους που εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ.Α. 

Μετά το πραξικόπημα του 1974 ήλθε στην Αθήνα, 
ασχολήθηκε με τον τουρισμό, μη ξεχνώντας την μεγά-
λη του αγάπη την φωτογραφία. Απέκτησε δυο παιδιά 
και έξι εγγόνια. Ως τουριστικός πράκτορας ασχολείται 
με την Πάρο από το1975 προσφέροντας ανεκτίμητες 
υπηρεσίες στο νησί. Η συνέχεια της αγάπης του για 

την Πάρο ήταν η δη-
μιουργία του ξενοδο-
χείου «Holiday Sun», 
στην Πούντα. Ο Μ. 
Χαρίτου, έχει παρουσι-
άσει τη δουλειά του σε 
ατομικές εκθέσεις στην 
Πάφο το 2012 και στην 
Αράχοβα το 2003 και 
2005. Η διάρκεια της 
έκθεσης στην Αγκαι-
ριά, –που τα εγκαίνιά 
της έγιναν χθες- θα 
διαρκέσει έως τις 30 
Ιουλίου.

Οδηγίες 
του Λιμενικού

Λόγω της έναρξης της θερινής περιόδου, το Αρχη-

γείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, 

εξέδωσε οδηγίες προς τις λιμενικές αρχές για εντα-

τικοποίηση των διενεργούμενων ελέγχων στους χώ-

ρους ευθύνης τους, λόγω της αναμενόμενης αυξη-

μένης διακίνησης επιβατών και οχημάτων από τους 

λιμένες της ηπειρωτικής χώρας προς τα νησιά μας. 

Ειδικότερα, με βασικό γνώμονα την εξασφάλιση της 

ομαλής, απρόσκοπτης και ασφαλούς διακίνησης επι-

βατών και οχημάτων από τους λιμένες της ηπειρω-

τικής χώρας προς τα νησιά μας καθώς και της προ-

στασίας της ανθρώπινης ζωής, μέσω των σχετικών 

οδηγιών, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους  παρακάτω 

τομείς:

α) ασφάλειας, ενδιαίτησης, υγιεινής και προστασίας 

θαλασσίου περιβάλλοντος των δρομολογημένων Ε/Γ-

Ο/Γ πλοίων, 

β) αστυνόμευσης, τάξης και τροχονομίας για την 

ομαλή διακίνηση επιβατών, οχημάτων, αγαθών,

γ) αγορανομίας και παραεμπορίου για την πάταξη 

φαινομένων αισχροκέρδειας και διαφυγής δασμών, 

καθώς και ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας 

περί απαγόρευσης του καπνίσματος.

δ) ελέγχων στον αιγιαλό, στην παραλία και στον θα-

λάσσιο χώρο, ιδίως στα ταχύπλοα σκάφη και λοιπά 

θαλάσσια μέσα αναψυχής και στους δραστηριοποιού-

μενους με τις καταδύσεις αναψυχής.

Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται καθημερινά, τόσο 

στους αφετηρίους λιμένες, όσο και εν πλω από τις 

κατά τόπους Λιμενικές Αρχές και από κλιμάκια στελε-

χών αρμοδίων Υπηρεσιών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν 

συγκροτηθεί, με σκοπό την πάταξη κάθε έκνομης 

ενέργειας και παραβατικής δραστηριότητας και κατ’ 

επέκταση τη διασφάλιση της ευνομίας και της ευρυθ-

μίας στους χώρους δικαιοδοσίας του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ.

Καταγγελία 
Ολ. Τζανετάκη

Από την τοπική σύμβουλο ΚΕΠ-ΟΣΑ, στη Μάρπησ-
σα, κ. Όλγα Μαρία Τζανετάκη, δημοσιοποιήθηκε η 
παρακάτω καταγγελία:

«Στις 12 Μάιου 2015, ημέρα Τρίτη έγινε συνεδρί-
αση της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας. Στην 
ανακοίνωση της σύγκλησης του συμβουλίου είχε τέσ-
σερα θέματα. Το θέμα με αριθμό 3 ήταν «Προγραμ-
ματισμός για τις εκδηλώσεις στην μνήμη του Ήρωα 
Νικόλα Στέλλα». Στο απόσπασμα των πρακτικών του 
εν λόγω συμβουλίου, έχει σαν θέμα με αριθμό 3, την 
λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Kavallaris Resort 
Α.Ε., για την συνέχιση εργασιών. Αίτηση που είχε γίνει 
στο Δήμο την 6η Απριλίου 2015 με αρ. πρωτ.3780.

Επιπλέον η επιστολή της προέδρου με ημερομηνία 
29/4/2015 με αρ. πρωτ. 180, προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, έχει σταλεί χωρίς καμία έγκριση από το τοπι-
κό συμβούλιο και παρατίθεται σαν εισήγηση της, στο 
εν λόγω θέμα της 12/5/2015, όπου για να δικαιολο-
γηθεί η πρόεδρος λέει, ότι μας ζητήθηκε προφορικά!, 
(από ποιόν ;), να λάβουμε απόφαση σαν Συμβούλιο.

1. Πως μπήκε θέμα τρίτο η αίτηση της εταιρείας 
σαν τρίτο και όχι σαν εκτός ημερησίας διάταξης;

2. Πόσο σχιζοφρενικοί είμαστε σαν σύμβουλοι όταν 
στην ίδια απόφαση εγκρίνουμε τα παρακάτω:

α. Ότι είμαστε αναρμόδιοι για την έγκριση της συ-
νέχισης των οικοδομικών εργασιών.

β. Εφόσον έχουμε γνωμοδοτήσει για τη διάρκεια 
της διέλευσης που θα προκαλέσει προβλήματα και 
προστριβές γιατί το ξανασυζητάμε, άλλαξε κάτι και 
ποιο είναι αυτό που άλλαξε;

γ. Στο σημείο 5 λέμε: ότι για να εξυπηρετηθεί η 
εταιρεία μέχρι την αποπεράτωση των οικοδομικών 
εργασιών να μείνει ανοικτή προσωρινά η «είσοδος» 
και όχι η παραχώρηση διέλευσης δίπλα στην ιδιοκτη-
σία Α. Τσιγώνια.

3. Ρωτώ, με ποια αιτιολογία, αποφασίσαμε να αναι-
ρέσουμε, την αρχική μας απόφαση, που έδινε άδεια 
διέλευσης μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2015 και 
ποιος έδωσε προφορική έγκριση-άδεια από τον Δήμο 
στην εταιρεία, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία στην αίτη-
ση της, στις 6/4/2015 προς τον Δήμο.

Το καλύτερο είναι ότι η απόφαση γράφει ότι είμαι 
παρούσα. Σας πληροφορώ ότι έφυγα από την Πάρο 
στις 9 Μαΐου, γιατί η μητέρα μου έσπασε το μηριαίο 
οστό της και χειρουργήθηκε. Στην Πάρο επέστρεψα 

τη Δευτέρα 18/5. Παραθέτω τα εισιτήρια του πλοί-
ου. Επειδή δεν ξέρω τρόπο δισυπόστατης παρουσίας 
ανθρώπων σε διαφορετικά σημεία της χώρας, παρά 
μόνον με τηλεδιάσκεψη, την οποία από όσο γνωρίζω 
δεν διαθέτει η κοινότητα μας, μάλλον έχει γίνει θαύ-
μα. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι στο πρόχειρο 
πρακτικό είμαι γραμμένη στους απόντες.

Το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ που βγαίνει είναι ότι η πρόεδρος 
για να διορθώσει την αυθαίρετη επιστολή που 
έστειλε, εκμεταλλεύτηκε την απουσία των δύο συμ-
βούλων της αντιπολίτευσης της κ. Ραγκούση και της 
δικής μου, και έβαλε το θέμα για την πλήρη ικανοποί-
ηση της εταιρείας Kavallaris Resort ΑΕ. ελπίζοντας 
ότι δεν θα το πάρει κανείς είδηση ποιος παρίστατο 
ή όχι.

Ήδη στην καταγγελία που είχα κάνει στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο στις 2/4/2015 και συζητήθηκε στις 
6/4/2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα πει ότι η 
πρόεδρος και ο Δήμος μπορούσαν να θεωρηθούν ότι 
ενεργούν υπέρ του καταγγελλομένου και κατά των 
συμφερόντων του Δήμου. Στο συγκεκριμένο συμ-
βούλιο δεν κατάφερε η πλειοψηφία να προτείνει ποιο 
ήταν το ύψος του προστίμου. Από ότι φαίνεται, ο 
Δήμος μεθοδεύει, με δικαιολογία την αίτηση 
της εταιρείας (6/4), την κάλυψη της παράτασης 
της άδειας διέλευσης μέσω του κοινοτικού πάρ-
κινγκ, και χρησιμοποιεί μεθόδους συγκάλυψης 
των ευθυνών του για την μη επιβολή προστί-
μων, για την χωρίς άδεια χρήση της διέλευσης 
και χρήσης του πάρκινγκ σαν χώρου απόθεσης 
οικοδομικών υλικών. Τώρα που η πλειοψηφία 
«κάλυψε» τα νώτα της, το φέρνει σαν θέμα (11 
και 12) στο Δ.Σ. την 26/6/2015, το 11 για το 
πρόστιμο και το 12 η συνέχιση εργασιών.

Νομίζω ότι προφορικές εγκρίσεις και αιτήσεις, που 
αναφέρονται σε δύο έγγραφα, δεν καλύπτουν τις ευ-
θύνες κανενός. Αν νομίζει, η πλειοψηφία, ότι θα μεί-
νουν αναπάντητα τα όσα μεθοδεύει μέσω «εμβόλιμων 
αποφάσεων» της Τοπικής Κοινότητας, θα καλύψουν 
την εμφανέστατη πλέον συγκάλυψη των αυθαιρεσι-
ών της συγκεκριμένης εταιρείας αλλά και τις δικές 
της ευθύνες κάνει μεγάλο λάθος. Θυμάμαι το ερώ-
τημα που έβαζε η εφημερίδα Ελευθεροτυπία σε 
καθημερινή βάση, απεύθυνε το ερώτημα: «Συνέ-
νοχος ή βλάξ;».

Ζητώ μετά από όσα σας περιγράφω, να μην λάβετε 
υπόψη σας την υποτιθέμενη απόφαση του Τοπικού 
Συμβούλιου Μάρπησσας, διότι πάσχει από την άποψη 
μεθόδευσης και νομιμοποίησης αλλά και ουσίας. ‘Η 
έχουμε αρμοδιότητα να αποφασίζουμε την συνέχιση 
των εργασιών ή όχι, και τα δύο δεν γίνεται. Αφήστε 
που δεν έχω μάθει να διακτινίζομαι ακόμα!».
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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

Σύμφωνο Νησιών
Ερωτήματα προς
την κ. Σαρρή

Η αντιδήμαρχος Πάρου, κ. Δ. Σαρρή, μετέβη στις Βρυξέλλες, με σκοπό την υπο-
γραφή του συμφώνου των νησιών, στο πλαίσιο 
της 35ης γενικής συνέλευσης της επιτροπής νή-
σων του διευρωπαϊκού δικτύου των παράκτιων 
περιφερειών της Ευρώπης (CRPM), που πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο. 

Το σύμφωνο υπέγραψαν 19 δήμαρχοι και αντι-
δήμαρχοι από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, 
με το οποίο δεσμεύονται πολιτικά να υλοποιή-
σουν τους στόχους που θέτει με γνώμονα την 
αειφόρο ανάπτυξη των νησιών.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου: «[…] Τα νη-
σιά ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στην κλι-
ματική αλλαγή και επικυρώνουν μια δημιουργική 
συνεργασία με στόχο την μείωση των εκπομπών 
του διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο νησιού 
κατά 20%, την βελτίωση της ενεργειακής απο-
δοτικότητας και την προαγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλή-
σεις που καλείται να αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινωνία. Αν αναληφθεί δράση σε 
παγκόσμιο επίπεδο με μέτρα που προωθούν τον περιορισμό των ρύπων, τη χρήση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και γενικά την προστασία του περιβάλλοντος και 
αν καταφέρουν όλοι να εργαστούν συντονισμένα προς αυτό το σκοπό, τότε θα έχει 
σημειωθεί  μία τεράστια νίκη στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών.

Σε μια δύσκολη εποχή πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, η εναλλα-

κτική πρόταση μπορεί να αναδυθεί μέσα από τοπικές πρωτοβουλίες, όπως αυτές 
τους Συμφώνου των Νησιών, με σεβασμό προς τη φύση και το περιβάλλον, με 
εμπιστοσύνη στο δυναμικό των τοπικών κοινωνιών και με την πραγματοποίηση 
κρίσιμων αλλαγών που θα κάνουν τη διαφορά».

Επί της ουσίας
Ο δήμος Πάρου εξέδωσε την παραπάνω ανακοίνωση δίχως όμως να εξηγήσει τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Ποιος είναι ο τρόπος δηλαδή, με τον οποίο θα μπορέσει να συμβάλει στην 
πράξη για τη μείωση.

Σημειώνουμε ότι στο νησί μας υπάρχει αυτή τη στιγμή το ρυπογόνο εργοστάσιο 
της ΔΕΗ από το οποίο αυξάνονται καθημερινά 
οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ 
η μόλυνση της ατμόσφαιρας επιβαρύνεται και 
από δράσεις της δημοτικής αρχής. Η ανακοί-
νωση του δήμου Πάρου θα είχε σημασία 
αν σ’ αυτή υπήρχαν και σκέψεις της για 
τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Δηλαδή, αν στην ανακοίνωση έγρα-
φε ποιες είναι αυτές οι προσπάθειες που θα γί-
νουν ώστε να αντικατασταθούν π.χ. οι δημοτικοί 
ηλεκτρικοί λαμπτήρες από άλλους «φιλικούς» 
στο περιβάλλον, ποιοι είναι οι τρόποι εκείνοι που 
θα αντικατασταθούν ρυπογόνα μηχανήματα του 
δήμου, κλπ.

Η ανακοίνωση του δήμου, με τον τρόπο που 
έγινε, δεν μπορεί να προσθέσει τίποτα, πέραν 
από την ανάδειξη ενός ταξιδιού στις Βρυξέλλες 

που έγινε. 
Αναμένουμε λοιπόν από την αντιδήμαρχο κ. Δ. Σαρρή, να μας εξηγήσει τους τρό-

πους με τους οποίους η υπογραφή που έβαλε στο σύμφωνο νησιών θα την τιμήσει 
και θα προσπαθήσει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% και 
ακόμα, να μας εξηγήσει με ποιον τρόπο θα γίνει η προαγωγή των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας, όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση. Η εφημερίδα μας δεσμεύεται 
όχι μόνο να δημοσιεύσει αναλυτικά τις θέσεις της για το θέμα, αλλά και να συνδρά-
μει με όλες τις δυνάμεις για την επίτευξη του στόχου.
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Στιγμές πολιτισμού 
2015

Από την ΚΔΕΠΑΠ ανακοινώθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, 
που έχουν ως εξής;

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/7: α) Παροικία. Εκδήλωση «Αναβίωση της Πεζότρατας». Παραλία 

Ζωοδόχου Πηγής. Ώρα 20:00. β) Παροικία. Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής του Peter 
Lock. Δημοτικός Χώρος Τεχνών Παλαιά Αγορά, έως 19/7. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/7: Νάουσα. Γιορτή της Θάλασσας στο λιμάνι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/7: Κώστος. Εορτασμός  Αγίας Μαρίνας. Ζωντανή μουσική, κε-

ράσματα και παζάρι. Ώρα 21:00. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/7: Παροικία. Ημερίδα αφιερωμένη στην αρχαία Ελληνική μουσική 

«Από τον Αρχίλοχο στη Σύγχρονη Ελληνική Μουσική» από το Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Αίθουσα Π.Σ. «Αρχίλοχος». Ώρα 10:30. Ακολουθεί συναυλία, ώρα 
20:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ  19/7: α) Λεύκες. Τιμητική βραδιά αφιερωμένη στον Πρωτοψάλτη του 
Ι.Π.  Παναγίας Εκατονταπυλιανής κ. Εμ. Ι. Χανιώτη. Ανοικτό θέατρο Λευκών – ώρα 
21:00. β) Νάουσα. Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί - Αφιέρωμα στον Παριανό Γάμο - 
Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας. Προαύλιο Παναγίας. Ώρα 21:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ  20/7: Εικαστική Πλατφόρμα «Orange Water». Δημοτικός Χώρος Τε-
χνών – Παλαιά Αγορά Παροικίας, Αίθουσα Τέχνης «Άγιος Αθανάσιος» και Χώρος 
Τέχνης «Μαρίνα» Νάουσας, Κοινοτικό Μέγαρο Λευκών. 
Έως 15/8.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/7: α) Λεύκες. Μιούζικαλ «Από το 
Καμπαρέ στην Ελλάδα» ανοιχτό θέατρο Λευκών. Διορ-
γάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Ώρα 21:00. Έως 25/7. β) Παροικί-
α.«MAKE A FILM» προβολή ταινιών στην πλατεία «Μα-
ντώ Μαυρογένους»: - 24/7 Απέραντο Γαλάζιο - 25/7 Ο 
Καρχαριομάχος. Ώρα προβολής 21:00. γ)Αλυκή. Παζάρι 
παραδοσιακών τοπικών προϊόντων στην παραλία της 
Αλυκής, έως 26/7. δ) Παροικία. Τοπικό πανηγύρι Αγίας 
Άννας. Ώρα 20:30.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7: α) Παροικία. Μουσική εκδήλωση 
με τη Χορωδία του ΚΑΠΗ στην παραλία Παροικίας. 
Ώρα 21:00 β) Παροικία - Σεμινάρια «Μαρμαρολατύπα-
Ψηφιδωτό» από το Μουσείο Περαντινού. Ώρες 10:00-
14:00. - Σεμινάρια Γλυπτικής από το Μουσείο Περα-
ντινού. «Α’ Κύκλος Γλυπτικής Αρχαρίων» 20:00-22:00 
Διάρκεια έως 31/7.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7: α) Πρόδρομος. Παραδοσιακό πανηγύρι Αγίου  Παντελεήμονα. 
Συναυλία με την Ντένια Κουρούση. Ώρα  21:30. β) Νάουσα. Ελληνικοί παραδοσια-
κοί χοροί - Αφιέρωμα στους χορούς και στα έθιμα της Θράκης - Μουσικοχορευτικό 
Συγκρότημα Νάουσας. Προαύλιο Παναγίας. Ώρα 21:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/7: Κώστος. Εορτασμός Αγίου  Παντελεήμονα. Με ζωντανή μουσι-
κή, κεράσματα και παζάρι. Ώρα 21:00.

ΤΡΙΤΗ 28/7: Παροικία. Θεατρική παράσταση «Οι Πειρατές του Αιγαίου» πλ. 
«Μαντώ Μαυρογένους». Ώρα 21:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/7: α) Νάουσα. Μουσική παράσταση «Χιλιάρμενη αρμάδα μ’ 
ολάνοιχτα πανιά» ποίηση Μ. Γλέζου – ερμηνεία Αναστασία Μουτσάτσου – σκηνο-
θεσία Πάνος Κέκας, Πάρκο Πάρου. β) Αλυκή. Έναρξη έκθεσης βιβλίου στην παραλία 
Αλυκής, έως 18/8. γ) Δρυός. Εκδήλωση με την Χορωδία του ΚΑΠΗ Πάρου υπό τη 
διεύθυνση του κ. Μ. Μαύρη. Προαύλιο Νηπιαγωγείου Δρυού. Ώρα 20:30. δ) Λεύκες. 
Παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο σκιών του Αργ. Αθανασίου, στο ανοικτό 
θέατρο Λευκών. Ώρα  20:30.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/8: α) Πρόδρομος. Αφιέρωμα στην παραδοσιακή ρεβυθάδα. Διορ-

γάνωση Π.Σ. «Σκόπας ο Πάριος». Διάρκεια έως 2/8. β) Μάρπησσα. Βιβλιοπαρου-
σίαση των Ιστορικών Μυθιστορημάτων της Β. Γαβαλά – Αγροτολέσχη. Ώρα 20:30. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/8: α) Μάρμαρα. Ομιλία – παρουσίαση «Το Αρχιπέλαγος και η Με-
σαιωνική Πάρος» με τον Αθ. Βιώνη Επίκουρο Καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας 
Πανεπιστήμιου Κύπρου. Ακολουθεί μουσική συναυλία με την Μ. Κοντού και τον Α. 
Χανιώτη, στην Ι.Μ. Παντοκράτορος.  Ώρα 20:30. β) Μάρπησσα. Έκθεση Φωτογραφί-
ας «Παρελθόν Ερμητικά Κλειστό» της Αφρ. Δρακοπούλου – Σάρδη. Έως 7/8. Ώρες 
λειτουργίας 19:00-23:00 - 3/8 Παρουσίαση Ποιητικής Συλλογής της ίδιας καλλιτέ-
χνιδας «Αρκεί μια Σπίθα».

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/8: Λεύκες. Συναυλία «Ιστορία του Τάγκο από την Αργεντινή στη Μ. 
Ασία» - συμμετέχει ο Ανδρέας Χανιώτης. Ανοικτό Θέατρο Λευκών – ώρα 21:30.

ΤΡΙΤΗ 4/8: α) Παροικία. Συναυλία αφιερωμένη στην Παναγία «Ω! Πανύμνητε 
Μήτερ» πιάνο Β. Τσαμπρόπουλος – τραγούδι Νεκτ. Καραντζή. Αύλειος χώρος Ι.Π. 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής.  Ώρα 21:00. β) Αγκαιριά. «Δημιουργίες από ξύλο και 
όχι μόνο…» του Αντώνη Σκιαδά και έκθεση ζωγραφικής της Κ. Παπαβαντωνάκη – 
Gallery Ανεμόμυλος έως 30/8.  

ΤΕΤΑΡΤΗ  5/8: α) Λεύκες.1ο Θερινό Φεστιβάλ Παριανών Θεατρικών Ομάδων. 
Διάρκεια έως 9/8. Θέατρο Λευκών. β) Παροικία. Θεατρική παράσταση «Χωρίζουμε 
λέμε….» στο ανοικτό θέατρο Λυκείου. Ώρα  21:00.

ΠΕΜΠΤΗ 6/8: α) Μάρπησσα. Πανηγύρι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Μουσική 

Εκδήλωση με την Ντ. Κουρούση. Πλατεία παπα-Γιώργη Στάμενα. Ώρα  21:30. β) 
Αλυκή. Πανηγύρι του Σωτήρος – Γιορτή ψαριού στην παραλία Αλυκής. Ώρα  21:00. 
γ) Παροικία. Παιδική παράσταση «Ο Μάγος του Οζ» στο ανοικτό θέατρο Λυκείου. 
Ώρα  21:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/8: α) Νάουσα. Συναυλία με τον Μίμη Πλέσσα και τη Φ. Δάρρα. 
Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00. β) Παροικία. Σεμινάρια «Μαρμαρολατύπα-Ψηφιδωτό» 
από το Μουσείο Νικόλαου Περαντινού. Ώρες 9:00-14:00. Διάρκεια έως 11/8. γ) 
Μάρπησσα. Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη  στους Μ. και Κ. Γρυλλάκη. Ομιλητής  
Κων/νος  Ροδόπουλος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/8: Κώστος. Εκδήλωση με ζωντανή μουσική. Ώρα 21:00.
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/8: α) Λεύκες. Ετήσια τιμητική εκδήλωση του Συλλόγου «Οι Φίλοι 

της Πάρου». Ανοικτό θέατρο Λευκών. Ώρα  20:00. β) Παροικία. Έναρξη έκθεσης 
ζωγραφικής της Μ. Πάστρα. Δημοτικός Χώρος Τεχνών Παλαιά Αγορά, έως 25/8. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8: Λεύκες. Παράσταση Καραγκιόζη στο θέατρο Λευκών. Ώρα  
20:30. 

ΠΕΜΠΤΗ 13/8: Παροικία. Σεμινάρια «Μαρμαρογλυπτική των Κυκλάδων» από 
το Μουσείο Νικόλαου Περαντινού. Ώρες 9:00-14:00. Έως 20/8.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/8: Παροικία. Λαμπρός εορτασμός Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλια-
νής. Λιτάνευση Ιερής  Εικόνας. Εορταστικές εκδηλώσεις.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/8: α) Παροικία. Συναυλία στο Δημοτικό Στάδιο Πάρου. 
Ώρα έναρξης 21:00. Διοργάνωση Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – 

Αντιπάρου. β) Λεύκες. Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση 
του Συλλόγου Λευκιανών της Αθήνας. Ανοικτό Θέατρο Λευκών – ώρα 21:00. γ) 
Νάουσα. Έναρξη έκθεσης του Πολύβιου Ταβουλάρη. Χώρος Τέχνης «Άγιος Αθα-
νάσιος», έως 24/08. δ) Νάουσα. Τριήμερο εκδηλώσεων  «Βίκυ Μοσχολιού – Δέκα 
Χρόνια Σιγή».

ΤΡΙΤΗ 18/8: α) Νάουσα. Παιδική θεατρική παράστα-
ση «Παραμύθι Χωρίς Όνομα»  της Κάρμεν Ρουγγέρη. Θέ-
ατρο Πάρκο Πάρου. Ώρα 21:00. β) Μάρμαρα. Μουσική 
βραδιά στην παραλία του Μώλου. Ώρα έναρξης 21:30. γ) 
Παροικία. Θεατρική παράσταση «Αγαπημένη μου Ελλάς» 
στο ανοικτό θέατρο Λυκείου. Ώρα 21:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8: Μάρπησσα. Εκδήλωση με θέμα 
«Προσωπικότητα του Ευπατρίδη αείμνηστου Δημητρίου 
Ν. Αλιπράντη» για την ονοματοδοσία της Επαρχιακής 
Οδού Μάρπησσας προς τιμήν του. - Πλατεία παπα-Γιώρ-
γη Στάμενα, ώρα 20:00.

ΠΕΜΠΤΗ 20/8: α) Νάουσα. Έναρξη εκδηλώσεων για 
τα Εννιάμερα της Παναγίας: 

- Πώληση παραδοσιακών προϊόντων από το Σ. Γυναι-
κών Νάουσας στην πλατεία, έως 22/08. β) Μάρπησσα. 
Έναρξη τριήμερου βιωματικού – πολιτιστικού Φεστιβάλ 
«Διαδρομές στην Μάρπησσα», έως 22/08. γ) Πρόδρο-
μος. Αφιέρωμα στα παραδοσιακά επαγγέλματα του χω-

ριού. Έως 21/8.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/8: α)Λεύκες. Πανηγύρι του Καράβολα. Παραπλεύρως του Κοι-

νοτικού Μεγάρου. Ώρα  21:30. β) Νάουσα. 4ο Φιλανθρωπικό Παζάρι «Ανακυκλώ-
νουμε Βοηθάμε».

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/8: Νάουσα. Πρωινή περιπατητική ξενάγηση σε μουσεία και μνη-
μεία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/8: Νάουσα. Εορτασμός  Εννιάμερων της Παναγίας. 
Κουρσάρικη βραδιά - αναπαράσταση δρώμενων, παρουσία χορευτικών συγκρο-

τημάτων. Ώρα 21:00. 
ΤΡΙΤΗ 25/8: Νάουσα. Έναρξη έκθεσης  «BLUETOPIA BY ARS LONGA» συμμε-

τέχουν: Αφρ. Παπαδούλη, Κατ. Δροσοπούλου, Χρ. Ρομπόρα, Κων/νος Μάντζαρης, 
Σοφ. Κυριακού, Γιάννης Αντωνακάκης. Χώρος Τέχνης  «Άγιος Αθανάσιος», έως 4/9.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8: α) Λεύκες. Παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο σκιών του 
Αργ. Αθανασίου, στο ανοικτό θέατρο Λευκών. Ώρα  20:30. β) Παροικία. Έναρξη έκ-
θεσης ζωγραφικής του Frederic Bootz. Δημοτικός Χώρος Τεχνών Παλαιά Αγορά, 
έως 7/9. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/8: α) Παροικία. Συναυλία «Φύσα αεράκι φύσαμε/μη χαμηλώνεις 
ίσαμε – αφιέρωμα στο Ν. Γκάτσο» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου. β) Λεύκες. 
Εορτασμός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου – χορευτική παράσταση. γ) Νάουσα. Τιμητι-
κή εκδήλωση για τους χορηγούς δημιουργίας του Μουσείου Ορλωφικών. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/8: α) Λεύκες. Παραδοσιακό παιχνίδι «Μπάλες». β) Κώστος. Τιμητι-
κή εκδήλωση προς τιμή του Μέγα Ευεργέτη της Πάρου Φρ. Βελέντζα. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/9: Παροικία. Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα. Πραγματοποίηση 

γιορτής ψαριού-κρασιού. Έως 13/9. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/9: Νάουσα. Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί - Αφιέρωμα στους χο-

ρούς και στα έθιμα της Μικράς Ασίας και Καππαδοκίας - Μουσικοχορευτικό Συ-
γκρότημα Νάουσας. Προαύλιο Παναγίας. Ώρα 21:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9: Παροικία. Έναρξη συνεδρίου για την Παναγία Εκατονταπυ-
λιανή. Διάρκεια έως 15/9.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9: Άσπρο Χωριό. 11η Μικρασιατική Συνάντηση Πάρου. Μικρα-
σιάτικα τραγούδια και χοροί - Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας – Σύλλογος 
Μικρασιατών. Προαύλιο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής. Ώρα 20:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9: Αγκαιριά. Πανηγύρι Υψώσεως Τ. Σταυρού. Κεράσματα και πα-
ραδοσιακή ρεβυθάδα στο προαύλιο της εκκλησίας. Παράσταση χορευτικού στην 
παραλία της Αλυκής. Ώρα 21:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9: Νάουσα. Παράσταση στο πλαίσιο φιλοξενίας Χορευτικού Συ-
γκροτήματος από τη Σμύρνη – Χ.Ο.Ν. Προαύλιο Παναγίας. Ώρα 20:30.



www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις | 7

Αυστριακοί 
δημοσιογρά-
φοι

Ο δήμος Πάρου, σε συνεργασία με το γραφείο ΕΟΤ 
Αυστρίας και τον tour operator «Springer Reisen», 
φιλοξένησε ομάδα Αυστριακών δημοσιογράφων, στο 
πλαίσιο τουριστικής προώθησης και προβολής του νη-
σιού μας. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της επιτροπής τουριστι-
κής προβολής δήμου Πάρου: «[…] Οι δημοσιογράφοι 
μαγεύτηκαν από την ιστορία, τα μνημεία, την παράδο-
ση τη φυσική ομορφιά, την γαστρονομία του νησιού 
και την φιλοξενία των κατοίκων του. Την παράσταση 
έκλεψαν ο μοναδικός ναός της Εκατονταπυλιανής και 
η απαράμιλλη ομορφιά του φυσικού τοπίου της περι-
οχής των Κολυμπηθρών.  

Κατά την παραμονή τους στο νησί ο κ. Ιωάννης Ρα-
φαλιάς και η κ. Andrea Springer συναντήθηκαν με τον 
Δήμαρχο κ. Μάρκο Ι. Κωβαίο, με τον οποίο συζήτησαν 
σχετικά με την προβολή και προώθηση της Πάρου ως 
τουριστικό προορισμό στο αυστριακό κοινό. Όπως 
δήλωσαν και οι ίδιοι η Πάρος αποτελεί ιδανικό προο-
ρισμό για κάθε επισκέπτη και κάθε βαλάντιο».

Τέλος, στην ανακοίνωση απευθύνονται ευχαριστίες 
σε ευγενικούς επαγγελματίες του νησιού μας για τη 
χορηγία της φιλοξενίας, καθώς και στον κ. Δημήτρη 
Γιώργαρο, για την αμέριστη βοήθειά του.

Δρομολόγια 
Φέρι-μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ που εκτελεί τα 
δρομολόγια της γραμμής Πούντας-Αντιπάρου και 
αντίστροφα, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα έως 15 
Ιουλίου 2015.

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 - 09:45 

– 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 - 12:15 – 12:45 
– 13:15 – 13:45 – 14:15 - 14:45 – 15:15 – 15:45 
– 16:15 – 16:45 - 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 
– 19:15 - 19:45 – 20:15 – 21:15 – 22:15 – 23:15 - 
00:15 – 01:15

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

– 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 - 12:30 – 13:00 
– 13:30 – 14:00 – 14:30 - 15:00 – 15:30 – 16:00 
– 16:30 – 17:00 - 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 
– 19:30 - 20:00 – 20:30 – 21:30 – 22:30 – 23:30 - 
00:30 – 01:30.

Προσέχουμε 
στη Νάουσα

Η δημοτική κοινότητα Νάουσας με ανακοίνωσή της 
υπενθυμίζει ότι η διατήρηση της αρχιτεκτονικής μορ-
φής του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του χωριού. 
προστατεύεται με νόμους από το 1975 και είναι κοι-
νός στόχος όλων μας. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «[…] το χωριό 
μας είναι και πρέπει να παραμείνει παραδοσιακό, γι’ 
αυτό υπενθυμίζουμε:

1. Δεν τοποθετούμε φωτεινές επιγραφές, αφίσες 
κλπ. Δεν τοποθετούμε κάθετες επιγραφές-πινακίδες. 
Πρέπει να είναι γραμμένες Ελληνικά και σε περίπτωση 
εγγραφής κειμένου σε ξένη γλώσσα, το μέγεθος των 
γραμμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της επι-
φάνειας της πινακίδας και του ύψους των Ελληνικών 
γραμμάτων. Η επιφάνειά τους δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τα 0,50 εκατοστά του μέτρου (μεγίστη διάσταση 
1,20 Χ 0,40). Ο φωτισμός τους γίνεται με απλά διακρι-
τικά φωτιστικά στοιχεία. 

2. Απαγορεύονται οι είσοδοι των καταστημάτων που 
είναι αμιγώς κατασκευασμένοι από τζάμι.

3. Βάφουμε τις όψεις των κτηρίων με λευκό χρώμα 
και δεν ζωγραφίζουμε τους τοίχους.

4. Δεν τοποθετούμε εξωτερικές προθήκες, βιτρίνες 
κλπ που προεξέχουν περισσότερο από οκτώ εκατοστά 
στου μέτρου σε κοινόχρηστο χώρο.

5. Δεν τοποθετούμε μόνιμα καθίσματα, τραπέζια, 
ντουλάπια κλπ σε κοινόχρηστους χώρους.

6. Δεν τοποθετούμε γλάστρες, διαχωριστικά, δια-
κοσμητικά, αντιανεμικά από οποιοδήποτε υλικό στους 
κοινόχρηστους χώρους.

7. Οι πέργκολες δεν εφάπτονται του κτηρίου των 
καταστημάτων και διατηρούν τον κοινόχρηστο χαρα-
κτήρα του χώρου.

8. Δεν επεμβαίνουμε στους κοινόχρηστους χώρους 
με επίστρωση, βάψιμο κλπ. 

9. Δεν κάνουμε οικοδομικές εργασίες από το Σάββα-
το του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά και από 
1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. 

10. Δεν τοποθετούμε ηλιακούς θερμοσίφωνες σε 
εμφανή σημεία της οικοδομής.

11. Δεν τοποθετούμε λυόμενους οικίσκους, τροχό-
σπιτα κλπ.

12. Δεν τοποθετούμε ομπρέλες στους κοινόχρη-
στους χώρους του οικισμού.

13. Τα κουφώματα να είναι ξύλινα.
14. Απαγορεύεται η είσοδος όλων των τροχοφόρων 

στον παραδοσιακό οικισμό Νάουσας.
15. Διατηρούμε την καθαριότητα που πραγματοποι-

είται με μεγάλη δαπάνη και κόπο».

Νέα 
γραμματεία 
στο ΣΥΡΙΖΑ

Την Κυριακή 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η ολομέ-
λεια   συνέλευση της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ 
Πάρου  Αντιπάρου, η οποία εξέλεξε την νέα συντονι-
στική γραμματεία που αποτελείται (αλφαβητικά) από:

Γρίσπος Κώστας, Δεβελίογλου Τάσος, Θαλασσινός 
Γιάννης, Ισιγώνης Μανώλης, Κολλάρος Νίκος, Πούλι-
ου Ελένη, Ταντάνης Γιώργος

Η νέα συντονιστική γραμματεία συγκροτήθηκε σε 
σώμα την Τετάρτη 16/6, καθόρισε τις αρμοδιότητες 
των μελών της και αποφάσισε ότι οι συναντήσεις της 
θα γίνονται κάθε βδομάδα, και θα συνεχίσουν να είναι 
ανοιχτές σε όλα τα μέλη της οργάνωσης.

Επισκέψεις 
εμπόρων

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, συναντήθηκε (σε συνέχεια των προγραμματισμέ-
νων συναντήσεών του) με φορείς της Πάρου και της 
Αντιπάρου και πιο συγκεκριμένα με το δήμαρχο Αντι-
πάρου κ. Φαρούπο και τον έπαρχο Πάρου, κ. Μπιζά.

Στη συνάντηση με το δήμαρχο Αντιπάρου, κ. Αναστ. 
Φαρούπο, κυριάρχησαν τα εξής θέματα:

- Παραεμπόριο και τρόποι αντιμετώπισής του.
- Παραλιακή οδός και τα προβλήματα που έχουν 

προκύψει
- Πολυκαταστήματα στην Αντίπαρο
- Αίτημα του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου για 

δημιουργία χώρων εξυπηρέτησης των επαγγελματιών.
Στη συνάντηση με τον έπαρχο, κ. Κ. Μπιζά, ενημερώ-

θηκαν για τη στελέχωση του επαρχείου και μετέπειτα 
συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

- Κέντρο Υγείας και ασθενοφόρο αεροσκάφος
- Εξελίξεις γύρω από το αεροδρόμιο και τις κτιρια-

κές εγκαταστάσεις
- Ενδοκυκλαδικά δρομολόγια
- Εξελίξεις στα έργα του Ε.Σ.Π.Α
- Προγράμματα κατάρτισης για εργαζομένους και 

επαγγελματίες
- Οδικό δίκτυο.

Νέα του Χ.Ο.Ν.

Με τη χορευτική παράσταση με τίτλο: «Στην κεντη-
μένη σου ποδιά», γιόρτασε ο Χορευτικός Όμιλος Νά-
ουσας, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015, στο προαύλιο 
του ιερού ναού Κοίμησης Θεοτόκου, στη Νάουσα, την 
ολοκλήρωση των μαθημάτων για την περίοδο 2014-
15. 

Μέλη και φίλοι του συλλόγου και πολλοί επισκέπτες 
του νησιού μας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πα-
ραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από τη Μακεδο-
νία, τη Λήμνο, τη Μυτιλήνη, την Ήπειρο και την Πάρο, 
σε ένα ιδιαίτερα ποικίλο πρόγραμμα. 

Στην εκδήλωση εμφανίστηκαν μικροί και μεγάλοι 
χορευτές απ’ όλα τα τμήματα του συλλόγου. Τους συ-
νόδευσαν οι μουσικοί: Παναγιώτης Κοτσώνης (βιολί), 
Λευτέρης Φραγκιουδάκης (λαούτο), Γιώργος Κουβα-
ράς (κλαρίνο) και Κώστας Σωτηρόπουλος (κρουστά). 
Το πρόγραμμα επιμελήθηκαν οι χοροδιδάσκαλοι Πα-
ναγιώτης Σπύρου, Ελένη Τριώδα, Χαράλαμπος Τσιρά-
κης, Σταματίνα Τσουνάκη και Βούλα Κρητικού. 

Ο ΧΟΝ με την ευκαιρία της δημοσίευσης ευχαριστεί 
την ΚΔΕΠΑΠ, το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου καθώς και τους χορηγούς: του.
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Μπροστά μας τα δύσκολα
61,31% ΟΧΙ

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυ-
ριακή 5 Ιουλίου 2015 το δημοψήφισμα 
στη χώρα μας, με το ερώτημα αν γίνε-
ται δεκτό ή όχι, το σχέδιο συμφωνίας 
το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο 
Eurogroup, στις 25/6/2015.

Ο Ελληνικός λαός με συντριπτική πλει-
οψηφία (61,31%) είπε «όχι» στην παρα-
πάνω πρόταση, δίχως όμως καμία πλευ-
ρά («ναι» - «όχι»), να προτείνει κάποια 
συγκεκριμένη λύση για τη συνέχεια.

Το «όχι», που υπερψηφίστηκε με πρω-
τοφανή τρόπο σε όλους τους Νομούς 
της χώρας, επικράτησε και στα νησιά 
μας. 

Αναλυτικά αποτελέσματα
Σύνολο Χώρας
Γραμμένοι: 9.858.508
Ψήφισαν: 6.161.140 (62,50%)
Έγκυρα: 5.803.987

Άκυρα: 310. 812 (5,04%)
Λευκά: 46.341 (0,75%)
ΟΧΙ: 3.558.450 (61,31%)
ΝΑΙ: 2.245.537 (38,69%)

Περ. Ν. Αιγαίου
Γραμμένοι: 313.795
Ψήφισαν: 181.212
Έγκυρα: 170.200
Άκυρα - Λευκά: 11.012
ΟΧΙ: 108.911 (63,99%)
ΝΑΙ: 61.289 (36,01%)

Κυκλάδες
Γραμμένοι: 123.350
Ψήφισαν: 73.580
Έγκυρα: 68.676
Άκυρα - Λευκά: 4.904
ΟΧΙ: 43.079 (62,73%)
ΝΑΙ: 25.597 (37,27%)

Αντίπαρος (Σύνολο)
Γραμμένοι: 1.182
Ψήφισαν: 803

Έγκυρα: 768
Άκυρα - Λευκά: 35
ΟΧΙ: 472 (61,46%)
ΝΑΙ: 296 (38,54%)

168ο εκλ. τμ.
Γραμμένοι: 609
Ψήφισαν: 416
Έγκυρα: 396
Άκυρα - Λευκά: 20
ΟΧΙ: 263
ΝΑΙ: 133

169ο εκλ. τμ.
Γραμμένοι: 573
Ψήφισαν: 387
Έγκυρα: 372
Άκυρα - Λευκά: 15
ΟΧΙ: 209
ΝΑΙ: 163

Πάρος (Σύνολο)
Γραμμένοι: 12.496
Ψήφισαν: 7.962

Έγκυρα: 7.193
Άκυρα - Λευκά: 769
ΟΧΙ: 4.498 (62,53%)
ΝΑΙ: 2.695 (37,47%)

ΑΓΚΑΙΡΙΑ
170ο εκλ. τμ. (Δημ. Σχολείο)
Γραμμένοι: 485
Ψήφισαν: 302
Έγκυρα: 254
Άκυρα - Λευκά: 48
ΟΧΙ: 154
ΝΑΙ: 100

171ο εκλ. τμ. (Δημ. Σχολείο)
Γραμμένοι: 538
Ψήφισαν: 350
Έγκυρα: 275
Άκυρα - Λευκά: 75
ΟΧΙ: 155 
ΝΑΙ: 120

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ
172ο εκλ. τμ. (Γυμνάσιο)



www.fonitisparou.gr Πρώτο θέμα | 9

Γραμμένοι: 465
Ψήφισαν: 270
Έγκυρα: 233
Άκυρα - Λευκά: 37
ΟΧΙ: 140
ΝΑΙ: 93

173ο εκλ. τμ. (Γυμνάσιο)
Γραμμένοι: 536
Ψήφισαν: 379
Έγκυρα: 319
Άκυρα - Λευκά: 60
ΟΧΙ: 190
ΝΑΙ: 129

ΚΩΣΤΟΣ
174ο εκλ. τμ. (Δημ. Σχολείο)
Γραμμένοι: 397
Ψήφισαν: 258
Έγκυρα: 232
Άκυρα - Λευκά: 26
ΟΧΙ: 133
ΝΑΙ: 99

ΛΕΥΚΕΣ
175ο εκλ. τμ. (Δημ. Σχολείο)
Γραμμένοι: 438
Ψήφισαν: 243
Έγκυρα: 221
Άκυρα - Λευκά: 22
ΟΧΙ: 110
ΝΑΙ: 111

176ο εκλ. τμ. (Δημ. Σχολείο)
Γραμμένοι: 546
Ψήφισαν: 275
Έγκυρα: 251
Άκυρα - Λευκά: 34
ΟΧΙ: 141
ΝΑΙ: 110

ΜΑΡΠΗΣΣΑ
177ο εκλ. τμ. (Κτίριο Κοινότη-

τας)
Γραμμένοι: 517
Ψήφισαν: 349
Έγκυρα: 342
Άκυρα - Λευκά: 7
ΟΧΙ: 223
ΝΑΙ: 119

178ο εκλ. τμ. (Αγροτολέσχη)
Γραμμένοι: 599
Ψήφισαν: 429
Έγκυρα: 349
Άκυρα - Λευκά: 80
ΟΧΙ: 216

ΝΑΙ: 133

ΝΑΟΥΣΑ
179ο εκλ. τμ. (Δημ. Σχολείο)
Γραμμένοι: 583
Ψήφισαν: 364
Έγκυρα: 304
Άκυρα - Λευκά: 60
ΟΧΙ: 191
ΝΑΙ: 113

180ο εκλ. τμ. (Δημ. Σχολείο)
Γραμμένοι: 635
Ψήφισαν: 423
Έγκυρα: 395
Άκυρα - Λευκά: 28
ΟΧΙ: 270
ΝΑΙ: 125

181ο εκλ. τμ. (Δημ. Σχολείο)
Γραμμένοι: 526
Ψήφισαν: 336
Έγκυρα: 322
Άκυρα - Λευκά: 14
ΟΧΙ: 206
ΝΑΙ: 116

182ο εκλ. τμ. (Δημ. Σχολείο)
Γραμμένοι: 509
Ψήφισαν: 322
Έγκυρα: 306
Άκυρα - Λευκά: 16
ΟΧΙ: 173
ΝΑΙ: 133

183ο εκλ. τμ. (Δημ. Σχολείο)
Γραμμένοι: 524
Ψήφισαν: 346
Έγκυρα: 324
Άκυρα - Λευκά: 22
ΟΧΙ: 201
ΝΑΙ: 123

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
184ο εκλ. τμ. (Γυμνάσιο)
Γραμμένοι: 546
Ψήφισαν: 371
Έγκυρα: 360
Άκυρα - Λευκά: 11
ΟΧΙ: 250
ΝΑΙ: 110

185ο εκλ. τμ. (Γυμνάσιο)
Γραμμένοι: 564
Ψήφισαν: 334
Έγκυρα: 321
Άκυρα - Λευκά: 13

ΟΧΙ: 226
ΝΑΙ: 95

186ο εκλ. τμ. (Γυμνάσιο)
Γραμμένοι: 586
Ψήφισαν: 403
Έγκυρα: 383
Άκυρα - Λευκά: 20
ΟΧΙ: 261
ΝΑΙ: 122

187ο εκλ. τμ. (Γυμνάσιο)
Γραμμένοι: 638
Ψήφισαν: 392
Έγκυρα: 355
Άκυρα - Λευκά: 37
ΟΧΙ: 223
ΝΑΙ: 132

188ο εκλ. τμ. (Γυμνάσιο)
Γραμμένοι: 579
Ψήφισαν: 342
Έγκυρα: 286
Άκυρα - Λευκά: 56
ΟΧΙ: 177
ΝΑΙ: 109

189ο εκλ. τμ. (Γυμνάσιο)
Γραμμένοι: 580
Ψήφισαν: 368
Έγκυρα: 350
Άκυρα - Λευκά: 18
ΟΧΙ: 230
ΝΑΙ: 120

190ο εκλ. τμ. (Γυμνάσιο)
Γραμμένοι: 563
Ψήφισαν: 378
Έγκυρα: 353
Άκυρα - Λευκά: 25
ΟΧΙ: 229
ΝΑΙ: 124

191ο εκλ. τμ. (Γυμνάσιο)
Γραμμένοι: 558
Ψήφισαν: 360
Έγκυρα: 310
Άκυρα - Λευκά: 50
ΟΧΙ: 61,94%
ΝΑΙ: 118

192ο εκλ. τμ. (Γυμνάσιο)
Γραμμένοι: 584
Ψήφισαν: 358
Έγκυρα: 348
Άκυρα - Λευκά: 10
ΟΧΙ: 207

ΝΑΙ: 141

ΣΥΡΙΖΑ - Κυκλάδες
Μετά τη διεξαγωγή του δημοψη-

φίσματος ανακοινώσεις εξέδωσαν οι 
βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ.κ. Μα-
νιός, Συρίγος, Συρμαλένιος, καθώς και 
η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Στην 
ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων, υπό τον τίτλο: «Και οι Κυ-
κλάδες απάντησαν ΟΧΙ στα τελεσίγρα-
φα», σημειώνει:

«Παρά την διαρκή παραπληροφόρη-
ση από την μεγάλη πλειοψηφία των 
εγχώριων μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
παρά τις τρομολαγνικές δηλώσεις της 
«τρόικας εσωτερικού», παρά τις απει-
λές των δανειστών περί επιστροφής 
στη δραχμή και πτώχευσης (ακόμα και 
από την επόμενη μέρα του δημοψηφί-
σματος), παρά τις κλειστές τράπεζες, 
παρά τους εκβιασμούς και την επιτη-
δευμένη κάμψη της τουριστικής κίνη-
σης, οι Κυκλαδίτες με ποσοστό 62,7% 
φώναξαν ένα βροντερό ΟΧΙ.

Ένα ΟΧΙ που ενώθηκε με την αντι-
μνημονιακή φωνή όλης της Ελλάδας.

Ένα ΟΧΙ που φανερώνει μια υπερ-
κομματική αναγνώριση στην προσπά-
θεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
για την επίτευξη μίας έντιμης συμφω-
νίας χωρίς αντιλαϊκά και υφεσιακά 
μέτρα. Οι Κυκλαδίτες προέκριναν με 
συντριπτική πλειοψηφία, την αξιοπρέ-
πεια και την ελπίδα. Έδειξαν πως δεν 
εκβιάζονται, δεν τρομοκρατούνται και 
αγωνίζονται με κάθε τρόπο για το δίκιο 
τους! Αυτό το μεγαλειώδες ΟΧΙ έστειλε 
και ένα ηχηρό μήνυμα στους αυτοδι-
οικητικούς παράγοντες, οι οποίοι, ακο-
λουθώντας τις εντολές των αφεντικών 
τους,  έσπευσαν να συνταχθούν με το 
μνημονιακό τόξο, αφήνοντας σε δεύτε-
ρη μοίρα τα συμφέροντα των νησιω-
τών.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
κλάδων δηλώνει για ακόμα μια φορά 
πως θα αγωνιστεί, ώστε η συμφωνία 
που θα επιτευχθεί, να είναι πάνω από 
όλα επωφελής και για τον ελληνικό 
λαό και για τους λαούς της Ευρώπης, 
να μετριάζει τη λιτότητα και να εκμηδε-
νίζει τις μεθοδεύσεις που αποσκοπού-
σαν στην κοινωνική και οικονομική μας 
κατάρρευση και υποταγή».
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ευθύνες Δήμου για 
την καθαριότητα

Είναι γνωστό σε όλους ότι η Πάρος είναι μία 
από τις καθαρότερες περιοχές της χώρας μας, 
ενώ Έλληνες και ξένοι τουρίστες έχουν εκφραστεί 
με τα καλύτερα λόγια για το παραπάνω ζήτημα.

Το νησί μας για να πετύχει όλα τα παραπάνω 
προσλαμβάνει εποχικό προσωπικό. Το εποχικό 
προσωπικό προσλαμβάνεται ύστερα από έγκριση 
που δίνει η πολιτεία. Δηλαδή, δεν είναι στο χέρι 
του δήμου να προσλάβει προσωπικό όποτε θέλει.

Τα τελευταία χρόνια ένεκα της μνημονιακής 
πολιτικής και άλλων προβλημάτων, οι δήμοι παίρ-
νουν εγκρίσεις για πρόσληψη προσωπικού ή μέσα 
στο κατακαλόκαιρο ή (έχει γίνει και αυτό) στα τέλη 
του καλοκαιριού. Το πώς λύνεται το θέμα έως 
τότε, οι μη γνωρίζοντες καλύτερα να ρωτήσουν 
τους υπευθύνους των δήμων και το προσωπικό 
καθαριότητας. Επειδή μάλιστα, το εποχικό προ-
σωπικό προλαμβάνεται αναγκαστικά για ορισμένο 
χρονικό διάστημα, είναι πολύ συνηθισμένο το φαι-
νόμενο να βλέπουμε πολλούς εργάτες καθαριότη-
τας στους δρόμους τους χειμερινούς μήνες και οι 
δήμοι να γίνονται δέκτες αρνητικών σχολίων από 
τους δημότες, οι οποίοι δε γνωρίζουν όλα τα πα-
ραπάνω.

Ο εμπορικός σύλλογος των νησιών μας εξέδωσε 
ανακοίνωση προ ημερών, που ρίχνει όλα τα βάρη 
στο δήμο για θέματα καθαριότητας, όπως ακόμα 
και για την έλλειψη καλαθιών απορριμμάτων στην 
Παροικιά. Επειδή, η υπομονή έχει και τα όριά της, 
καλό είναι να ακούσουν και τον αντίλογο από κά-
ποιον που σε καμία περίπτωση -αποδεδειγμένα- 
δεν είναι «υπερασπιστής» της κάθε εξουσίας.

Πρόβλημα καθαριότητας στην Παροικιά υπάρ-
χει, μόνο που σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη έχουν 
οι ίδιοι οι καταγγέλλοντες! Καλάθια απορριμμά-
των δεν υπάρχουν στην Παροικιά –τουλάχιστον 
στην πολυσύχναστη αγορά- διότι δε θέλουν οι 
ίδιοι οι καταστηματάρχες-μέλη του εμπορικού 
συλλόγου! Κανείς έμπορος δε θέλει να τοποθετη-
θεί καλάθι απορριμμάτων έξω από το κατάστημά 
του. Θέλουν καλάθια, αλλά όχι έξω ή κοντά στα 
καταστήματά τους. Τα θέλουν στην πόρτα του άλ-
λου…

Ο κύριος όγκος των «βουνών» απορριμμάτων 
έξω από τους κάδους είναι από μέλη τους. Όποιο 
μέλος του ΔΣ των εμπόρων αμφισβητεί το τελευ-
ταίο, τον καλώ να πάμε όποτε θέλει μία βόλτα και 
να του αποδείξω του λόγου το αληθές. Σπάνια, 
μα πολύ σπάνια, θα δει ιδιαίτερα υπαλλήλους κα-
ταστημάτων εστίασης το βράδυ να πετούν απορ-
ρίμματα μέσα στους κάδους. Ένα πέταγμα των 
σακουλών με τα αποφάγια έξω από τους κάδους 
και από εκεί παν’ κι άλλοι…

Τέλος, απουσία κάδων απορριμμάτων έχουμε 
σχεδόν σε όλη την περιοχή της παλαιάς αγοράς 
και της παραλίας της Παροικιάς τους θερινούς μή-
νες, διότι πολύ απλά οι καταστηματάρχες διαμαρ-
τύρονται και η υπηρεσία καθαριότητας με μεγάλη 
ευκολία τους απομακρύνει. Η υπηρεσία κα-
θαριότητας έχει πολύ μεγάλη ευθύνη που 
αφήνει δίχως κάδους ολόκληρη περιοχή 
και τους μόνιμους κατοίκους, για να κάνει τα 
κέφια των καταστηματαρχών.

Συμβουλές της 
αστυνομίας

Με αφορμή κρούσματα κλοπής τσαντών, η Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, 
στο πλαίσιο του κοινωνικού και προληπτικού της ρό-
λου υπενθυμίζει τις ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές 
για την ασφάλεια των γυναικών με στόχο να ελαχιστο-
ποιήσουν τις ευκαιρίες να καταστούν θύματα αρπαγής 
τσάντας:

- Να δείχνετε αυτοπεποίθηση όταν περπατάτε μόνη 
στο δρόμο.

- Μετά τη δύση του ηλίου, εάν είναι απαραίτητο να 
μετακινηθείτε με τα πόδια σε σκοτεινές περιοχές, φρο-
ντίστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικές

- Να φροντίσετε να μείνετε μακριά από στενά σοκά-
κια ή σκοτεινούς δρόμους

- Βαδίζετε στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου 
και κρατάτε την τσάντα σας πάντοτε κλειστή και προς 
την πλευρά του τοίχου

- Αποφεύγετε να μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά 
ποσά

- Μην διστάσετε να καλέσετε σε βοήθεια φωνάζο-

ντας, αν κάποιος σας επιτεθεί για να σας πάρει την 
τσάντα

- Εάν δεν μπορείτε να αντισταθείτε και να συγκρα-
τήσετε την τσάντα, σκεφθείτε ότι η υγεία σας και η 
σωματική σας ακεραιότητα είναι πιο πολύτιμα αγαθά

- Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά 
του επιτιθέμενου δράστη και του μεταφορικού μέσου, 
αν έχει χρησιμοποιηθεί τέτοιο

- Προστατέψτε καλά τις τσάντες και το πορτοφόλι 
σας σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός

- Καταγγείλετε το γεγονός στην Αστυνομία.

Απορρίμματα
Η υπηρεσία καθαριότητας δήμου Πάρου, με ανα-

κοίνωσή της ενημέρωσε τους πολίτες και ζητάει την 
συνδρομή τους για να είναι η Πάρος καθαρή. Συγκε-
κριμένα η υπηρεσία καθαριότητας γνωστοποίησε:

«- Συσκευάζουμε τα οικιακά απορρίμματα σε σά-
κους, τους κλείνουμε και τους τοποθετούμε, λίγο πριν 
την διέλευση του απορριμματοφόρου, μέσα στους 
κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος. Για λόγους 
αισθητικής και δημόσιας υγείας δεν  τοποθετούμε 
τους πλαστικούς σάκους σκουπιδιών έξω από τους 
κάδους, μπροστά από ξένη ιδιοκτησία και δεν τους 
κρεμάμε σε δέντρα ή κολώνες.

- Διαχωρίζουμε από τα συνήθη απορρίμματα τα 
χαρτοκιβώτια (ελαχιστοποιώντας τον όγκο τους και 
τα περιδένουμε) και αυτά που είναι από χαρτί, γυαλί, 
πλαστικό, TETRAPAK, αλουμίνιο και λοιπά μεταλλικά 
αντικείμενα και τα τοποθετούμε στους αντίστοιχους 
ΜΠΛΕ κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος για τα 
ανακυκλώσιμα υλικά, χωρίς να περιδέσουμε την πλα-
στική σακούλα.

- Τα υπολείμματα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, 
φύλλα, γκαζόν κ.λ.π.), τα μπάζα και τα άλλα αδρα-
νή υλικά που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες, 
οφείλουμε να τα απομακρύνουμε με δική μας απο-
κλειστική ευθύνη από τα όρια της ιδιοκτησίας μας και  
να τα μεταφέρουμε στο Χ.Υ.Τ.Α. και όχι δίπλα στους 
κάδους απορριμμάτων.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΧΡΗΣΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ 
ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (ΕΠΙΠΛΑ – ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
κλπ) ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ 1562 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ 
ΜΑΣ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στον Κανο-
νισμό Καθαριότητας  ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 287/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πάρου, στον οποίο προβλέ-
πονται αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες.

Ο Δήμος Πάρου κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνα-
τόν για να διατηρήσει το νησί καθαρό και ευπρεπές, 
παρά την έλλειψη προσωπικού. Δυστυχώς για μια 
ακόμη χρονιά το κράτος μας δίνει την δυνατότητα να 
προσλάβουμε εποχικό προσωπικό καθαριότητας στις 
αρχές του Ιουλίου. Μέχρι τότε ζητούμε την κατανόη-
ση, στήριξη και βοήθειά σας για μια Πάρο καθαρή και 
νοικοκυρεμένη!».

Καθαριότητα
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου, έθεσε σε συνεδρίασή του ζητήματα σχετικά με τη 
συγκομιδή απορριμμάτων και σε σχετική ανακοίνωσή 
του –μεταξύ άλλων- τονίζει:

«[…] Σε ό,τι αφορά τη συγκομιδή των σκουπιδιών 
έχει παρατηρηθεί η μη τακτική συλλογή των απορριμ-
μάτων από συγκεκριμένα σημεία στην πόλη. Ταυτό-
χρονα ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος έχει γίνει 
αποδέκτης παραπόνων για τη δυσάρεστη μυρωδιά 
που πηγάζει από τους κάδους απορριμμάτων. Κατα-
στάσεις τις οποίες θέλουμε να σας επισημάνουμε.

Με άξονα αναφοράς τα αιτήματα επιχειρήσεων 
εστίασης τονίζουμε επίσης την ανάγκη μεταφοράς 
των κάδων από σημεία κοντινά στα καταστήματά 
τους, σε σημεία όπου δεν θα δημιουργούν ζήτημα. 
Τέλος θεωρούμε σημαντικό θέμα την έλλειψη καλα-
θιών απορριμμάτων στην Παροικία. Με αποτέλεσμα 
πολίτες και επισκέπτες να αναζητούν που θα εναπο-
θέσουν τα σκουπίδια τους».

Ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του –με αποδέκτη το 
δήμο Πάρου στο υστερόγραφό του γράφει: «Ευελπι-
στούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, λόγω και της 
έναρξης της τουριστικής περιόδου, η οποία έχει προ-
σελκύσει χιλιάδες επισκέπτες στο νησί μας».
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Ανεργία - φτώχεια στο Ν. Αιγαίο
Στοιχεία ΣΟΚ για Πάρο

Σοκάρουν τα στοιχεία για το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του Νοτίου Αιγαίου 
που φέρνει στο φως επιστημονική έρευνα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα οποία χιλιάδες είναι τα νοικοκυριά 
που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ενώ εξίσου εντυπωσιακό είναι και το 
ποσοστό των οικογενειών χωρίς κανένα εργαζόμενο!

 Η αποτύπωση και καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων στα νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου, έγινε το τελευταίο τρίμηνο, μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερω-
τηματολογίου, των δεδομένων και των στοιχείων ανά Δήμο της Περιφέρειας, προ-
κειμένου να χαραχθεί η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αι-
γαίου (ΠΕΣΚΕ), η οποία έχει στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, 
που πλήττει ιδιαίτερα τα φτωχά στρώματα του πλη-
θυσμού των νησιών της Περιφέρειας, κυρίως ανέρ-
γους, υπό απασχολούμενους και συνταξιούχους.

Τα ευρήματα της έρευνας βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας ταυτόχρονα με την στοχοποίηση του 
Ν. Αιγαίου ως την περιφέρεια των «πλούσιων φο-
ροφυγάδων», αλλά και την ώρα που οι δανειστές 
της χώρας επιμένουν σε μέτρα λιτότητας και ύφε-
σης που θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την 
ήδη ζοφερή κατάσταση.Παράλληλα, έρχονται να 
καταδείξουν ότι τα αποτελέσματα των πολιτικών 
ακραίας λιτότητας, όπως η φτώχεια και η ανεργία, 
δεν κάνουν διακρίσεις, ακόμη και στις περιοχές που, 
λόγω τουρισμού, θεωρούνται πιο ανθεκτικές απένα-
ντι στην οικονομική κρίση, εν συγκρίσει με την υπό-
λοιπη Ελλάδα.

Πρέπει δε να τονιστεί ότι η έρευνα έλαβε υπόψη 
της τα Στατιστικά Στοιχεία Φορολογικών Δεδομέ-
νων της ΓΓΠΣ του έτους 2012 και αυτό σημαίνει ότι 
τα ποσοστά που καταγράφονται έκτοτε έχουν επιδεινωθεί ακόμη περισ-
σότερο.

Φτώχεια
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ή 

σε κίνδυνο φτώχειας είναι:
 – 12.601 φορολογούμενοι (5% του συνόλου) είχαν εισόδημα κάτω των 3.000€ 

(9.889 δηλώσεις νοικοκυριών),
– 31.529 φορολογούμενοι (13% του συνόλου) είχαν εισόδημα μεταξύ 3.000€ και 

6.000€ (29.992 δηλώσεις νοικοκυριών),
– 20.098 φορολογούμενοι σε ζευγάρια (5% του συνόλου) είχαν εισόδημα μεταξύ 

6.000€ και 9.000€ (10.049 δηλώσεις νοικοκυριών).
– Οι φτωχοί συνταξιούχοι με χαμηλό εισόδημα ανέρχονται σε ποσοστό 25% επί 

του συνόλου των συνταξιούχων, σύμφωνα με την εκτίμηση της μελέτης.
– Οι φτωχοί αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς ανέρχονται σε ποσοστό 29%,
Τα υψηλότερα ποσοστά ακραίας φτώχειας (εισοδήματα έως 3.000€) 

καταγράφονται στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου και 
Πάρου, ενώ οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Πάρου και Νάξου. Από το 2012 
εκτιμάται ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί έτι περαιτέρω.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το κατώφλι της φτώχειας ορίζεται στο 
ποσό των 5.708 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 11.986 ευρώ για νοικοκυριά με 
δύο ενήλικες κα δύο εξαρτώμενα παιδιά, ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Ανεργία – Απασχόληση
Όσον αφορά την ανεργία και την απασχόληση:
– Τα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο ήταν, το 2011, 23.276, ποσοστό 27% 

του συνόλου των νοικοκυριών (στα επόμενα χρόνια τα ποσοστά ανεργίας επιδει-
νώθηκαν).

– Ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων, το 2014 ανήλθε σε 14.500 άτομα.
– Οι άνεργοι άνω των 45 ετών αποτελούν το 29% των ανέργων.
– Οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα αποτελούν το 30% των ανέργων.
– Οι απασχολούμενοι με μερική απασχόληση ανέρχονται στο 5% έναντι 9,5% της 

χώρας.
Μεταξύ αυτών κυριαρχούν εκείνοι που δεν μπορούν να βρουν πλήρη απασχόληση 

– 58% του συνόλου των μερικά απασχολούμενων.
– Πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (ενδεικτικά 99 νοικο-

κυριά χωρίς απασχολούμενο),
– Στα 17.000 ανέρχονται τα άτομα χωρίς ασφάλιση υγείας (εκτίμηση μελέτης)
– Η ίδια έρευνα κατέγραψε ότι στο νότιο Αιγαίο είναι περιορισμένο το πρόβλημα 

των αστέγων.

Χάραξη στρατηγικής
Οι παραπάνω ευάλωτες ομάδες πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

όπως και τα άτομα με αναπηρία, εξαρτημένα άτομα, ανήλικοι παραβάτες, καθώς και 
ειδικές ομάδες όπως κάτοικοι μικρών νησιών, Ρομά, μετανάστες, μέλη πολύτεκνων 
οικογενειών κτλ. αποτελούν τις Ομάδες Στόχου της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Κοινωνικής Ένταξης και των πολιτικών στις οποίες αυτή θα εξειδικευτεί. 

Ο βασικός στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΠΕΣΚΕ είναι η κατα-
πολέμηση της ακραίας φτώχειας, η αντιμετώπιση της πολυνησιωτικότητας ως πηγή 
κοινωνικού αποκλεισμού και η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων.

Πάρος - Αντίπαρος
Το όριο (κατώφλι) της φτώχειας στην Ελλάδα για το 2013 υπολογίζεται σε 419 

ευρώ το μήνα για ένα άτομο, ενώ κατά περίπτωση μπορεί να εκτελούνται και πιο 
σύνθετοι υπολογισμοί συνυπολογίζοντας τον αριθμό μελών ανά νοικοκυριό, δανει-
ακές υποχρεώσεις και άλλες μεταβλητές. 

Οι σοβαρές υλικές στερήσεις των ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικο-
νομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να στερούνται 
βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Στις 9 κατηγορίες 
βασικών αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

1. Δυσκολίες ανταπόκρισης στην πληρωμή πά-
γιων λογαριασμών όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, 
πάγιοι λογαριασμοί (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, 
αερίου κλπ.), δόσεις πιστωτικών καρτών ή δόσεις 
δανείου για οικοσκευή, διακοπές κ.ά., ή αγορές με 
δόσεις

κύριας κατοικίας,
2. Οικονομική αδυναμία για πληρωμή μιας εβδο-

μάδας διακοπών,
3. Οικονομική αδυναμία για διατροφή που να πε-

ριλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, 
ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας,

4. Οικονομική αδυναμία για αντιμετώπιση έκτα-
κτων, αλλά αναγκαίων δαπανών αξίας

περίπου 600 ευρώ,
5. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν τηλέφωνο 

(περιλαμβάνεται και το κινητό τηλέφωνο),
6. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση,
7. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν πλυντήριο ρούχων,
8. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, και
9. Οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2012, στην Πάρο, σε σύνολο 

9505 φορολογουμένων, σε κατάσταση φτώχειας ζουν οι 2657, ενώ στη Νάουσα σε 
κατάσταση φτώχειας ζουν 718 φορολογούμενοι. Ακόμα, η Πάρος καταγράφει ένα 
από τα υψηλότερα ποσοστά ακραίας φτώχειας (περίπου 1200 άτομα).

Στην Αντίπαρο, σε 1050 φορολογούμενους, καταγράφονται 118 άτομα που ζουν 
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

Άλλα στοιχεία
Για την Πάρο και την Αντίπαρο, καταγράφονται ακόμα και άλλες ομάδες συμπο-

λιτών μας που ανήκουν στις λεγόμενες «ευάλωτες» ομάδες, όπως είναι άτομα με 
αναπηρία (περιλαμβάνονται άτομα με σωματικές ή/και ψυχικές ή/και νοητικές ή/και 
αισθητηριακές αναπηρίες). Στην Πάρο καταγράφονται 89 άτομα και στην Αντίπαρο 
12 άτομα. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, καταγράφονται ακόμα 190 μέλη πολύτεκνων 
οικογενειών που λαμβάνουν ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων. Επίσης, καταγράφο-
νται ως ανασφάλιστοι 3429 άτομα.

Επί της ουσίας
Τα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα στην έρευνα των 164 σελίδων που πα-

ρουσιάστηκε είναι καταλυτικά για την πορεία της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο τα 
τελευταία χρόνια.

Σε ό,τι αφορά την Πάρο, ήρθε πλέον με κάθε «επισημότητα» να γίνει σαφές σε 
όλους ότι τα όσα «ψιθυρίζονται» δεν είναι αποκυήματα φαντασίας. Τα δείγματα 
για την κατάσταση που βιώνουν συμπολίτες μας είναι πολλά και είχαν αρχίσει να 
παρουσιάζονται αρχικά στα σχολεία του νησιού μας. Θυμίζουμε ότι από το 2011 
είχαμε περιστατικά νηστικών μαθητών στα σχολεία και από το 2012 είχαμε από 
συλλόγους και φορείς κινητοποιήσεις, ώστε να υπάρξει βοήθεια σε μαθητές.

Από την άλλη, μάλλον μελαγχολία προκαλεί το γεγονός ότι στην Πάρο οι δομές 
στήριξης των ευπαθών ομάδων είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Σημειώνουμε ότι σχεδόν 
σε όλο το Ν. Αιγαίο, υπάρχουν δομές στήριξης (κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό 
φαρμακείο, κοινωνικό φροντιστήριο κλπ), ενώ στην Πάρο, το μόνο που υπάρχει, εί-
ναι μία δομή παροχής γευμάτων σε 60 άτομα περίπου. Ακόμα, πιο ανησυχητικό είναι 
ότι η δράση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης δήμου Πάρου, έχει 
μειώσει τη δράση του. Τις προηγούμενες χρονιές δίνονταν τρόφιμα και άλλα υλικά 
αγαθά σε οικογένειες που το είχαν ανάγκη. Φέτος, ούτε στο διάστημα των γιορτών 
δεν είδαμε ανάλογες δράσεις ή αν έχουν γίνει κάποιες δράσεις σε καμία περίπτωση 
δεν πλησιάζουν τις προηγούμενες χρονιές, όπου με τις δωρεές συμπολιτών μας κ.α. 
μοιράζονταν διάφορα αγαθά.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τµ, µε 740 
τµ οικόπεδο, 200 µ από τη 
θάλασσα. 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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗ-

ΜΑ ενοικιάζεται, στον κεντρικό δρόµο, 125 τ.µ., 
400,00€.
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 42642, 697 8126696

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 

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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 µάγειρα, 
σ α λ ά τ ε ς , 
λάντζα), ζη-
τείται από το 
ε σ τ ι α τ ό ρ ι ο 
Α µ α ρ υ λ λ ί ς 
στην Χρυσή 
Ακτή.  Προ-
ϋ π η ρ ε σ ί α 
απαραίτητη. 
Τηλ. 22840 
45061- 6981 
367 600

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ζητείται για το λιµένα 
της ΠΑΡΟΥ , από την εταιρία ICTS, εταιρία ηγέτης 
στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων ασφάλειας. 
Απαραίτητα Προσόντα: Άδεια Εργασίας Προσωπι-
κού Ασφάλειας (Security), Εκπαίδευση ISPS code 
(προαιρετικά), Γνώση Αγγλικών, Υπευθυνότητα, 
∆υνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Η Εταιρία προ-
σφέρει: Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον, Συνεχή 
Εκπαίδευση, Ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΠΑΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ: 6945.770599, 6981.250588

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ζητείται από εστιατόριο 
στο Πίσω Λιβάδι. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 41540

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται µε γνώσεις Η/Υ, από εµπορική 
εταιρεία.  Τηλ. επικοινωνίας: 6944 845 586

ΚΥΡΙΟΣ  ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ζητούνται από ψητοπωλείο 
στις Λεύκες, για κουζίνα. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 
415 928

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από επιχείρηση καθαρι-
σµού, για καθηµερινή τρίωρη απασχόληση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22810 86671, 6936 191 648

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ζητείται από 
επιχείρηση ανακύκλωσης για µόνιµη εργασία. Τηλ. 
22840 52771. Ώρες επικοινωνίας:  08:00 – 16:00.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η΄ΠΩΛΗΤΗΣ  ζητείται. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 22840 24966

∆ΙΑΦΟΡΑ  

ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΣ πωλείται µε όλα τα εξαρτή-
µατα. Πληροφορίες στο τηλ. 2284 772 535

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA 20 ίππων πωλείται, ε-
πισκευασµένο, µε 3 χρόνια εγγύηση και φρέζα 
καινούρια. Τηλ. 6976 336 421

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ πωλού-
νται λόγω ανακαίνισης σε τιµές ευκαιρίας.
Τηλ. 6987 220 168 Κώστας

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

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτεςΝάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

ΣΑΒΒΑΤΟ  8.00-13.00

Εκτός ωραρίου για επείγοντα περιστατικά καλέστε
στο τηλέφωνο: 6944746462

Ο ιατρός κ. Τριαντάφυλλος Πάντος,
Παθολόγος, δέχεται:

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

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

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9.00-14.00

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/7/2015  9.00-13.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/7/2015 12.30-21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/8/2015 9.00-13.00

Ο ιατρός κ. Μπαρµπατσάς Χαράλαµπος, 
Γαστρεντερολόγος, δέχεται:

∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-14.00 & 
17.00-20.00

Ο ιατρός κ. Τριαντάφυλλος Ηλίας,
Νευρολόγος, δέχεται:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/7/2015
& ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7/2015 10.30-13.30

Ο ιατρός κ. Τσινιβίζοφ Παύλος
Καρδιολόγος, δέχεται:
6/7 - 15/7 9.00-17.00

Ο ιατρός κ. Χαρίτος ∆ιονύσης
Καρδιολόγος, δέχεται:

16/7 - 31/7 9.00-17.00

Παιδίατρος της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, δέχεται:
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-14.00

& 17.00-20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-13.00

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Ιατρική ανακοίνωση

Ο ιατρός κ. Μπαρµπατσάς Χαράλαµπος,
Γαστρεντερολόγος, ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών
µετεκπαιδευθής στο University College of London, 

τ. ∆/ντης Γαστρεντερολογικής κλινικής Σισµανόγλειου δέχεται:
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-14.00 & 17.00-20.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου
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Του κλήδονα στην Αλυκή
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου στην παραλία της Αλυκής, η 

αναβίωση του εθίμου του κλήδονα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής κοινότητας Αγκαιριάς και του τοπικού 

πολιτιστικού συλλόγου: «[…] Η εκδήλωση ξεκίνησε με χορευτικά από το χορευ-
τικό τμήμα του πολιτιστικού συλλόγου και συνεχίστηκε με το κάψιμο των Μάη-
δων από τους μικρούς βαρκάρηδες, χταπόδι ψητό και σούμα από τον πολιτιστι-
κό σύλλογο και το κέφι άναψε από τους μουσικούς: Μανώλη Ραγκούση Κυριακή 
Αιγινήτη, Αστέριο Ρήγα, Σπύρο Μπάλιο και Νίκο Παπαδάκη».

φωτο: Δ.Καλαποδάς
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Συνεργασία 
ΑΟΠ

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη νη-
σιώτικος σύλλογος, προστίθεται στο δίκτυο σχολών 
της ομάδας, που επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο. 
Σε σχετική ανακοίνωση του Ατρόμητου γράφεται:

«Το νέο μέλος μας, είναι ο ΑΟ Πάρου. Το συμφω-
νητικό της συνεργασίας υπογράφθηκε στο κυκλαδίτι-
κο νησί από τον υπεύθυνο του δικτύου σχολών Τόλη 
Αποστόλου και την πρόεδρο του ΑΟ Πάρου Μαρία 
Κουτσονικολή.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που μας αγκαλιάζει 
ένα μεγάλο σωματείο με τεχνογνωσία και εμπειρία 
στην οργάνωση των Ακαδημιών. Θέλουμε μέσα από 
την συνεργασία μας με τον Ατρόμητο να αποκτήσου-
με γνώση και οργάνωση ώστε να γίνουμε ακόμη κα-
λύτεροι» δήλωσε η πρόεδρος του ΑΟ Πάρου Μαρία 
Κουτσονικολή. Η ακαδημία  του ΑΟ Πάρου αριθμεί 
περισσότερα από 140 παιδιά».

Λήξη 
Πανκυκλαδικού

Περισσότεροι από 2000 γονείς και παιδιά έδωσαν 
το βροντερό παρόν στη φαντασμαγορική τελετή λή-
ξης που πραγμα-
τοποιήθηκε στο 
γήπεδο της ΕΠΣ 
Κυκλάδων, αποδει-
κνύοντας για ακό-
μη μία φορά ότι 
το Πανκυκλαδικό 
τουρνουά είναι η 
διοργάνωση που 
μπορεί να ενώσει 
τα νησιά μεταξύ 
τους.

Δεκαέξι ομάδες 
από οκτώ νησιά 
και πάνω από 700 
μικροί ποδοσφαι-
ριστές πλημμύρι-
σαν τα γήπεδα της 
πρωτεύουσας των 
Κυκλάδων, τιμώ-
ντας τα γενέθλια 
του Πανκυκλαδικού που έκλεισε τα δέκα του χρόνια 
με ρεκόρ συμμετοχών.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Αίας Σύρου ήταν η ομάδα 
που κατέκτησε την πρωτιά στις δύο κατηγορίες που 
υπάρχει βαθμολογία. Στην κατηγορία 2002-2003, τη 

δεύτερη θέση κατέκτησε ο Παναθηναϊκός Σύρου και 
την τρίτη η ομάδα του ΠΑΣ Νάξου Α’. Στην κατηγορία 
2004-2005 την δεύτερη θέση κατέκτησε ο Νέος ΑΟ 
Σύρου και την τρίτη ο Παμμηλιακός. Το βραβείο «Ευ 
αγωνίζεσθαι» απονεμήθηκε στο Νηρέα για τη συνολι-
κή του παρουσία σε όλα τα Πανκυκλαδικά τουρνουά.

Τιμητικές πλακέτες επίσης, απονεμήθηκαν στο με-
γάλο χορηγό της διοργάνωσης και πρόεδρο της 

ΕΠΣ Κυκλάδων, κ. 
Ρένο Φρέρη, στον 
εμπνευστή και μέ-
λος της οργανωτι-
κής επιτροπής του 
Πανκυκλαδικού, κ. 
Δημήτρη Κάμπα-
ξη και στο Γιάννη 
Χλωρό, που εκ-
προσώπησε τον 
ΠΣΑΠ και πρό-
σφατα έχει τιμηθεί 
από τον ΟΠΑΠ και 
πολλούς άλλους 
φορείς για το fair 
play που εφάρ-
μοσε σε κρίσιμο 
αγώνα πρωταθλή-
ματος.

Στο τέλος της 
τελετής λήξης η 

σημαία του Πανκυκλαδικού παραδόθηκε στις τρεις 
ακαδημίες της Πάρου (Νηρέα, Μαρπησσαϊκό και ΑΟ 
Πάρου) που από κοινού θα διοργανώσουν το 11ο Παν-
κυκλαδικό, στο οποίο θα έχει εντελώς διαφορετική 
μορφή από αυτή που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία 
χρόνια.

Τένις
Ο όμιλος αντισφαίρισης Πάρου μετείχε με 11 αθλη-

τές του στο τουρνουά Αιγαίου, που έγινε στη Σύρο.
Το τουρνουά Αιγαίου είναι μία πρωτοβουλία των 

ομίλων των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων και δι-
οργανώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Παριανός όμιλος μετείχε με 11 αθλητές σε διά-
φορες κατηγορίες με πάρα πολύ καλό απολογισμό 
αποτελεσμάτων, αφού απέσπασε 2 χρυσά, ένα αση-
μένιο και 2 χάλκινα μετάλλια. Συγκεκριμένα, η αθλή-
τρια Μπαλίκου Ειρήνη, κέρδισε την πρώτη θέση και 
το χρυσό μετάλλιο στο πρώτο της επίσημο τουρνουά, 
με την Κοττίκα Κατερίνα, να βρίσκεται στην τρίτη θέση 

και με χάλκινο μετάλλιο για την κατηγορία κορίτσια 
ως 10 ετών. Η Μάλτζη Ηλέκτρα, έχασε στον τελικό και 
απέσπασε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο. 
Ο Μπαρμπαρής Στέλιος, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο 
στη μεγάλη κατηγορία των αγοριών 16 ετών και η Δα-
φερέρα Σταυρούλα. το χάλκινο στα κορίτσια 16 ετών. 
Οι υπόλοιπες συμμετοχές ήταν: Παπαϊωάννου Μαρί-
ζα, Λουκή Εύη, Κοττίκα Αθηνά, Πατέλη Ελισάβετ, Χανή 
Λαμπρινή και Κονταξάκης Σπύρος.

Ο όμιλος αντισφαίρισης Πάρου με ανακοίνωσή του 
ευχαριστεί τους αθλητές του, που με την παρουσία 
τους τίμησαν και ανέδειξαν τον όμιλο. Ακόμα, τους 
γονείς που εμπιστεύτηκαν την προσπάθεια τους και 
όλους όσοι βοηθούν, ώστε να συνεχίζουν να έχουν 
επιτυχίες σε συλλογικό αλλά και ατομικό επίπεδο.

Ενδοκυκλαδικοί 
αγώνες

Με τη συμμετοχή πλήθους αθλητών από τους συλ-
λόγους του ΑΟ Πά-
ρου, του ΑΟ Μυκόνου, 
του Ναξιακού και του 
Ήφαιστου Σαντορίνης, 
διεξήχθη στην Πάρο 
ο Β’ ενδοκυκλαδικός 
αγώνας ανάπτυξης για 
αθλητές των κατηγορι-
ών ΠΠ-ΠΚ Β’ και ΠΠ-
ΠΚ μίνι.

 Ιδιαίτερη μνεία πρέ-
πει να γίνει για την 
εμφάνιση των αθλη-
τών των δύο νέων 
σωματείων, του Α.Ο. 
Πάρου και του Ήφαι-
στου Σαντορίνης, η 
οποία αποδεικνύει ότι 

οι Κυκλάδες μπορεί να μην διαθέτουν τις απαιτούμε-
νες αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά έχουν πλήθος τα-
λέντων.

Οι αγώνες βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στην προ-
σπάθεια της προπονήτριας του ΑΟ Πάρου, Μαρίας 
Τσουκνίδα, η οποία είχε αναλάβει την οργάνωση των 
αγώνων σε αθλητικό και εξωαθλητικό επίπεδο, κα-

θώς είναι γνωστό ότι 
ο απλούστερος αγώ-
νας στις Κυκλάδες συ-
μπεριλαμβάνει πάντα 
ακτοπλοϊκές μετακινή-
σεις και διανυκτέρευ-
ση των αθλητών. Με 
τους Β’ ενδοκυκλαδι-
κούς αγώνες ανάπτυ-
ξης ολοκληρώνονται 
οι αγώνες για την τρέ-
χουσα αγωνιστική πε-
ρίοδο για τους μικρούς 
αθλητές. Επόμενος 
τους αγώνας θα είναι 
τα «Δήλεια 2015», στις 
3 Οκτωβρίου στη Μύ-
κονο.

ΝΟΠ
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist πραγματοποι-

ήθηκε στην Ιτέα, με την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλο-
ϊκής Ομοσπονδίας, από 28/6 έως 2/7 με τη συμμετοχή 
89 αθλητριών και 170 αθλητών από 43 ομίλους της 
χώρας μας.

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε με 5 αθλητές, 
οι όποιοι είχαν το δικαίωμα συμμετοχής από την πρό-
κριση που είχαν πάρει στο πρόσφατο περιφερειακό 
πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας Ν. Αιγαίου.

Στα κορίτσια μετά από 6 ιστιοδρομίες -και σε σύνολο 
89 αθλητριών- η αθλήτρια του ΝΟΠ, Πωλίνα Μαλα-
τέστα, κατέλαβε την 23η θέση στη γενική βαθμολογία 
και προκρίθηκε για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Στα 
αγόρια -και σε σύνολο 170 αθλητών- οι αθλητές του 
ΝΟΠ κατέλαβαν τις παρακάτω θέσεις: 25η Μπρούσης 
Βίκτωρ, 103η Μυτιληναίος Ανδρέας 132η Καλαργύρος 
Μιχαήλ και 163η Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος.

Επίσης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματο-
ποιήθηκε το πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοσανίδας 
από το ΝΟΠ και το Σύνδεσμο Αθλητών Ιστιοσανίδας, 
με τη συνεργασία του δήμου Πάρου και την αιγίδα 
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Τέλος, ο 
αθλητής του ΝΟΠ, Βωβός Αλκιβιάδης, κατέκτησε την 
πρώτη θέση στην κατηγορία του. Το δήμο Πάρου εκ-
προσώπησε ο δήμαρχος κ. Κωβαίος, που απένειμε τα 
μετάλλια στους αθλητές.



www.fonitisparou.gr Με το φακό της Φωνής | 15

Cyclades Regatta 2015
Από το ναρκοθηρευτικό «Καλυψώ», του Πολεμικού Ναυτικού, δόθηκε η εκκίνη-

ση του 21ου «Cyclades Regatta 2015», την Κυριακή 28 Ιουνίου στη Τζια, με 63 
σκάφη, που κάλυψαν την απόσταση έως την Πάρο.

Τα σκάφη, που έφταναν στην Πάρο, είχαν την δυνατότητα με τη βοήθεια του 
λιμεναρχείου να δέσουν στο λιμάνι, σε χώρο ο οποίος παραχωρήθηκε για απο-
κλειστική χρήση των αγωνιζόμενων με δωρεάν νερό και ρεύμα από το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο.

Ο δήμος Πάρου φιλοξένησε όλα τα αγωνιζόμενα πληρώματα στην Αγία Άννα, 
όπου έλαβε χώρα η τελετή απονομής της 1ης ιστιοδρομίας, με μπουφέ, κρασί και 
φόντο το ηλιοβασίλεμα. Ο δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, απένειμε το πρώτο βραβείο 
στο πλήρωμα του σκάφους «ERYTOS II».




