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Κάρτα 
αλληλεγγύης 

 Ο δήμος Πάρου προκειμένου να στηρίξει τις ευπα-
θείς ομάδες και για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 
τους, αποφάσισε να προβεί στην έκδοση Δημοτικής 
Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

» σελ. 11

Δημοτικό 
Συμβούλιο

Συνεδρίασε την Παρασκευή 10/7/2015 το δημοτικό 
συμβούλιο Πάρου, με 26 θέματα προς συζήτηση.

» σελ. 5

Αλλαγές στο 
πρωτάθλημα 
ΕΠΣΚ. Με 
δύο ομάδες 
η Πάρος;

» σελ. 15

Πτώση των ακινήτων
Αγωνία για τις κατασχέσεις…

Δεσποτικό | Ανασκαφική περίοδος 2015 

Συστηματική ανασκαφή στη θέση Μάντρα
Ιδιαίτερα σημαντικά και διαφωτιστικά για την τοπογραφία, την έκταση και τη χωροταξική οργάνωση του ιερού του Απόλλωνα, στη 

θέση Μάντρα, στο ακατοίκητο νησί Δεσποτικό, στα δυτικά της Αντιπάρου, ήταν τα αποτελέσματα της φετινής ανασκαφικής περιόδου που 

διήρκησε από 25/5 έως 3/7 και στις οποίες συμμετείχαν πολλοί εθελοντές φοιτητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

πολιτισμός
» σελ. 6-7

» σελ. 8-9

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
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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 347
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός: - Νάντια Ραγκούση 

■ Παράδοση
Αυτό που μου αρέσει σ’ αυτή τη χώρα είναι η πα-

ράδοση. Στη χούντα είχαμε αστυνομικό κράτος. Στη 
μεταπολίτευση είχαμε την εμφάνιση των ΜΑΤ. Στη συ-
νέχεια είχαμε τις δηλώσεις: «η αστυνομία είναι το κρά-
τος». Όλα αυτά τελείωσαν από το 2015, διότι: «πρώτη 
φορά αριστερά». Τώρα απουσιάζουν οι φωτογράφοι 
και τα ΜΜΕ από τις διαδηλώσεις και το ξύλο πέφτει 
δίχως «αποδείξεις». Αθάνατη Ελληνική παράδοση!

■ Παράδοση 2
Το άλλο θέμα που με συγκινεί με την παράδοση αυ-

τού του έθνους είναι το μνημόνιο. Ο ΓΑΠ (που να κάνει 
διακοπές αυτό το παιδί;), έστρωσε το μνημόνιο μέσω 
του ΔΝΤ. Η συγκυβέρνηση Σαμαροβενιζέλων και 
μπάρμπα Φώτη, παρέδωσαν την εξουσία της χώρας 
στους τροϊκανούς. Επί κυβέρνησης Τσιπροκαμμένου 
συνεχίζεται η παράδοση, με τη διαφορά ότι μπαίνει 
μνημόνιο μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
Κάτι είναι και αυτό, διότι: «Πρώτη φορά αριστερά».  

■ Παράδοση 3
Η πλάκα είναι ότι οι πολίτες αυτής της χώρας είμα-

στε πάντα υπέρ της παράδοσης και πιστεύουμε ότι οι 
πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Δηλαδή, ότι οι 
αστοί πολιτικοί θα σώσουν αυτή τη χώρα. Οι προγο-
νοί μας είχαν έναν απίστευτο κάλο –όχι στο πόδι- και 
ψήφιζαν Γεώργιο Παπανδρέου, ο «Γέρος της δημο-
κρατίας» και άλλα φαιδρά. Ο δημοκράτης λοιπόν Γ. 
Παπανδρέου, αρχικά απέσπασε την εμπιστοσύνη του 
Ελ. Βενιζέλου, ο οποίος του έδινε συνεχώς αξιώμα-
τα. Το 1944 ο δημοκράτης Παπανδρέου, συνάχθηκε 
με την εξόριστη βασιλική κυβέρνηση και αφού εκδιώ-
χθηκαν ουσιαστικά όλοι οι αστοί πολιτικοί της εποχής, 
του ανέθεσαν την πρωθυπουργία. Ως «μέγα» πολιτικό 
μυαλό ο Παπανδρέου, αιματοκύλισε στη συνέχεια τη 
χώρα (Δεκεμβριανά). Οι Άγγλοι μετά του έχωσαν μια 
κλωτσιά στον κ… και αυτός άρχισε να κάνει βόλτα στα 
κόμματα. Ήταν τέτοιος γυρολόγος, που το 1952 έγι-
νε και βουλευτής της δεξιάς, με αρχηγό τον Παπάγο! 
Μετά, ως δείγμα ευγνωμοσύνης στη δεξιά, κήρυξε 
ανένδοτο αγώνα εναντίον της με τα γνωστά αποτε-
λέσματα (βλ. αποστασία, χούντα κλπ). Τώρα για άλλα 
επιτεύγματά του (ξερονήσια, εκτοπίσεις αριστερών) τα 
λέμε άλλη φορά.

■ Παράδοση 4
Στη συνέχεια αυτή η χώρα είχε χούντα και έτσι γνω-

ρίσαμε και τον «εθνάρχη»… Κ. Καραμανλή. Επί Γερμα-
νικής κατοχής ο «εθνάρχης» εργαζόταν… ως δικηγό-
ρος στην Αθήνα και μόλις δύο μέρες πριν τη λήξη του 
πολέμου προσπάθησε να εμπλακεί στις εξελίξεις! Δυ-
στυχώς (γι’ αυτόν), είχε κριθεί πλέον ο πόλεμος. Όταν 
πέθανε ο Παπάγος (1955) ο Βασιλιάς του ανέθεσε την 
πρωθυπουργία! (Έτσι, για να δούμε πως έγινε γνω-
στός). Σημειώνουμε ότι εκείνη την εποχή οι «διάδοχοι» 
στον Ελληνικό Συναγερμό ήταν οι Στεφανόπουλος και 
Κανελλόπουλος και όχι βέβαια ο βουλευτής Σερρών, 
Κ. Καραμανλής. Ο δημοκράταρος Καραμανλής έκανε 

στη συνέχεια έναν απίθανο εκλογικό νόμο, που αν και 
δεύτερο το κόμμα του, κέρδισε την πλειοψηφία των 
εδρών (γατάκια αριστεροί). Το 1962 ο «εθνάρχης» 
ευχαρίστησε τους προστάτες του (Βασιλιάς), ήρθε σε 
προστριβή μαζί τους και παραιτήθηκε. Έχασε τις εκλο-
γές το 1963 και πήγε στο Παρίσι με το ψευδώνυμο 
Κων/νος Τριανταφυλλίδης. Το 1974 επέστρεψε ως 
σωτήρας της Ελλάδας, έστω και αν τη χούντα την είχε 
αντιμετωπίσει από την πρωτεύουσα της Γαλλίας επί 7 
χρόνια…

■ Παράδοση 5
Το 1981 η χώρα ψήφιζε με χέρια και με πόδια έναν 

άλλο «σωτήρα», τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στη νιότη 
του δήλωνε τροτσκιστής, μετά μαρξιστής (σα να λέμε 
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ένα πράγμα) και τελικά 
κατέληξε εθελοντής ναύτης των ΗΠΑ! Στη συνέχεια 
έκανε διάφορους γάμους… και το 1961 ήλθε στην 
Ελλάδα, όπου ο Κ. Καραμανλής τον διόρισε σε διά-
φορες θέσεις του Δημοσίου, ως μέγα καθηγητή! Το 
1964 μπήκε και στο κόμμα του μπαμπά του, όπου και 
τον έκανε υπουργό! Το 1968 η χούντα τον αφήνει να 
πάει στην Αμερική, όπου εκεί ίδρυσε και κόμμα (ΠΑΚ). 
Ο Σημίτης το 1974 του έγραψε τη διακήρυξη της 3ης 

Σεπτέμβρη, ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και με το γνωστό λα-
ϊκίστικο λόγο του έγινε πρωθυπουργός το 1981. Τα 
υπόλοιπα τα ξέρετε. Το «Έξω οι βάσεις του θανάτου» 
και το «Έξω από την ΕΟΚ», αποτελούν τα μεγαλύτε-
ρα πολιτικά ανέκδοτα της χώρας μας. Τη δε «αλλαγή», 
μόνο στη Νικολούλη δεν την αναζητήσαμε. 

■ Παράδοση 6
Όλους τους παραπάνω πολιτικούς, που χαρακτήρι-

σαν τη μορφή της κοινωνίας της χώρας μας μετά το 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τους ψήφισαν με φανατι-
σμό οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Με τόσο δε 
φανατισμό που υπάρχουν ακόμα οικογένειες, που δε 
μιλιούνται μεταξύ τους. Η λεγόμενη γενιά του πολυτε-
χνείου τα έκανε θάλασσα (βλ: διαπλεκόμενους Ανδρέα 
Παπανδρέου) και έτσι στον 21ο αιώνα η χώρα μας είπε 
να κάνει ένα βήμα πιο πέρα.

■ Παράδοση 7
Επειδή όμως όλοι μας επί χρόνια, ακούγαμε για Πα-

πανδρέου και Καραμανλή, πιστεύαμε ότι μόνο αυτές 
οι οικογένειες παράγουν πολιτική στην Ελλάδα. Έτσι 
κάναμε τους γιους τους και τα ανιψιά τους, και αυτούς 
πρωθυπουργούς! Για να τους ξεχωρίσουμε μάλιστα 
και να μην τους μπερδεύουμε, τους είπαμε Γιωργά-
κη και Κωστάκη! Είχαν πάντως διαφορές. Ο πρώτος 
ήταν «ξυλάγγουρο», γυμναστική, υγιεινή διατροφή και 
ασκήσεις επί υπολογιστών, ενώ ο δεύτερος ήταν πιο 
συμπαθής, αφού ήταν «μπούλης», καλοζωία, μάσες-
χάψες στις χασαποταβέρνες, και το p/c νόμιζε ότι ήταν 
μάρκα Γιαπωνέζικου αυτοκινήτου. Όσο και να φαίνεται 
περίεργο, ο Κωστάκης, ήταν τελικά πιο συμπαθής στο 
λαό, αφού έβλεπε σ’ αυτόν κάποιον καλοκάγαθο φίλο 
από τα παιδικά του χρόνια. Άσε που ήταν και άρρω-
στος βάζελος και η στήλη μας το εκτιμά πάντα αυτό…

■ Παράδοση 8
Στα μεσοδιαστήματα των οικογενειών Παπανδρέου 

και Καραμανλή είχαμε και κάποιους άλλους. Έναν «δε 
θέλω ου» (Ράλλης), ο πιο ανίκανος αρχηγός της δεξιάς, 
ένα Σημίτη (πρόσεξε τους κολλητούς του όσο κανείς 
άλλος στον οικονομικό τομέα…), ένα Σαμαρά (θέλω 
μια εφημερίδα να γράψω γι’ αυτόν) και κάποιους άλ-
λους υπηρεσιακούς, που ανάθεμα και αν τους ψήφισε 
ποτέ κανείς μας.

■ Παράδοση 9
Το 2015 η κοινωνία μας φάνηκε πως αποφάσισε να 

κάνει την αλλαγή της. Έτσι, ψήφισε ένα νέο άνθρωπο, 
που είχε γεννηθεί μετά τη χούντα (28/7/1974). Αυτός, 
ο νέος άνθρωπος βάλθηκε όμως να μας αποδείξει ότι 
πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Έτσι, αυτό που 
έκανε ήταν να περπατήσει πάνω στα χνάρια των πρω-
θυπουργών που γράψαμε παραπάνω. Κορόιδεψε το 
λαό και του έδωσε να πιστέψει πράγματα που ποτέ ο 
Τσίπρας δεν ήθελε να εφαρμόσει. Αποδείχθηκε πιο ευ-
ρω-λιγούρης απ’ όλους και πιο καλοπερασάκιας από 
οποιονδήποτε άλλο. Που θα πάει κάποια στιγμή θα 
σπάσει η παράδοση. Εδώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός 
θα βγει πρωταθλητής φέτος… 

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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Εμπορικό Φεστιβάλ
Πραγματοποιήθηκε στις 15/7/15 προγραμματισμένη συνάντηση της επιτροπής 

τουρισμού και πολιτισμού του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου, με τον πρόεδρο 
της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Θανάση Μαρινόπουλο και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 
Παροικιάς, κ. Παναγιώτη Ιορδάνη, παρουσία της κ. Άλκηστις Αρχιμανδρίτη, από το 
σύλλογο, «Ευζωία».

Σε μία προσπάθεια κοινής πορείας για την πραγματοποίηση του 4ου εμπορικού-
πολιτιστικού φεστιβάλ, αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από τους επιχειρηματίες, 
συζητήθηκαν οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Ταυτόχρονα με την παρου-
σία των Παριανών επαγγελματιών στα περίπτερα, οι εκδηλώσεις αυτές θα χαρίσουν 
μια νότα χαράς και καλοκαιρινής ξεγνοιασιάς μέσα από την μουσική και τα δημιουρ-
γικά παιχνίδια που ετοιμάζονται.

Στο παραπάνω πλαίσιο συνεργασίας, ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος αναζητά 
χορηγούς ή υποστηρικτές που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν με τη χορηγία τους, 
στην προώθηση / προβολή του φεστιβάλ. Ο χορηγός που θα συνδράμει θα προ-
βληθεί στις αφίσες, στα banner, στην πύλη εισόδου κλπ. Το 4ο εμπορικό - πολιτιστι-
κό φεστιβάλ Πάρου – «4ο Summer Shopping Festival», θα πραγματοποιηθεί στην 
Παροικία από 10-15 Αυγούστου και στη Νάουσα από 20-23 Αυγούστου, όπου οι 
εκθέτες θα παρουσιάσουν και θα πωλούν τα προϊόντα τους σε ομοιόμορφες κα-
λαίσθητες παγόδες. Στις παγόδες μπορούν να λάβουν μέρος από την Πάρο και την 
Αντίπαρο επιχειρηματίες, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, ενώ τα προϊόντα που θα πωλού-
νται είναι: παιχνίδια, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, προϊόντα ντόπιας παραγωγής, 
περιορισμένα είδη Pet Shop, κεραμικά, βιβλία, μπαλόνια, άνθη, είδη οικιακής χρήσε-
ως, καλλυντικά, ποδήλατα.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του 
συλλόγου, καθημερινά στο 22840-22262, από της 9:00 πμ μέχρι τις 15:00 μμ, ή στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@esparou.gr

Εκδηλώσεις

- ΛΕΥΚΕΣ: Σήμερα στις 9 το βράδυ, στο ανοιχτό θέατρο Λευκών, η μουσικοθεα-
τρική ομάδα του κέντρου τέχνης και πολιτισμού δήμου Αμαρουσίου, θα παρουσιάσει 
τη θεατρική παράσταση – μιούζικαλ: «Από το καμπαρέ στην Ελλάδα». Η εκδήλωση 
είναι της ΚΔΕΠΑΠ και η τιμή εισόδου είναι 5 ευρώ.

- ΚΩΣΤΟΣ: Ο δήμος Πάρου, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Κώστου και 
το ΜΕΑΣ Κώστου, διοργανώνουν στις 26-27 Ιουλίου τις εορταστικές εκδηλώσεις 
προς τιμή του Αγίου Παντελεήμονα. Την Κυριακή 26/7 στις 8 το βράδυ, θα ξεκινήσει 
ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ τη Δευτέρα 27/7, ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 
7 το πρωί. Στις 10:30 θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας με τη συνοδεία του 
1ου συστήματος ναυτοπροσκόπων. Τέλος, στις 9:30 το βράδυ, θα υπάρχει για τους 
προσκεκλημένους παραδοσιακή μουσική βραδιά στην πλατεία του χωριού.

- ΔΡΥΟΣ: Η ΚΔΕΠΑΠ και η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, διοργανώνουν μου-
σική βραδιά στις 31 Ιουλίου, με τη χορωδία του ΚΑΠΗ Πάρου, υπό τη διεύθυνση του 
Μένεγου Μαύρη. Η μουσική εκδήλωση θα λάβει χώρα στο προαύλιο του νηπιαγω-
γείου Δρυού και θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. 

- ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Ο πολιτιστικός σύλλογος «Σκόπας ο Πάριος», η ΚΔΕΠΑΠ και η 
δημοτική κοινότητα Αρχιλόχου, διοργανώνουν μουσική εκδήλωση στον Πρόδρομο, 
την Κυριακή 26 Ιουλίου. Στην εκδήλωση θα τραγουδήσει η Ντένια Κουρούση, στο 
μπουζούκι- φωνή θα είναι ο Γιάννης Ρέππας, στην κιθάρα και το λαούτο ο Ηλίας 
Μαυρίκης και στο βιολί ο Μιχάλης Δανιάς. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11 το 
βράδυ. 

- ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, ο τοπικός σύλλογος γυναι-
κών και η ΚΔΕΠΑΠ, διοργανώνουν την Τετάρτη 5 και Πέμπτη 6 Αυγούστου, τις 
εκδηλώσεις στο πλαίσιο του εορτασμού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Την 
Τετάρτη 5/8 ο πανηγυρικός εσπερινός θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, ενώ την Πέμπτη 
6/8 ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 7.30 το πρωί. Θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία 
και στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας. Την ίδια μέρα, στις 7 το 
απόγευμα, θα γίνει παράκληση στο ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ενώ το 
βράδυ θα ακολουθήσουν μουσικές εκδηλώσεις στην πλατεία παπά Γιώργη Στάμενα 
και παζάρι παραδοσιακών προϊόντων από το σύλλογο γυναικών.

- ΝΑΟΥΣΑ: Το πολιτιστικό πάρκο δήμου Πάρου, παρουσιάζει την Κυριακή 26/7 
το συγκρότημα από τη Γενεύη, «Lord Makumba», σε ένα beach party, με ελεύθερη 
είσοδο που θα ξεκινήσει στις 2.30 το μεσημέρι. Επίσης, την Παρασκευή 31/7 στις 9 
το βράδυ, θα παρουσιάσει την παράσταση «Χιλιάρμενη αρμάδα μ’ ολάνοιχτα πανιά», 
με τιμή εισόδου τα 10 ευρώ. Πρόκειται για μία παράσταση με μουσική, χορό, ποίηση, 
λογοτεχνία και προβολές, με οδηγό την ποίηση του Μαν. Γλέζου, και την πλούσια 
μουσικοχορευτική παράδοση των νησιών μας.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Η Περ. Ν. Αιγαίου, με την αιγίδα του δήμου Πάρου, την υποστήριξη 
της ΚΔΕΠΑΠ και τη συνεργασία της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας, παρουσιάζει 
στις 20-22/8 το πολιτιστικό φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα». Οι εκδηλώσεις 
θα πραγματοποιηθούν στον οικισμό του χωριού και θα ξεκινούν στις 7 το απόγευμα.

ΝΑΟΥΣΑ: Σήμερα (25/7), πραγματοποιούνται στην αίθουσα Αγίου Αθανασίου 
στη Νάουσα, τα εγκαίνια του εικαστικού φεστιβάλ, «Orange Water», στις 9 το βρά-
δυ. Πρόκειται για έκθεση Ελλήνων και Ολλανδών καλλιτεχνών, που θα παρουσια-
στεί στη συνέχεια σε Παροικιά και Λεύκες.

ΝΑΟΥΣΑ: Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας, θα παρουσιάσει την Κυ-
ριακή 26/7 στις 7 το βράδυ, στο προαύλιο της Παναγίας στη Νάουσα, χορούς των 
Ελλήνων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται χοροί από Μ. Ασία, Λήμνο, Πάρο και 
κάτω Ιταλία. 

Πεζότρατα

Ένα ξεχωριστό Σαββατόβραδο απόλαυσαν εκατοντάδες Παριανοί και επισκέπτες 
του νησιού μας, που παραβρέθηκαν στην αναβίωση της πεζότρατας στην παραλία 
της Ζωοδόχου Πηγής Παροικιάς. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο δήμος Πάρου, η δη-
μοτική κοινότητα Παροικιάς και η ΚΔΕΠΑΠ.

Έτσι, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, αφού κάλαραν και γέμισαν τα δίχτυα, μπή-
καν μπροστά τα τηγάνια και η μουσική. Η βραδιά απέκτησε άρωμα θαλασσινών, το 
φρεσκοτηγανισμένο ψάρι και το ντόπιο κρασί μοιράστηκαν στον κόσμο και το κέφι 
άναψε γρήγορα. 

Η προγραμματισμένη για τη βραδιά συναυλία μετατράπηκε σε αυθόρμητο γλέντι, 
που συμμετείχαν όλοι οι παρευρισκόμενοι ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες και με τους 
ήχους του λαούτου και του βιολιού γλέντησαν μέχρι αργά. 

Σε σχετική ανακοίνωση της ΚΔΕΠΑΠ δίνονται ευχαριστίες προς το λιμεναρχείο 
Πάρου, το Σωματείο Επαγγελματιών Αλιέων Πάρου, το σύλλογο φίλων παραδοσι-
ακού οικισμού Παροικίας και το σύλλογο γυναικών Πάρου «Αρηίς» και όλους τους 
εθελοντές για την πολύτιμη βοήθεια τους. Ακόμα ευχαριστίες απευθύνονται προς 
τους κ.κ. Βασίλη Δαφερέρα, Γιώργο Μαύρη, Στέλιο Μαλατέστα και την παρέα τους, 
που προμήθευαν συνέχεια ζεστό καλοτηγανισμένο ψαράκι. Επίσης, ονομαστικές ευ-
χαριστίες υπήρξαν προς τους ευγενικούς χορηγούς της βραδιάς.

Η ανακοίνωση της ΚΔΕΠΑΠ ολοκληρώνεται γράφοντας: «[…] Η προσφορά σας 
αυτή ιδιαίτερα στις δύσκολες σημερινές οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα 
μας και κατά συνέπεια και το νησί μας, αποδεικνύει την ευαισθησία με την οποία 
προσεγγίζετε τις δράσεις μας που αποσκοπούν στο κοινό όφελος και ταυτόχρονα 
μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσουμε ακόμη εντονότερα την προσπά-
θεια για την πολιτισμική αναβάθμιση και  προβολή της πλούσιας κληρονομιάς του 
τόπου μας. Ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα σας έχουμε αρωγούς και πάντα 
δίπλα μας γιατί μαζί μπορούμε να  πετύχουμε ακόμα περισσότερα».



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

Προοδευτική Ενότητα 
Για το Μέλλον

«Η Ελλάδα σε κίνδυνο, η κοινωνία σε πανικό, η οικονο-
μία κακοποιημένη και η πολιτική ζωή επικυριαρχούμενη από 
δημαγωγούς. Η χώρα ενώ ήταν προγραμματισμένο να έχει 
κλείσει τον επώδυνο κύκλο των μνημονίων από το 2014, 
καλείται ξανά να καταβάλει ένα υπέρογκο εθνικό κόστος, 
οικονομικό και κοινωνικό. Βυθίζεται σε ένα νέο τριετές μνη-
μόνιο, απολύτως αδικαιολόγητο, έχοντας φτάσει στο χείλος 
της καταστροφής.

Η εθνική, οικονομική και κοινωνική ζημιά που έγινε ιδιαί-
τερα τους τελευταίους μήνες είναι ανυπολόγιστη και μακάρι 
να αποδειχτεί διαχειρίσιμη. Οι εξαιρετικές περιστάσεις, απαι-
τούν απ’ όλους μας ενεργοποίηση, αποφάσεις, δράσεις.

Πρέπει να χτίσουμε μια νέα πολιτική εμπιστοσύνη μέσα σε μία συγκροτημένη κοι-
νωνία με αυτοπεποίθηση, με τη δική μας αυτόφωτη και τεκμηριωμένη στρατηγι-
κή ανάπτυξης, θεμελιωμένη στην αλήθεια, την κοινή λογική και τις προοδευτικές 
μεταρρυθμίσεις. Να σταθούμε στα πόδια μας, κινητοποιώντας και στηρίζοντας τις 
παραγωγικές και δημιουργικές μας δυνάμεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, 
όχι το παρασιτικό είδωλο αυτής της χώρας. Να επανορθώσουμε τις αδικίες  των 
Μνημονίων και να επουλώσουμε τα βαθιά τραύματα της δημαγωγίας των αντι-
Μνημονίων και του λαϊκισμού της μεταπολίτευσης. Να διαμορφώσουμε τους όρους 
της  ισότιμης συνύπαρξής και σύμπραξής  μας με τους άλλους λαούς για να εδραιώ-
σουμε ένα ευρωπαικό οικοδόμημα που θα βασίζεται στην πραγματική σύγκλιση, την  
ισόρροπη ανάπτυξη,  την αλληλεγγύη, την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών 
και παραδόσεων της Ευρώπης.

Τελικά, να θεμελιώσουμε μια πραγματική κι όχι εικονική ελπίδα για τους νέους 
και τους ανέργους. Υπάρχουν άραγε οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που θα 
επωμιστούν αυτόν τον ιστορικό ρόλο; Απαντούμε, ναι υπάρχουν. 

Τώρα, δεν απομένει σε κανέναν καμιά δικαιολογία για αποχή. Τώρα, η πολιτική 
δράση είναι πατριωτικό καθήκον. Πλέον και πάνω από όλα, είναι πρωταρχική, υπαρ-
ξιακή ανάγκη, ο ελληνικός λαός να πει ένα μεγάλο ΟΧΙ στα ασύστολα ψέματα, στις 
ιδεοληψίες και τη διγλωσσία, στην κολακεία της αδράνειας, στον φόβο της αλλαγής, 
στις δεξιές κι αριστερές πελατειακές πρακτικές. Να αρνηθούμε την καλλιεργούμενη 
απαξίωση της πολιτικής συλλήβδην αλλά να συγκρουστούμε με τις «σκοτεινές πλευ-

ρές» της. Για να υπηρετήσουμε παντού τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, το γενικό 
συμφέρον κι όχι μικρές ή μεγάλες ολιγαρχίες, παλιές και νέες συντεχνίες. Για να απο-

κατασταθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα και να αποκαταστή-
σουμε τη συντετριμμένη αξιοπρέπειά μας. Όσες και όσοι υπο-
γράφουμε την παρούσα πρόσκληση διανύσαμε διαφορετικές 
διαδρομές, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Όμως, έχουμε κοινή 
συνισταμένη την προσήλωση στα δημοκρατικά προτάγματα, τη 
διαρκή σύγκρουση με τη δημαγωγία, την ιδιοτέλεια, τον παλαι-
οκομματισμό και το ευκαιριακό πολιτικό θέαμα. Κυρίως, πά-
ντοτε ό,τι λέγαμε το εννοούσαμε και πρωτίστως το πράτταμε. 
Πιστεύουμε στην ενότητα των προοδευτικών Ελλήνων, αλλά 
σε μια νέα ενότητα που θα κοιτά στο μέλλον.

Όσες και όσοι λοιπόν θέλουν να συζητήσουμε και  να συν-
διαμορφώσουμε τις επόμενες πρωτοβουλίες, είναι καλεσμένοι 
την Κυριακή 26 Ιουλίου, στις 11.30, στην αίθουσα του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην οδό Πανεπιστημίου 
44 και Χαρ. Τρικούπη. Όποια και όποιος θέλει να επικοινωνήσει 
μπορεί να στείλει μήνυμα στο

26iouliou2015@gmail.com. Θέλουμε να στηριχτούμε μόνο στις δυνάμεις μας, ξε-
κινάμε καθαρά. Μόνο μαζί πάμε μπροστά.

Γιώργος Αναγνώστου, οδοντίατρος.
Αλέξανδρος Θεοδωράκος, πολ. μηχανικός Τ.Ε.

Ελίνα Κανελοπούλου-Στεφάνου, νομικός.
Ηλίας Καρανίκας, γιατρός-πρώην Βουλευτής.

Θόδωρος Καρούνος, ερευνητής ΕΜΠ.
Αλέκος Καρποδίνης, επιχειρηματίας τουρισμού.

Αναστασία Κατσαντούλα, οδοντίατρος.
Αχιλλέας Μανούρας, γεωπόνος-επιχειρηματίας.

Λίλιαν Μήτρου, πανεπιστημιακός.
Χρήστος Μπούρας, καθηγητής Παν/μίου.

Αριστείδης Μπουρδάρας, δικηγόρος.
Γιώργος Ντόλιος, πρώην Υφυπουργός.

Αχιλλέας Οικονόμου, ψυχίατρος.
Μιχάλης Παπαδάκης, συνταξιούχος.

Γιώργος Πίτσος, πολ. μηχανικός.
Γιάννης Ραγκούσης, πρώην Υπουργός.

Ντίνα Σπυροπούλου, γεωπόνος.
Πέτρος Σφηκάκης, δικηγόρος.

Φανή Τσικρικτσή, ιδιωτική υπάλληλος».
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Ψηφοφόρος 
«Facebook»

Ο ψηφοφόρος, ιδιαίτερα αυτός που όλη του η πολιτική 
εμπειρία είναι: «μαθαίνω τις ειδήσεις από το facebook», εί-
ναι αυτός που πιστεύει ότι μπορεί να διαμορφώσει άποψη 
και σε όλους τους υπόλοιπους. Είναι το ολοκληρωτικό αδη-
φάγο τέρας που με ευκολία κατασπαράσσει κάθε προσωπι-
κό δεδομένο, κάθε προσωπικότητα ανθρώπου.

Είναι αυτός, που, αναρτά «τρολιές» κάθε μορφής, αρκεί 
το μυαλό του να συνάδει με των υπολοίπων «φίλων» του… 
Είναι αυτός, που με ευκολία κάνει ανάρτηση για τον «Πίου» 
και τη σύλληψή του για ναρκωτικά, δίχως να γνωρίζει τι 
σημαίνει προσωπικά δεδομένα. Φυσικά αν θίξεις σ’ αυτό το 
αδηφάγο τέρας την ανάρτησή του, είναι έτοιμος να σε κα-
τασπαράξει, γράφοντας τις ιδιαίτερα χαζές απόψεις του οι 
οποίες στηρίζονται κατά βάση σε ανυπόληπτες ηλεκτρονικές 
σελίδες, που προκειμένου να πάρουν ένα «Like» παραπάνω, 
αναρτούν οποιαδήποτε χαζομάρα με ευφάνταστο τίτλο.

Με την ίδια ευκολία ο ψηφοφόρος Facebook, κρίνει και 
κατακρίνει την υπουργοποίηση Π. Χαϊκάλη, μη μπορώντας 
να κατανοήσει ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός ασχολείται με 
τα κοινά εδώ και δεκαετίες και εκτός από απόφοιτος της 
δραματικής σχολής είναι και απόφοιτος πολιτικών επιστη-
μών του Πάντειου Πανεπιστημίου. Απλά, διότι τον έχει γνω-
ρίσει μέσω τηλεοπτικών χιουμοριστικών εκπομπών, έχει την 
άποψη ότι ο Χαϊκάλης πρέπει να είναι ανίκανος για όλα τα 
άλλα. Τον ενοχλεί ίσως ότι είναι άνθρωπος της διπλανής 
πόρτας και δεν κατάγεται από πολιτικό τζάκι. «Κρύβει» στην άκρη του μυαλού του 
την ιστορία με τη δωροδοκία που επιχειρήθηκε εναντίον του για να ψηφίσει πρόεδρο 
δημοκρατίας της προηγούμενης συγκυβέρνησης. Προφανώς δεν άντεξε στην ιδέα 
ο ψηφοφόρος Facebook, ότι κάποιοι Έλληνες αντιστέκονται και δεν τα παίρνουν… 

Η αφορμή για το σημερινό κείμενο είναι οι αλητήριες δημοσιεύσεις για τη Φώφη 
Γεννηματά και για την πρόωρη συνταξιοδότησή της. Μάλλον, και επειδή, είμαι ο 
τελευταίος πάνω σ’ αυτό το νησί που θα υπερασπιζόταν το ΠΑΣΟΚ, η άποψή μου 
δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική αντιμετώπιση του θέματος για το πάλαι κρα-
ταιό «κίνημα». Η Φ. Γεννηματά, είναι συνταξιούχος όντως στα 52 της, αλλά δεν 

έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα επειδή είναι πολιτικός. Η συγκεκριμένη κυρία έχει 
περάσει μία μεγάλη περιπέτεια υγείας και για όποιον θυμάται έχει κάνει μαστεκτομή, 
αφαίρεση στήθους και λεμφαδένων. Ο συνταξιοδοτικός νόμος θεωρεί την ασθένεια 
αυτή ως μόνιμη αναπηρία και παρέχει αναπηρική σύνταξη. Η κ. Γεννηματά προς τιμή 
της δεν απάντησε ποτέ σ’ αυτές τις αθλιότητες που έγιναν εναντίον της, διότι απλά 
δεν επιθυμούσε κανείς να τη λυπηθεί. Απλά σημειώνω, πως αν έβγαινε η ίδια και 
εξηγούσε τους λόγους της πρόωρης συνταξιοδότησής της θα είχε αυτόματα μαζί 
της χιλιάδες συμπατριώτες μας που έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτή την ασθένεια. 

Δ.Μ.Μ.
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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

Δημοτικό Συμβούλιο
Συνεδρίασε την Παρασκευή 10/7/2015 το δημοτικό συμβούλιο 

Πάρου, με 26 θέματα προς συζήτηση.
Στα θέματα προ-ημερήσιας διάταξης έγινε γνωστό ότι ο δήμος 

μας αντιμετωπίζει θέματα τροφοδοσίας καυσίμων στα οχήματά 
του, καθώς τα πρατήρια του νησιού μας απαιτούν μετρητά γι’ αυτό.

Ακόμα, έγινε γνωστό ότι σταμάτησαν οι εργασίες στο κλειστό γυ-
μναστήριο Μάρπησσας, καθώς ο εργολάβος που έχει αναλάβει το 
έργο έχει να πληρωθεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι εργασίες για 
την ολοκλήρωση του έργου υπολογίζονται σε 8 μήνες ακόμα.

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις προέδρων, αντιπροέδρων διοι-
κητικών συμβουλίων και νομικών προσώπων, αυτές ορίστηκαν ως 
εξής:

- Για το Νομικό Πρόσωπο Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου, η αποζημίωση του προέ-
δρου ορίστηκε στα 451 ευρώ και του αντιπροέδρου στα 151 ευρώ, ανά μήνα.

- Για το Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου, η αποζημίωση του προέδρου ορίστη-
κε στα 541 ευρώ και για τον αντιπρόεδρο στα 216 ευρώ, ανά μήνα.

- Για το πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ, η αποζημίωση ορίστηκε στα 540 ευρώ, ανά μήνα. 
Κατά των αποζημιώσεων ψήφισαν η ΚΕΠ-ΟΣΑ (λευκό) και η Λαϊκή Συσπείρωση 

Πάρου.
Ακόμα, ψηφίστηκαν οι μεταθέσεις χρόνου παράδοσης των έργων: «Προμήθεια 

υλικών οδοσήμανσης» και «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών πυρόσβεσης».

Προσλήψεις
Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα σχετικά με 

την έλλειψη προσωπικού στο δήμο Πάρου. Από το σύλλογο εργαζόμενων του δή-
μου εκδόθηκε –για το θέμα- η παρακάτω ανακοίνωση:

«Χθες ο Σύλλογός μας σημείωσε μια μεγάλη συνδικαλιστική επιτυχία, αφού «πέ-
ρασε» χωρίς καμία αλλαγή το ψήφισμα που καταθέσαμε για την πρόσληψη μόνι-
μου προσωπικού στο Δήμο. 

Σε μια εξαιρετικά πολυσήμαντη ιστορική συγκυρία για τη χώρα μας, μετά από 
τρίμηνη ανεξήγητη καθυστέρηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, ήρθε το 
θέμα των 51 υπογραφών προς συζήτηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο άρθηκε στο 
ύψος των περιστάσεων και προς τιμή του σύσσωμο σχεδόν (εκτός από μία αρ-

νητική ψήφο) αποδέχθηκε πλήρως τις προτάσεις μας παρά την ύπαρξη μιας δυο 
παράταιρων φωνών οι οποίες ως εξαιρέσεις απλά επιβεβαίωσαν τον κανόνα. Στο 

σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους, οι οποίοι στάθηκαν με τις τοποθετήσεις τους και την 
ψήφο τους δίπλα μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο 
και τους επικεφαλείς των παρατάξεων, οι οποίοι αποδέχθηκαν τα 
τεκμηριωμένα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν από την πλευρά 
μας και παράλληλα θέλουμε να τους πιστώσουμε την εποικοδομη-
τική συζήτηση που αναπτύχθηκε, απελευθερωμένη από πολιτικές 
σκοπιμότητες.

Σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους θα θέλαμε να καταθέσουμε 
ένα μικρό παράπονο. Παρά την προσπάθεια που κάναμε για συμμε-
τοχή των εργαζομένων στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν εξαιρέσουμε 
τους 5 του ΔΣ μας μόνο άλλοι 5 συνάδελφοι εμφανίστηκαν στη 
συζήτηση ενός θέματος που κυριολεκτικά μας καίει. Βάζουμε το 
θέμα απλά για προβληματισμό, γιατί καλό είναι να μην ευλογάμε 

και πολύ τα γένια μας. Από την άλλη στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
όλους τους διευθυντές και τους τμηματάρχες, οι οποίοι με τις άρτια τεκμηριωμέ-
νες εισηγήσεις τους μας έδωσαν τη δυνατότητα να συντάξουμε το ψήφισμα και 
φυσικά να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας και την πρωτοβουλία που αναλάβαμε. 
Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι κατέγραψαν ότι όπου αναπτύσσεται η συνεργασία 
μπορούν να παραχθούν θαύματα.

Το ψήφισμα που κατατέθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου μας και υπερψηφίστηκε 
σχεδόν ομόφωνα (μία ψήφος κατά) χωρίς να αλλάξει ούτε κόμμα είναι το παρα-
κάτω:

«…Προτείνουμε έγκριση ψηφίσματος πρόσληψης μόνιμου προσωπικού όπως 
αναφέρεται ακολούθως: (…)

 3. Αν η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απορριφθεί από την Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Αιγαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η συγκεκριμένη από-
φαση να κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου και στην 
ΚΕΔΕ προκειμένου να ξεκινήσει μια μαζική κινητοποίηση ανάμεσα στους ΟΤΑ για 
να διεκδικήσουν συνολικά οι δήμοι από τη νέα κυβέρνηση την απελευθέρωση των 
προσλήψεων του μόνιμου προσωπικού που έχουν ανάγκη.

4. Τέλος, παράλληλα, ο Δήμος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, στηριζόμενος στην 
αντισυνταγματικότητα του παγώματος των προσλήψεων, το οποίο, αφενός προ-
σβάλει την συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των δήμων, αφετέρου δεν έχει 
κανένα δημοσιονομικό όφελος, ιδίως στο κομμάτι των δημοτικών ανταποδοτικών 
υπηρεσιών, τις οποίες πληρώνει απευθείας ο πολίτης».
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Ιδιαίτερα σημαντικά και διαφωτιστικά για την τοπογραφία, την έκταση και τη χω-
ροταξική οργάνωση του ιερού του Απόλλωνα, στη θέση Μάντρα, στο ακατοίκητο 
νησί Δεσποτικό, στα δυτικά της Αντιπάρου, ήταν τα αποτελέσματα της φετινής ανα-
σκαφικής περιόδου που διήρκησε από 25/5 έως 3/7 και στις οποίες συμμετείχαν 
πολλοί εθελοντές φοιτητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Οι ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν και φέτος χάρη 
στις ευγενικές χορηγίες των Ιδρυμάτων Α.Γ. Λεβέντη, Α&Π Κανελλοπούλου, των 
Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, των Αλίκης και Αταλάντας Γουλανδρή, της Μα-
ρίας Εμπειρίκου, ενώ σημαντική υπήρξε και η συμβολή του Δήμου Αντιπάρου και 
της Κοινοπραξίας Φεριμπότ Αντιπάρου στη διαμονή και μετακίνηση των μελών της 
ανασκαφής.

Η συστηματική έρευνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού ξεκίνησε το 1997 από τον 
αρχαιολόγο Γ. Κουράγιο (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων). Έως σήμερα, έχει έρθει 
στο φως ένα εκτεταμένο αρχαϊκό ιερό, η ακμή του οποίου χρονολογείται στον 6ο 
αι.π.Χ., ενώ τα πρωιμότερα ίχνη λατρείας ανάγονται στον 9ο και 8ο αι. π.Χ. Η κατε-
ξοχήν λατρευόμενη θεότητα στο ιερό κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο ήταν ο 
Απόλλωνας. Πιθανή είναι η λατρεία και της αδερφής του Άρτεμης, ενώ στην κλασική 
περίοδο λατρευόταν και η θεά Εστία με το επίθετο «Ισθμία». Έχουν ανασκαφεί μέχρι 
σήμερα δώδεκα κτίρια (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ). Το κέντρο της λατρείας ήταν ένα 
προστατευμένο με περίβολο τέμενος, στο οποίο δέσποζε ο μαρμάρινος πρόστυλος 
ναός και δίπλα σε αυτόν το τελετουργικό εστιατόριο και ο βωμός. 

Κατά τις φετινές έρευνες αποκαλύφθηκε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκης κάτοψης κτι-
ριακό συγκρότημα συνολικών διαστάσεων 35 Χ 15μ., το οποίο βρίσκεται στη νότια 
πλευρά του αρχαϊκού τεμένους και μάλιστα σε πολύ μικρή απόσταση από τη νότια 
πύλη αυτού. Από την προκαταρκτική μελέτη των ευρημάτων προκύπτει ότι το νέο 

συγκρότημα γνώρισε διάφορες οικοδομικές φάσεις με επεκτάσεις και προσθήκες 
δωματίων, κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο. 

Πυρήνας αυτού είναι το Κτίριο Μ, τμήμα του οποίου είχε εντοπιστεί το 2014. Το 
κτίριο αποκαλύφθηκε φέτος στην πλήρη κάτοψη του. Πρόκειται για ορθογώνιας 
κάτοψης οικοδόμημα, διαστάσεων 20Χ12μ. που αποτελείται από πέντε δωμάτια με 
εισόδους στη νότια πλευρά που επικοινωνούν με μεγάλο ανοικτό χώρο, ένα είδος 
αυλής. Δυτικά του κτιρίου Μ αποκαλύφθηκε ακόμη ένα κτιριακό συγκρότημα απο-
τελούμενο από τέσσερα δωμάτια, κατά την ανασκαφή των οποίων βρέθηκε μεγάλη 

Δεσποτικό | Ανασκαφική περίοδος 2015 

Συστηματική ανασκαφή στη θέση Μάντρα
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ποσότητα κεραμεικής και περισσότερα από είκοσι θραύσματα αγγείων με εγχάρα-
κτες επιγραφές του ονόματος του Απόλλωνα, ακόμη μία ατράνταχτη μαρτυρία για 
την ταυτότητα της λατρευόμενης θεότητας. Με βάση την προκαταρκτική μελέτη των 
ευρημάτων το κτίριο αυτό πιθανότατα αποτέλεσε επέκταση του κτιρίου Μ, λόγω 
των αυξημένων αναγκών της λατρείας και ίσως συνδέεται με λατρευτικές δρα-
στηριότητες, όπως συμπόσια. Αντίστοιχα, και στην ανατολική πλευρά του κτιρίου Μ 
αποκαλύφθηκε τμηματικά ένα σύνολο δωματίων με πλακόστρωτα δάπεδα, βαθμι-
δωτές εισόδους και εστίες.  

Η αποκάλυψή των παραπάνω κτιρίων αποτελεί ατράνταχτη μαρτυρία για τη συνε-
χή λειτουργία του ιερού και στους κλασικούς-ελληνιστικούς χρόνους, αλλά και για 
τη μεγάλη έκτασή του και πολύπλοκη χωροταξική οργάνωσή του που αντανακλούν 
τη μεγάλης εμβέλειας φήμη του και την υψηλή επισκεψιμότητά του έως και τον 3ο 
αι. π.Χ.

Η ανασκαφή συνεχίστηκε και στο Νότιο Συγκρότημα, όπου ήρθε στο φως η νότια 
πλευρά του περιβόλου του, καθώς και στα πρώιμα κτίσματα στην ανατολική πλευρά 

του συγκροτήματος. Τέλος, ανασκαφικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν και στο Κτί-
ριο Ζ, που βρίσκεται έξω από τον λατρευτικό περίβολο. Αποκαλύφθηκαν δύο ακόμη 
δωμάτια του και μεγάλη ποσότητα αττικής κεραμεικής κλασικών χρόνων. 

Από τα πολυάριθμα ευρήματα της φετινής ανασκαφής πρέπει να αναφερθούν 
θραύσμα από την κνήμη ποδιού αρχαϊκού κούρου, τρία θραύσματα κάτω άκρων 
κούρων, τμήμα μαρμάρινης αρχαϊκής βάσης αγάλματος με την πλίνθο της, η οποία 
φέρει την επιγραφή (Α)ΝΕΘΗ(ΚΕ), ακέραιο πήλινο ακροκέραμο, θραύσματα ερυ-
θρόμορφου κρατήρα με παράσταση του θεού Διόνυσου, περισσότερα από είκοσι 
μελαμβαφή λυχνάρια, 33 ενεπίγραφα θραύσματα σκύφων και κυλίκων με το όνομα 
του Απόλλωνα (Α, ΑΠ, ΑΠΟΛ), θραύσματα μηλιακών-παριανών αγγείων και θραύ-
σματα μελανόμορφων αγγείων αττικής προέλευσης (τέλη 6ου αι.π.Χ), πήλινη αρχα-
ϊκή λεκάνη με περίτεχνες λαβές, πήλινα ειδώλια και χάλκινο βραχιόλι. 

Πέραν των ανασκαφικών εργασιών, πραγματοποιήθηκαν από συνεργείο εξειδι-
κευμένων μαρμαροτεχνιτών εργασίες για την ολοκλήρωση της α’ φάσης της προ-
μελέτης αναστήλωσης του ναού και του τελετουργικού εστιατορίου, που τον Ιούνιο 
του 2014 εγκρίθηκε από το ΚΑΣ. Συγκεκριμένα, συμπληρώθηκε ο στυλοβάτης του 
εστιατορίου και τμήμα του στυλοβάτη του ναού, προχώρησε η ανάταξη των τοίχων 
του ναού και τοποθετήθηκαν στους στυλοβάτες του ναού και του εστιατορίου αντί-
γραφα σπονδύλων κιόνων. Οι εργασίες αναστήλωσης του αρχαϊκού ναού και του 
εστιατορίου έχουν αποκτήσει πρωταρχική σημασία, αφού στοχεύουν στην συμπλή-
ρωση της κάτοψης των μνημείων και στην υποδήλωση της τρίτης διάστασης, ώστε 
να γίνει το μνημείο κατανοητό στο θεατή. Η ολοκλήρωσή του έργου έχει απώτερο 
σκοπό την οργάνωση και ανάδειξη του χώρου σε αρχαιολογικό χώρο προσβάσιμο 
στους επισκέπτες, με εποπτικό ενημερωτικό υλικό και διαδρομές περιήγησης, ένα 
πρότυπο αρχαιολογικό πάρκο στις Κυκλάδες.



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 25 Ιουλίου 20158 | Πρώτο θέμα

Πτώση των ακινήτων
Αγωνία για τις κατασχέσεις…

Συνέχεια της πτωτικής τάσης και της αβεβαιότητας στην αγορά εξοχικών και πα-
ραθεριστικών κατοικιών φέρνουν οι τελευταίες καταιγιστικές πολιτικές και οικονο-
μικές εξελίξεις.

Το παρατηρητήριο τιμών για τις εξοχικές κατοικίες στις Κυκλάδες, της εταιρείας 
«GEOAXIS», σε μελέτη του αναφέρει: «Εκτίμηση μας είναι ότι η αγορά ακινήτων έχει 
εισέλθει σε ένα κύκλο εσωστρέφειας. Οι πιέσεις στα διαθέσιμα εισοδήματα 
αναμένεται να είναι τόσο ισχυρές που η κατάρρευση της αγοράς εξοχικών 
και παραθεριστικών κατοικιών θα αποτελέσει γεγονός που δύσκολα θα 
ανατραπεί».

Συνολικά για την αγορά, η μελέτη αναφέρει ότι αν και οι τιμές έχουν φτάσει σε 
προ κρίσης επίπεδα, περίπου 30.000 με 40.000 κατοικίες εξακολουθούν και πα-
ραμένουν αδιάθετες. «Η αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση και 
η αύξηση της φορολογίας, σε συνδυασμό με την συρρίκνωση του διαθέσιμου ει-
σοδήματος και την πολιτικό-οικονομική αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον, έχουν 
καταστήσει την απόκτηση εξοχικών ακινήτων μία εκτός ατζέντας επιλογή για την 
πλειοψηφία των Ελλήνων».

Αναφορικά με τις προσδοκίες αναθέρμανσης της αγοράς από την έλευση ξένων 
αναζητούντων ευρωπαϊκό διαβατήριο μέσω της αγοράς ακινήτου, οι αναλυτές της 
«GEOAXIS» εκτιμούν ότι ο πήχης θα πρέπει να χαμηλώσει αρκετά, καθώς δεν υπάρ-
χει οργανωμένο προϊόν, ούτε συγκεκριμένη υποδομή για την υποστήριξη του όλου 
εγχειρήματος. «Με άλλα λόγια ούτε μεγάλα οικιστικά ή παραθεριστικά συγκροτή-
ματα της τάξης των 400-500 σύγχρονων κατοικιών, ιδιοκτησίας ενός ιδιοκτήτη 
υπάρχουν, ούτε η ελληνική πολιτεία δημιούργησε τις ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋπο-
θέσεις για κάποιον ιδιώτη να καταφέρει να αποκτήσει ακίνητο με ασφάλεια και τα-

χύτητα. Επιπρόσθετα, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, μαζί με 
την Κύπρο που από χρόνια το εφαρμόζει, παρέχουν πλέον αυτή την δυνατότητα», 
γράφεται στη μελέτη.

Τιμές
Ειδικότερα ως προς τις τιμές αυτή την περίοδο, η εταιρεία στηρίζεται σε στοιχεία 

της εγχώριας αγοράς για πέντε ενδεικτικές αγορές εξοχικών κατοικιών (Μύκονος / 
Πάρος / Σαντορίνη / Κύθνος / Κέα) μέχρι τις 30 Ιουνίου, προ του αποτελέσματος 
του δημοψηφίσματος. Αναφορικά με την επιλογή των νησιών μελέτης η εταιρεία 
σημειώνει ότι σκοπός ήταν η ενδεικτικότερη κάλυψη του νομού Κυκλάδων με νησιά 
όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος, που αποτελούν γνωστούς τουριστικούς 
προορισμούς και η Κύθνος και η Κέα που αποτελούν ανερχόμενους τουριστικούς 
προορισμούς με σημαντική αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας τους τα τελευ-
ταία χρόνια.

Για ακόμη ένα εξάμηνο, στα πέντε νησιά καταγράφεται οριζόντια και καθολική 
πτώση των πιθανών τιμών πώλησης, η οποία μετρήθηκε μεσοσταθμικά στο 3% 
σε σχέση με το 2014 και 10,4% σε σχέση με το 2013. Περισσότερο ενθαρρυντικά 
είναι τα αποτελέσματα για τη Μύκονο, η οποία εξακολουθεί και καταγράφει την 
υψηλότερη αξία μονάδος με 2.184 ευρώ / ανά τ.μ. Ακολουθεί η Σαντορίνη με 1.852 
ευρώ /τ.μ. και η Πάρος με 1.813 ευρώ /τ.μ.. Η Τζιά καταγράφει 1.699 ευρώ/ τ.μ. και 
η Κύθνος με 1.385 ευρώ /τ.μ.. Σε σύγκριση με το 2014, τη μεγαλύτερη μείωση πα-
ρουσιάζουν η Κύθνος (-4,1%) και η Σαντορίνη (-3,5%), ενώ έπονται η Πάρος (-2,9%) 
και η Κέα (-2,4%). Την μικρότερη πτώση καταγράφει η Μύκονος (-2,2%).



www.fonitisparou.gr

Το προφίλ των αγοραστών
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το 

προφίλ των ξένων που ενδιαφέ-
ρονται να αγοράσουν σπίτια στην 
Ελλάδα. Στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα αναζητούν κατοικίες που 
δεν ξεπερνούν σε αξία τις 100.000 
ευρώ, επομένως, δεν πρόκειται για 
τους επενδυτές που ενδιαφέρονται 
και για την απόκτηση βίζας. 

Υπάρχει όμως κι ένα σημαντικό 
ποσοστό αλλοδαπών που «κυνη-
γούν» τις ευκαιρίες στις πολυτε-
λείς κατασκευές, δηλαδή αυτές 
που έχουν αξία από 400.000 ευρώ 
και φτάνουν τα 4-5 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 
της Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων 
Πιστοποιημένων Πραγματογνω-
μόνων, το 56% των αγοραστών 
από τρίτες χώρες αγοράζει ακίνη-
τα έως 100.000 ευρώ και το 22% 
αγοράζει πολυτελή σπίτια. Το 63% 
των αγοραστών από την Ε.Ε. αγο-
ράζει ακίνητα έως 100.000 ευρώ 
και μόλις 11% πολυτελή ακίνητα. 
Στο ερώτημα «πού αγοράζουν» οι 
αλλοδαποί, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ευρωπαίοι αγοράζουν ιδιαίτερα στο Νότιο 
Αιγαίο αλλά και στην Κρήτη. Οι Έλληνες αγοράζουν κυρίως στην Αττική και λιγότερο 
στην περιφέρεια της Κρήτης. Αναλυτικά:

Κινέζοι: Το 65% ζητά ακίνητα από 250.000 ευρώ έως 450.000 ευρώ, το 25% 
από 500.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ και το 10% από 1.000.000 και άνω. Εν-
διαφέρονται για σπίτια «πάνω στο κύμα», να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από 
αεροδρόμιο και να υπάρχει καλή νοσοκομειακή περίθαλψη. Ενδιαφέρονται κυρίως 
για Κρήτη, Ρόδο, Μεσσηνία αλλά και για τα παράλια της Αττικής.

Αραβες: Ζητούν κυρίως βίλες αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ που να βρίσκονται 
κοντά στη θάλασσα. Στο στόχαστρό τους τα παράλια της Αττικής, η Μύκονος, τα 
Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Ρώσοι: Ενδιαφέρονται κυρίως για εξοχικά από 100 έως 200 χιλιάδες ευρώ αλλά 
και για τη μεσαία κατηγορία, από 500 έως 1 εκατ. ευρώ. Επιλέγουν κυρίως τη Χαλ-
κιδική (λόγω Αγίου Όρους), την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Μύκονο.

Βρετανοί και Γερμανοί: Ενδιαφέρονται για σπίτια έως 100 τ.μ. αλλά περιμέ-
νουν να πέσουν κι άλλο οι τιμές. Η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Πελοπόννησος, η 
Κεφαλονιά είναι στις βασικές προτιμήσεις τους. Πολλοί από τους Γερμανούς αγορά-
ζουν εγκαταλειμμένα σπίτια σε χαμηλή τιμή και τα ανακαινίζουν.

Πάρος
Έρευνα της «Alpha Αστικά Ακίνητα», επισημαίνει ότι η αγορά στις Κυκλάδες είναι 

«παγωμένη» και οι αγοραστές απρόθυμοι να επενδύσουν σε ακίνητα. 
Το ενδιαφέρον προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από αλλοδαπούς, κυρίως σε 

καλές περιοχές (κοντά σε παραλία, με θέα) και καλής ποιότητας κατασκευές και 
σε τιμές ευκαιρίας. Σε ορισμένα νησιά υπάρχει κάποια (μικρή) δραστηριότητα για 
ανέγερση εξοχικών κατοικιών από αλλοδαπούς. Στα περισσότερα νησιά υπάρχει 
σημαντική προσφορά ακινήτων, ιδιαίτερα σε συγκροτήματα κατοικιών. Η πτώση 
των οικοδομικών αδειών ξεπερνά το 80%, ενώ οι αξίες των κατοικιών 
έχουν μειωθεί κατά 40%-50% από το 2008. Πτώση περίπου 50% κατα-
γράφεται στα οικόπεδα, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. 

Η έρευνα αναφέρει ότι θα συνεχιστεί η πτώση όσο οι πωλητές θέλουν να που-
λήσουν εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης, αλλά πιθανόν φτάνουμε στον πάτο του 
βαρελιού, με δεδομένο ότι πολλές κατοικίες πωλούνται σχεδόν στο κόστος τους, με 
δωρεάν ουσιαστικά τη γη. 

Για την Πάρο αναφέρεται: «Παγωμένη είναι η αγορά στην Πάρο, με το ενδιαφέ-
ρον των αλλοδαπών να εστιάζεται σε βίλες με θέα και καλή ποιότητα κατασκευής. 
Στην Παροικιά τα σπίτια πωλούνται 1.500 ευρώ/τ.μ., εκτός Παροικιάς 1.500-1.700 
ευρώ/τ.μ. από 2.300-2.500 ευρώ/τ.μ., και τα αγροτεμάχια δίνονται από 5 έως 15 
ευρώ/τ.μ. αλλά το ενδιαφέρον είναι ελάχιστο».

Οι κατασχέσεις…
Το δρόμο για να ξεκινήσει «τσουνάμι» κατασχέσεων το επόμενο διάστημα από 

τις... τράπεζες σε βάρος οφειλετών θεωρούν οι δικηγόροι ότι ανοίγουν οι επιχειρού-
μενες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η αλλαγή του Κώδικα ήταν προαπαιτούμενο για την 
εκταμίευση του δανείου προς τη χώρα μας, σύμφωνα με την απόφαση της συνόδου 
κορυφής της περασμένης Κυριακής. Και αυτό γιατί με τα νέα μέτρα θα δίνεται η 
δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύματα να διεκδικήσουν το καθένα ξεχωριστά τις απαι-
τήσεις του έναντι ενός ακινήτου, κάτι που εκτινάσσει το κόστος νομικής προστασί-
ας. Θα χρειάζονται ξεχωριστές πράξεις για να προσβληθεί νομικά η κάθε εκτέλεση 
ξεχωριστά.

Μέχρι πρότινος έπρεπε να τελειώσει ο ένας πλειστηριασμός για να ακολουθήσουν 

οι υπόλοιποι, ενώ εκείνοι που απο-
ζημιώνονταν πρώτοι ήταν το Δημό-
σιο και τα Ταμεία, ακολουθούσαν οι 
εργαζόμενοι και μετά οι τράπεζες. 
Πλέον οι τράπεζες θα προηγούνται 
έναντι όλων, εάν τελικά ισχύσουν 
οι αλλαγές. Αυτός είναι και ο λό-
γος για τον οποίο το τελευταίο δι-
άστημα επικρατεί αναστάτωση στο 
νομικό κλάδο, καθώς οι δικηγόροι 
εκφράζουν τον φόβο ότι πλέον 
ένα ακίνητο θα μπορεί να αλλάξει 
χέρια πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι 
μέχρι πρότινος και καταργούνται 
οι δικλίδες ασφαλείας που είχαν 
θεσπιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στην περίπτωση που ένα ακίνητο 
είναι νοικιασμένο και ο ιδιοκτήτης 
του έχει οφειλές, τότε η μίσθωση 
καταγγέλλεται αυτόματα, δηλαδή η 
τράπεζα παίρνει το ακίνητο χωρίς 
καμία επιβάρυνση.

Εκτός των άλλων, έντονος είναι 
ο προβληματισμός για την πρόθε-
ση του υπουργείου Δικαιοσύνης να 
διεξάγει δίκες… χωρίς μάρτυρες σε 
ορισμένης κατηγορίας αστικές δί-

κες. Σκοπός της αλλαγής είναι να επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης των αποφάσε-
ων, δεδομένου ότι πλέον ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες αναβολής της υπόθεσης, 
καθώς το μόνο που έχει να κάνει ο δικαστής θα είναι να διαβάσει τις θέσεις των 
δύο αντίδικων πλευρών που θα δίνονται εγγράφως. Έτσι, χωρίς μάρτυρες, μέσω της 
ανάγνωσης των εγγράφων εξηγήσεων των δύο πλευρών, θα επιδιώκει να βγάλει 
απόφαση. 

«Η αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ήταν προαπαιτούμενο για τη συμ-
φωνία και όχι τυχαία. Κάναμε τον περασμένο Νοέμβριο ως δικηγόροι δημοψήφι-
σμα και καταγγείλαμε τις αλλαγές που επαναφέρονται. Οι αλλαγές αφορούσαν 
τις κατασχέσεις, την εκτέλεση, τους πλειστηριασμούς και τίποτα άλλο. Γι’ αυτό 
σύσσωμος ο νομικός κόσμος και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με ομοφωνία 
είχαμε κατακρίνει εκείνο το σχέδιο γιατί προασπίζει το συμφέρον των τραπεζών 
σε βάρος πολιτών» σημειώνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, κ. 
Νίκος Παπάκος.

Η ουσία
Η τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας είναι αυτή που θα πετάξει έξω 

από τα σπίτια όλους τους οφειλέτες. Οι δίκες θα είναι «βουβές» και χωρίς μάρτυ-
ρες….

Με το νέο μέτρο θα επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της 
όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκί-
δευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα 
ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των τραπεζών 
και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, 
ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των 
εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι τράπεζες αποκτούν συμμετοχή στη διανομή του πλειστηριασμού, ακόμα και με 
την προσημείωση υποθήκης, χωρίς να είναι αναγκασμένες να την έχουν τρέψει σε 
υποθήκη.

Εν κατακλείδι, το αιώνιο δίλλημα με το πολιτικό ερώτημα: «ποιοι θα μας πάρουν 
τα σπίτια;» έχει πλέον απάντηση: Η περιουσία των πολιτών θα χαθεί απ’ αυτό 
που γέννησαν οι δύο πλέον συνεργάτες (ευρω-κομμουνιστές και τραπε-
ζικό κεφάλαιο) στον 21ο αιώνα, με τη λαγνεία του ευρωμονόδρομου…

Ειρήσθω εν παρόδω, σχετικά με το επίδικο ζήτημα των πλειστηριασμών, από το 
Μέγαρο Μαξίμου υπήρχε διαρροή στο οποίο σημειώνεται:

- Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας θα τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2016.
- Έως τότε θα έχει ψηφιστεί από την Βουλή διάταξη για την αναστολή πλειστη-

ριασμών πρώτης κατοικίας, που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για την ρύθμιση 
των κόκκινων δανείων.

- Η εκκαθάριση των επιχειρήσεων που έχουν ήδη πτωχεύσει, θα γίνει με τον ισχύ-
οντα νόμο.

- Μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ή κυβέρνηση θα 
εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης για βελτιώσεις και τροποποιήσεις.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα 
των πλειστηριασμών, έχει εκδώσει και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών η οποία δε-
σμεύεται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα τηρήσει τα προβλεπό-
μενα από την υφιστάμενη νομοθεσία.  

Τέλος, για την προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών, εξέδωσε και 
η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τονίζοντας ότι «οι τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θα συνεχίσουν, μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, να παρέχουν προ-
στασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό 
πλαίσιο.

Δ.Μ.Μ.
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Συγκυβέρνηση…
Οι τελευταίες ενέργειες της συγκυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., επιβεβαιώνουν τουλάχιστον τον 
κανόνα περί αφερεγγυότητας των πολιτικών. Τα 
όσα ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, ίσως να απο-
τελέσουν «μνημείο» πολιτικής ανευθυνότητας και 
πολιτικών πειραματισμών.

Αυτό που κατανοήσαμε οι πολίτες είναι πως όχι 
μόνο δεν υπήρχε plan B, αλλά ούτε υπήρξε ποτέ 
σοβαρή πολιτική σκέψη για την επόμενη μέρα. 
Κοινώς τα έκαναν θάλασσα… Το ότι έφθασαν στο 
σημείο να αποτελέσουν χλεύη αυτών που ουσια-
στικά μας έφεραν σ’ αυτή τη θέση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), 
τα λέει όλα.

Ακόμα όμως και ο πλέον φανατικός οπαδός της 
συγκυβέρνησης δεν μπορεί να κατανοήσει το λόγο 
που ο κ. Τσίπρας, αποφάσισε το δημοψήφισμα. 
Ποιος ο λόγος να γίνει, από τη στιγμή που δε γνώ-
ριζαν πως θα «εκμεταλλευτούν» το αποτέλεσμα 
και πως θα συμπαρασύρουν στο βήμα τους έναν 
ολόκληρο Ελληνικό λαό που τους εμπιστεύτηκε. 
Οι θλιβεροί συγκυβερνήτες δεν μπόρεσαν καν να 
κατανοήσουν τον ταξικό διαχωρισμό του δημοψη-
φίσματος. Δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν πως το 
βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου, είχαν μαζί τους το 
λαό. Ένα λαό, που εκείνο το βράδυ είχε αποφασί-
σει πως ήταν διατεθειμένος να τους ακολουθήσει 
ακόμα και σε δύσκολα οικονομικά μονοπάτια. Το 
«πέσιμο» της συγκυβέρνησης στη συνέχεια και ο 
εξευτελισμός της στις συζητήσεις στις Βρυξέλλες, 
έφεραν μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας σε σκέ-
ψεις και στη λαϊκή κραυγή: «όλοι ίδιοι είναι». Και το 
τελευταίο είναι η μεγάλη πληγή που άφησε πίσω 
της η αριστερά του κ. Τσίπρα. Δεν υπήρξα ποτέ 
ψηφοφόρος του συγκεκριμένου κόμματος, αλλά 
ήταν κέρδος για εκείνους, ότι τουλάχιστον από το 
2012 τους ακούγαμε όλοι εμείς, που δεν είμαστε 
ψηφοφόροι τους, με ενδιαφέρον. Αυτό είναι δύ-
σκολο να το κερδίσουν στο μέλλον και ειδικά όταν 
βλέπουμε συμπεριφορές σε τοπικό επίπεδο από 
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που επιμένουν να βα-
φτίζουν το κρέας-ψάρι. Μας θυμίζουν έντονα τον 
πρώην υπουργό της ΝΔ Κυκλάδων. Το ίδιο άλλω-
στε αίσθημα είχαμε και την προ-περασμένη Τρίτη 
το βράδυ, που ακούσαμε στην ΕΡΤ τη συνέντευξη 
του κ. Τσίπρα. Θυμηθήκαμε ανάλογες στιγμές του 
κ. Σαμαρά…

Τα ίδια ισχύουν και για τον έτερο «Καππαδόκη», 
κ. Π. Καμμένο, έκανε απίστευτες κυβιστήσεις όταν 
κατάλαβε ότι το κόμμα του «ΛΑΟ-ποιείται» και 
ακολουθεί μαθηματικά την τύχη του κ. Γ. Καρα-
τζαφέρη…

Οι συνθήκες της καθημερινότητας θα δυσκο-
λέψουν ακόμα πιο πολύ το επόμενο χρονικό διά-
στημα και οι πολίτες θα αισθανθούν ακόμα περισ-
σότερο τα μέτρα εναντίον τους. Η αυριανή ημέρα 
δείχνει όλο και πιο δύσκολη. Όσο και αν φαίνεται 
τούτη την ώρα ουτοπικό, πιστεύω ότι η μόνη μας 
λύση είναι η αντίσταση του λαού και πάλι. Άλλος 
δρόμος δεν υπάρχει! Ξανά ραντεβού στα πεζο-
δρόμια...

Λαέ 
της Γερμανίας

Από το συμπολίτη μας κ. Δημ. Καλανδράνη, λά-
βαμε την παρακάτω επιστολή που κοινοποίησε και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Στις καταστροφές και στη δυστυχία που έσπειρε 
η Γερμανία στον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, εσύ λαέ 
της Γερμανίας δήλωσες ότι δεν έφταιγες για όσα συ-
νέβαιναν. Έφταιγε ο Χίτλερ και οι Ναζί. 

Όταν εισέβαλαν τα τανκς στην Πολωνία, στη Γαλ-
λία, το Βέλγιο και σε όλη την Ευρώπη, εσύ ένιωθες 
υπερήφανος για την πατρίδα σου και είπες ότι δεν 
έφταιγες  γιατί σε παρέσυρε η προπαγάνδα του Γκέ-
ρινγκ και του Χίτλερ. Ακόμα και για τους στρατιώτες 
σου, όταν σκότωναν αθώους και γυναικόπαιδα δή-
λωσες ότι εκτελούσαν διαταγές γιατί δεν μπορούσαν 
να κάνουν διαφορετικά. Και ο κόσμος σε πίστεψε, σε 
συγχώρησε και σε βοήθησε να ξαναφτιάξεις την κα-
τεστραμμένη πατρίδα σου.

Λαέ της Γερμανίας. Σήμερα  βλέπεις πως η χώρα 
σου επαναλαμβάνει την ίδια τακτική, όχι με πόλεμο με 
τανκς, αλλά με πόλεμο οικονομικό, βάζοντας τον ίδιο 
στόχο όπως τότε το 1940, που ήταν η υποδούλωση 
της Ευρώπης. Έτσι κατάφερε να  μετατρέψει την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση σε Γερμανική Ευρώπη.

Με σχέδιο εισέβαλε στην Ελλάδα και επέβαλε 
απάνθρωπα μέτρα λιτότητας εξαιτίας των χρεών της. 
Τις συνέπειες του οικονομικού αυτού πολέμου, εν 
καιρώ ειρήνης, τις γνωρίζεις: Φτώχεια, ανεργία, αυ-

τοκτονίες, μετανάστευση, εξαθλίωση ενώ εσύ μένεις 
απαθής και υπερηφανεύεσαι πάλι για το μεγαλείο της 
Γερμανίας. Πριν λίγες μέρες έπεσαν οι μάσκες των 
ηγετών σου και αποκαλύφθηκαν τα πραγματικά τους 
πρόσωπα, αυτά του δυνάστη, του κατακτητή, του εκ-
δικητή. Με μανία ταπείνωσαν, εκβίασαν, και προκάλε-
σαν τον υπερήφανο Ελληνικό λαό, επιβάλλοντας και 
άλλα σκληρά μέτρα, αφήνοντας ολόκληρη την υφή-
λιο άφωνη.

Λαέ της Γερμανίας θέλω να σε ρωτήσω:
Τι δικαιολογία θα βρεις για να καλύψεις την ευθύ-

νη της σιωπής σου; Τότε το 1940 έλεγες ότι η προ-
παγάνδα δεν σε άφηνε να δεις την αλήθεια. Τότε το 
1940 όταν σκότωνες αθώους δικαιολογήθηκες ότι 
έπαιρνες διαταγές. 

Λαέ της Γερμανίας, Τώρα σε ρωτάω και να μου 
απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά: Συμφωνείς με 
στη στάση των αρχηγών σου; Αν ταυτίζεσαι με την 
πολιτική τους, τότε φέρεις βαριά την ευθύνη για τα 
όσα συμβαίνουν στον τόπο μου και γι αυτά που θα 
συμβούν σε άλλες χώρες. Και να θυμάσαι πως σή-
μερα είναι η τρίτη φορά μέσα σε 100 χρόνια που η 
Γερμανία καταστρέφει την Ευρώπη και να ξέρεις πως 
οι ελεύθεροι και οι δημοκρατικοί λαοί δε θα σε συγ-
χωρήσουν όπως σε συγχώρησαν στον Β’ Παγκόσμιο 
πόλεμο. Και ο λόγος είναι ένας: Τώρα ξέρεις, τώρα 
διαβάζεις, βλέπεις και ακούς. Τώρα δεν υπάρχουν 
Ναζί να σε τρομοκρατούν και να σε παραπληροφο-
ρούν.  

Λαέ της Γερμανίας, αν δεν ταυτίζεσαι με  αυτούς 
που σε κυβερνούν, ολόκληρος ο ελεύθερος κόσμος 
θα περιμένει να τους καταδικάσεις. Αλλιώς θα πιστέ-
ψει πως είσαι και εσύ το ίδιο με τους ηγέτες σου και 
ότι δεν διδάχτηκες τίποτα από την ιστορία».

Δράσεις 
Βιβλιοθήκης

Η δημοτική βιβλιοθήκη Πάρου. «Γιάννης Γκίκας», 
μετέχει τα τελευταία τρία χρόνια στις καλοκαιρινές 
εκστρατείες για την προώθηση της ανάγνωσης και 
δημιουργικότητας του «Future Library», στο οποίο 
συμμετέχουν ακόμα 140 βιβλιοθήκες σε 8.402 δρά-
σεις.

Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος», ενισχύθηκαν οι υποδομές των δημόσιων και 
δημοτικών βιβλιοθηκών και οι δεξιότητες του ανθρώ-
πινου δυναμικού. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι βο-
ηθήθηκε η καλλιέργεια κουλτούρας βιβλιοθήκης: δη-
λαδή τα παιδιά, οι νέοι και οι γονείς να εντάξουν στην 
καθημερινότητα τους την τοπική τους βιβλιοθήκη.

Φέτος, για πρώτη φορά, οργάνωσε την καλοκαιρινή 
εκστρατεία η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, σε συνερ-
γασία με το δίκτυο δημόσιων και δημοτικών βιβλιο-
θηκών του «Future Library» και κάλεσε τη δημοτική 
μας βιβλιοθήκη να ανακαλύψουμε από την αρχή τους 
μαγικούς κόσμους που κρύβονται σ’ αυτή. Με τίτλο: 
«Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…», παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, 
υπάλληλοι και χρήστες των βιβλιοθηκών κλήθηκαν να 
ανακαλύψουν μέσα από δραστηριότητες, εκδηλώσεις 
και εργαστήρια, τους ποικίλους ρόλους που μπορεί να 
έχει μία βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη μας υλοποίησε 13 
δράσεις στο διάστημα 16 Ιουνίου έως και 16 Ιουλίου 
2015: (μουσείο προσωπικοτήτων, Πειρατές, Αιγύπτιοι, 
Προϊστορία, το ατελιέ του Αλέξη Ακριθάκη, εργαστή-
ρι γλώσσας και παιχνιδιού, μέλλον, ραφείο λέξεων, 
το ατελιέ του Χουάν Μιρό, βουβός κινηματογράφος, 
αρωματικός κήπος, το ατελιέ του Πάουλ Κλε και παι-
χνιδότοπος: Γνωρίζω τα βιβλία της βιβλιοθήκης μου).

Σε σχετική ανακοίνωση της βιβλιοθήκης δίνονται ευ-
χαριστίες στους εθελοντές: Χριστίνα Δαματοπούλου, 
Δήμητρα Τζιοβίλη, Χρυσούλα Κοσμά, Ματίνα Αναγνω-

στοπούλου, Δήμητρα Χανιώτη, Ηλέκτρα Ξανθούλη, 
Φλώρα Σαρρή, Αυγή Καλογιάννη, Βικτωρία Ραγκού-
ση, Άλκηστη Αρχιμανδρίτη, Ασπασία Δραγάτη, Ιωάννα 
Χανιώτη, και άλλους πολλούς που παρευρέθηκαν και 
βοήθησαν και δεν πρόλαβαν ούτε τα ονόματά τους 
να καταγράψουν! Επίσης, ευχαριστούν το κ. Καπούτσο 
για τις κλωστές και τα υφάσματα που προσέφερε για 
το εργαστήρι, καθώς και άλλους συμπολίτες μας που 
θέλησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, ενώ συνέβαλλαν 
σημαντικά στη διεξαγωγή του φετινού προγράμματος. 
Τέλος, δίνονται ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Γιάννη Γε-
ωργούση, που παντού και πάντα, για περισσότερα από 
τρία χρόνια, προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του 
στο χώρο, σε σταθερή βάση με συνέπεια, επαγγελμα-
τισμό και προθυμία.
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Γιατροί
Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επιδοτήσει 60 συ-
νολικά επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς, ως κί-
νητρο για την στελέχωση των δομών υγείας στα μικρά 
νησιά του Νοτίου Αιγαίου, είναι γεγονός.

Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης 
των κενών θέσεων, προέκυψαν οι 18 πρώτοι γιατροί, 
από τους 60 συνολικά που το Περιφερειακό Συμβού-
λιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε να επιδοτήσει, στα 

νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Πρόκειται για 12 
γιατρούς στα νησιά των Κυκλάδων και 6 στα νησιά 
της Δωδεκανήσου. Δύο απ’ αυτούς τους γιατρούς, 
προορίζονται για την Πάρο.

Σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
σημειώνεται: «Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει πλήρως την 
επιλογή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να παρέμβει 
αποφασιστικά για την επίλυση του σοβαρότερου εκ 
των προβλημάτων που χρονίως αντιμετωπίζουν κυ-
ρίως τα μικρά νησιά και αποδεικνύει πως όταν υπάρ-
χει πραγματική πολιτική βούληση και πρακτικός νους, 
όλα μπορούν να επιτευχθούν».

Πάει και η 
σούμα…

Συστάσεις για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου 
και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στους κλάδους 
των ποτών 
και των πε-
τ ρ ε λ α ι ο ε ι -
δών περι-
λαμβάνει η 
δεύτερη «ερ-
γαλειοθήκη» 
του ΟΟΣΑ 
για τον αντα-
γωνισμό που 
παραδόθηκε 
στην ηγεσία 
του υπουρ-
γείου Οικο-
νομίας.

Συνολ ι κά 
οι εμπειρο-
γ ν ώ μ ο ν ε ς 
του Οργα-
νισμού εξέ-
τασαν 482 
νομοθετικές 
ρ υ θ μ ί σ ε ι ς 
που διέπουν τη λειτουργία των κλάδων αυτών καθώς 
και της κλωστοϋφαντουργίας και του μηχανολογι-
κού εξοπλισμού, τομείς στους οποίους δεν βρέθηκαν 
εμπόδια στον ανταγωνισμό. Οι συστάσεις που περι-
λαμβάνονται στην εργαλειοθήκη προβλέπουν 82 αλ-
λαγές στον κλάδο των ποτών και 6 στα πετρελαιοειδή, 
οι οποίες έχουν τεθεί υπόψη της κυβέρνησης προκει-
μένου να λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Η μελέτη του κλάδου των ποτών ο ΟΟΣΑ 
επικεντρώνεται στην παραγωγή και διακίνηση 
«χύμα» τσίπουρου και συναφών προϊόντων και 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ετησίως 17 - 19 
εκατ. λίτρα τσίπουρου διακινούνται αφορολό-
γητα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αθέ-
μιτος ανταγωνισμός. Το μέγεθος αυτό προκύπτει 
αν υπολογίσει κανείς την παραγωγή των 67 μεγάλων 
μονάδων του κλάδου (3 εκ. λίτρα που φορολογούνται 
με 12,75 ευρώ ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης) και των 
30.000 περίπου μικρών αποσταγματοποιών (που δη-
λώνουν ότι παράγουν 5-7 εκατ. λίτρα και έχουν πολύ 

μ ι κ ρ ό τ ε ρ η 
φορολογία , 
1,33 ευρώ 
ανά λίτρο 
α λ κ ο ό λ η ς ) 
και συγκρίνει 
τα μεγέθη 
αυτά με την 
συνολική πο-
σότητα που 
δ ιακ ιν ε ί τα ι 
στην αγορά 
η οποία σύμ-
φωνα με τον 
ΟΟΣΑ είναι 
24 εκατ. λί-
τρα. 

Η πρότα-
ση του Ορ-
γαν ισμού 
είναι να 
καταργηθεί 
η διακίνη-

ση «χύμα» τσίπουρου, ούτως ώστε όποιες πο-
σότητες δεν είναι τυποποιημένες να κατάσχο-
νται και να περιοριστούν οι μικροί παραγωγοί 
αποκλειστικά στην κάλυψη των δικών τους 
αναγκών. Η πρόταση αυτή όπως αναγνωρίζει ο ίδιος 
ο Οργανισμός είναι βλαπτική για τα συμφέροντα των 
μικρών αποσταγματοποιών αλλά έχει το πλεονέκτημα 
ότι η εφαρμογή της μπορεί εύκολα να ελεγχθεί, Εναλ-
λακτικά προτείνεται να υποχρεωθούν οι μικροί πα-
ραγωγοί να εκδίδουν φορολογικά παραστατικά, κάτι 
που όμως έχει το μειονέκτημα της δυσκολίας στους 
ελέγχους.

Επισιτιστική 
Βοήθεια

Η Κοινωνική Σύμπραξη του Νομού Κυκλάδων, με 
επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων των δυ-
νητικών ωφελουμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το 
οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). 

 Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλ-
λογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων 
ή/και βασικής υλικής συνδρομής και στηρίζει συνο-
δευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν 
στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Οι 
δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει 
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο πρό-
γραμμα.

Η αίτηση, η οποία είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονι-
κή εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://
www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης 
Δήλωσης του Ν. 1599/1986 υποβάλλεται:

Α) ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) ή 

Β) μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης 
Για τα νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου (Περιφε-

ρειακή Ενότητα Πάρου), συνδρομή για την υποβολή 
της αίτησης παρέχεται από τους εξής φορείς:

Επαρχείο Πάρου 
Αγροκήπιο Παροικιάς, 22843-61201, 22840- 

21249.
Δήμος Πάρου
Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας, 22843-

60155 
Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας
Γραφείο Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής, 

22840-24807 
Δήμος Αντιπάρου
22840-61570, 61753.
Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των 

Εταίρων της σύμπραξης, οι δυνητικοί ωφελούμενοι 
πρέπει να έχουν αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:

- Ταυτότητες ή διαβατήρια και άδειες διαμονής 
όλων των μελών της οικογένειας

- Ε1 2015 (φορολογικού έτους 2014)
- Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (για όσα μέλη 

της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα)
- ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας
- ΑΦΜ όλων των μελών της οικογένειας 
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν 

και να δηλώσουν το ακριβές ποσό των καταθέσεών 
τους σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες). Η ηλεκτρονική 
αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τα δηλούμε-
να στοιχεία υπόκεινται σε ηλεκτρονική διασταύρωση 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5/8/2015.

Κάρτα 
αλληλεγγύης 

 Ο δήμος Πάρου προκειμένου να στηρίξει τις ευπα-
θείς ομάδες και για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 
τους, αποφάσισε να προβεί στην έκδοση Δημοτικής 
Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα στους 
κατόχους της κάρτας θα παρέχονται ανά περίπτωση:

 - Μερική απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη
- Πρόσβαση στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
- Πληροφόρηση σε θέματα προνοιακών παροχών - 

Επισιτιστικών προγραμμάτων
- Ψυχοκοινωνική Στήριξη και Συμβουλευτική
- Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από το Κοινωνικό 

Ιατρείο και παροχή φαρμάκων από το Κοινωνικό Φαρ-
μακείο

- Φιλοξενία παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπι-

ακούς Σταθμούς χωρίς καταβολή τροφείων.
Δικαιούχοι για την Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

δικαιούνται είναι όλοι όσοι: 
- Είναι ασφαλισμένοι στην Πρόνοια, ΙΚΑ και άλλα 

ταμεία
- Είναι μοναχικά άτομα
- Εμπίπτουν στις κατηγορίες των μονογονεϊκών ή 

πολύτεκνων  οικογενειών
- Είναι χαμηλοσυνταξιούχοι.
Τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία είναι τα παρα-

κάτω:
1. Μοναχικό άτομο, ετήσιο εισόδημα μέχρι 6000 

ευρώ
2. Ζευγάρι χωρίς παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 

7000 ευρώ
3. Οικογένεια με ένα παιδί, ετήσιο εισόδημα μέχρι 

8700 ευρώ
4. Οικογένεια με δύο παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 

10400 ευρώ
5. Οικογένεια με τρία παιδιά ετήσιο εισόδημα μέχρι 

12500 ευρώ

6. Οικογένεια με τέσσερα (4) παιδιά, ετήσιο εισόδη-
μα μέχρι 15000 ευρώ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
Αίτηση, Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνο-

μικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 
1599/1986, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα-
σης, Το τελευταίο απόκομμα πληρωμής του επιδόμα-
τος της Πρόνοιας (όπου υπάρχει), Φωτοαντίγραφο 
της απόφασης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(όπου υπάρχει), Φωτοαντίγραφο της Φορολογικής 
Δήλωσης του τελευταίου έτους και του εντύπου Ε9, 
Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή 
Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας από το Δήμο, Σε περί-
πτωση Διάζευξης το Διαζευκτήριο - Επιμέλεια Τέκνων 
και Βεβαίωση ανεργίας, όπου υπάρχει.

Η κατάθεση δικαιολογητικών και πληροφο-
ρίες, στο Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Μέρι-
μνας Δήμου Πάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
22843-60155, ημέρες και ώρες Τρίτη, Τετάρτη 
και Πέμπτη 10.00 - 14.00.
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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:280€ Τηλ. 
6974365805

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ενοικιάζονται δύο µονοκατοικίες 120 
τ.µ. και 50 τ.µ., για όλο το χρόνο, µε θέρµανση. 
Τηλ. 6906 836 639, 6986 714 414

ΥΣΤΕΡΝΙ – ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται µεζονέτα 
100 τ.µ., µε 2 υπνοδωµάτια, µπάνιο, ενιαίο σαλό-
νι-κουζίνα. Μεγάλη βεράντα µε θεά τη Νάξο. Τιµή 
350 ευρώ. Τηλ. για πληροφορίες: 6948 830 332

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

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 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

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

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα 
ηλικιωµένων, από το πρωί µέ-
χρι το βράδυ ή και εσωτερική, 
στην Παροικία της Πάρου. Τηλ. 
επικοινωνίας: 210 5780457,210 
5780039, 210 5737516. Κιν. 6932 
426 568

ΚΥΡΙΑ  ζητείται για κουζίνα εστιατορίου στο Πίσω 
Λιβάδι. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 41540

ΑΤΟΜΟ ζητείται για πλήρη απασχόληση, για το 
κυλικείο του Αεροδροµίου της Πάρου. Απαραίτητη 
η γνώση των Αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 6936 
129 030

∆ΙΑΦΟΡΑ  

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

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

ΦΟΡΤΗΓΟ Ι.Χ. Mitsubishi Canter 1982, πω-
λείται, 3 τόνων, µεγάλη καρότσα, κατάλληλο και 
για αγροτικό. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 290 340 
(18:00-22:00).

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

ΚΟΥΤΑΒΙΑ Cane Corso διατίθενται, από καθαρό-
αιµους Ευρωπαίους γονείς, αρσενικά και θηλυκά, 
σε χρώµατα: Μαύρο, Τιγρέ και Blue. Γεννηµένα 
στην Πάρο στις 26/6/15. Πληροφορίες στο τηλ: 
6987 291 191

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ολοκαί-
νουρια πωλούνται, χειροποίητα, από φυσικό ξύλο, 
βαµµένα ντεκαπέ, για εσωτερικό ή εξωτερικό χώ-
ρο, σε πολύ καλή τιµή. Πληροφορίες στο τηλ. 6977 
2338 02 από 17: 00 και µετά.

ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ Κούτσχαρ δίνονται. Τηλ. 
6974 744 417
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€
Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
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 πολίτεςΑγ. Ελένη, Παροικία | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr

www . d o u n a i - l a v e i n . g r

Η διανοµή
έχει ξεκινήσει!

Αναζητήστε
το σε επιλεγµένα

σηµεία



www.fonitisparou.gr

«Πειρατές του Αιγαίου»
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, σε συνεργασία 

με την «Artistic Essence Productions», παρουσιάζει την παιδική παράσταση: «Οι 
πειρατές του Αιγαίου», σε νησιά των Κυκλάδων, μεταξύ αυτών και η Πάρος, στις 28 
Ιουλίου.

Η παράσταση είναι λαϊκή, δι-
αδραστική, για μικρούς και με-
γάλους, με θέμα την πειρατεία 
στο Αιγαίο. Άγνωστες αληθινές 
ιστορίες και παραμύθια από το 
παρελθόν, γεμάτες συγκίνηση, 
χαρά, αλλά και ηρωικές στιγμές 
των απλών ανθρώπων, ενα-
ντίων των σκληρών, πονηρών 
αλλά και αδίστακτων πειρα-
τών, παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά επί σκηνής με τη συμμε-
τοχή των μικρών θεατών.

Πέντε ευρηματικοί ηθοποιοί 
αλλάζουν σκηνικά, κοστούμια, 
συναισθήματα, αλλά και ρό-
λους επί σκηνής, χαρίζοντας 
άφθονο γέλιο, χαρά και συγκί-
νηση. Το κείμενο είναι βασισμέ-
νο στην λαϊκή μας παράδοση 
έχοντας αληθινές ιστορίες που 
διασώθηκαν από γενιά σε γε-
νιά. Ηλικίες 5-105 μπορούν να 
παρακολουθήσουν την παρά-
σταση, καθώς είναι για όλους.

Σκηνοθεσία-κείμενο: Γιώργος 
Σουξές

Κοστούμια-Σκηνικά: Άννα 
Μαχαιριανάκη

Κατασκευή σκηνικού: Βασίλης Σάβλας
Χορογράφος:Βάσια Αγγελίδου
Λαογραφικό υλικό: Γιωργής Βενετούλιας, Ιάκωβος Ναυπλιώτης
Παίζουν οι: Κατερίνα Γαβαλά, Γιώργος Σουξές, Άρης Τσάπης, Ίρις Τσιμπρή, Γιάννης 

Φραγκίσκος.

«Αδίδακτη Ύλη»
Κυκλοφόρησε από 

τις εκδόσεις «Βεργί-
να», το βιβλίο «Αδίδα-
κτη Ύλη», της συγγρα-
φέως, Ειρήνη Βενιέρη.

Η Ειρήνη Βενιέρη, 
που έχει ζήσει στην 
Πάρο (Λεύκες), δημι-
ούργησε μία ιστορία 
με γνώμονα τη βιβλι-
ογραφία για τον Αρχί-
λοχο τον Πάριο και τον 
Ακίρα Κουρασάβα. 

Στην «Αδίδακτη 
Ύλη», ένας άνδρας και 
μια γυναίκα «στήνουν» ένα ερωτικό συμπόσιο έξω από το πλαίσιο κάθε συμβατικής 
λογικής, μέσα από τις αφορμές της ιστορίας, της ποίησης και της φιλοσοφίας, ανα-
πτύσσοντας ταυτόχρονα έναν αριθμό ιστοριών, ισάριθμο με τους αστερισμούς. Με 
την αυθαιρεσία κάθε ορθολογιστικής σκέψης, φτιάχνουν νέους ιστορικούς συσχετι-
σμούς και αλληλουχίες, ακυρώνουν κάθε βούληση και νομιμοποιούν κάθε ερμηνεία. 
Όλα συναντιούνται, συντρέχουν και συγκλίνουν σ’ ένα μόνο χώρο: Τον Έρωτα.

Στην εισαγωγή του βιβλίου της η συγγραφέας γράφει: «Το βιβλίο αυτό το χρωστώ 
στο συνδυασμό μιας συνάντησης που έμεινε στη μέση και μιας ερώτησης που μου 
ετέθη και για λόγους που με ξεπερνούν. Δεν κατάφερα να απαντήσω.

Φυσικά, αποσιώπησα και διαστρέβλωσα τα πραγματικά γεγονότα πέφτοντας σε 
δεκάδες αντιφάσεις, επιτρέποντας στο τέλος στον αναγνώστη να μαντέψει μια 
ακόμα κοινότοπη αλήθεια που ασφαλώς έχει ξαναειπωθεί με ποικίλους τρόπους 
στον αγαπημένο κόσμο της λογοτεχνίας. Όλες οι παρακάτω αυθαίρετες ονομασί-
ες και ατεκμηρίωτες χώρες είναι αποκυήματα της φαντασίας μου και μόνον αυ-
τής προκειμένου να διατηρηθεί ακόμα και μια αμυδρή ή φθίνουσα ανάμνηση ενός 
ανεκπλήρωτου έρωτα».

Η συγγραφέας έχει σπουδάσει Αγγλική φιλολογία, ιστορία τέχνης, λογοτεχνία 
20ου αι. και θεωρία λογοτεχνίας στην Αγγλία. Σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός 
και η «Αδίδακτη Ύλη» είναι το τρίτο της βιβλίο, που ήδη κυκλοφορεί σε βιβλιοπωλεία 
του νησιού μας.
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Συνεργασία Δήμου 
με ΤΕΙ

Στο πλαίσιο υλοποίησης των από 15.05.2015 πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ 
του δήμου Πάρου και του ερευνητικού εργαστηρίου συστημάτων γεωπληροφορικής 
και μεταφορών «SOCRATES», του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Αθήνας, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015, μετά από σχετική πρόσκλη-
ση του δημάρχου κ. Μ. Κωβαίου, προς τις υπηρεσίες του δήμου Πάρου και λοιπούς 
φορείς, συνάντηση εργασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβου-
λίου, με θέματα:

1. Παρουσίαση του υποσυστήματος σχεδίασης νέων ακτοπλοϊκών γραμμών, το 
οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ολοκληρωμένο σύστη-
μα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τα νησιά του Αιγαίου». Σκοπός του ερευνητικού 
έργου αυτού, είναι η δημιουργία ενός νέου, ολιστικού συστήματος ακτοπλοϊκών 
γραμμών με επαναπροσδιορισμό του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, ώστε 
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις υπάρχουσες δυνατότητες, θα δίνει 
λύση στο πρόβλημα των ποιοτικότερων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών των νησιών 
του Αιγαίου και στο πρόβλημα εξυπηρέτησης των άγονων γραμμών.

2. Παρουσίαση των επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων που αποτελούν βασι-
κά αντικείμενα έρευνας και μελέτης, καθώς και των εφαρμογών που αναπτύσσονται 
από το ανωτέρω Εργαστήριο, και της δυνατότητας παροχής τεχνογνωσίας και τεχνι-
κής συμβουλευτικής υποστήριξης και άλλων δράσεων συνεργασίας ενδιαφέροντος 
του δήμου Πάρου (σε θέματα γεωπληροφορικής, μεταφορών, ψηφιακής χαρτογρα-
φίας, εφαρμογών τηλεπισκόπησης κλπ).

Μετά την ανάπτυξη των θεμάτων ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του δημάρχου 
κ. Κωβαίου, των συμμετεχόντων στελεχών του δήμου Πάρου, του λιμενικού ταμεί-
ου Πάρου-Αντιπάρου, του λιμεναρχείου Πάρου και των ταξιδιωτικών πρακτόρων 
- γραφείων τουρισμού, με τον επιστημονικό υπεύθυνο, κ. Δήμο Πανταζή, καθηγητή 
Τ.Ε.Ι., και το συνεργάτη του εργαστηρίου «SOCRATES» κ. Παναγιώτη Στρατάκη, στα 
εξής αντικείμενα:

- Προτάσεις συνεργασίας του δήμου Πάρου και του εργαστηρίου στη διαχείριση 
έργων και στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα 
στα επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος του εργαστηρίου.

- Παρατηρήσεις και προτάσεις του δήμου Πάρου και των εμπλεκόμενων φορέων 
της Πάρου για τη βελτίωση του προτεινόμενου ολοκληρωμένου συστήματος ακτο-
πλοϊκών συγκοινωνιών, με σκοπό την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων / προτάσε-
ων στην τελική εφαρμογή του συστήματος αυτού.

- Εξειδίκευση προτάσεων του δήμου Πάρου και λοιπών φορέων της Πάρου, σε 
σχέση με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις του νησιού με λιμάνια της ηπειρωτικής χώρας 
(Αττική, Βόρεια Ελλάδα κλπ) και άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, με 
έμφαση στη ικανότητα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στη μεταφορά ασθενών και 
την παροχή έκτακτων υπηρεσιών σε περιπτώσεις φυσικών ή άλλων καταστροφών.

Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου σχετικά με τη συνάντηση αναφ΄ρονται 
τα εξής: «[…] Η συνάντηση θεωρήθηκε και από τις δύο πλευρές ιδιαιτέρως χρήσιμη 
και εποικοδομητική, και η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάρου και 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας κρίνεται ότι μπορεί να αποδώσει αμοιβαίως χρήσιμα αποτελέσματα 
(παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών συμβουλών, εκπόνηση πτυχιακών εργασιών 
με έμφαση σε τομείς που προάγουν τις αναπτυξιακές διαδικασίες και τους στόχους 
του Δήμου Πάρου, δημιουργία Θερινών Σχολείων και Επιμορφωτικών Σεμιναρί-
ων, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων σε θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία 
κλπ.).

Ειδικά για τα θέματα επαναπροσδιορισμού και επανασχεδιασμού του ακτοπλοϊκού 
μεταφορικού έργου στα νησιά του Αιγαίου, ο Δήμος Πάρου έθεσε στην Ερευνητική 
Ομάδα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας την εμπειρία, τους προβληματισμούς, τις παρατηρήσεις 
και τις προτάσεις του ενόψει της προετοιμασίας της τελικής έκδοσης του «Ολο-
κληρωμένου Συστήματος Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα Νησιά του Αιγαίου». Η 
έκδοση αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη τον Οκτώβριο 2015, οπότε και θα τεθεί 
στη διάθεση του Δήμου Πάρου για εφαρμογή και αξιοποίηση για την παραγωγή 
συγκεκριμένων τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την αναβάθμιση του ακτοπλοϊκού 
έργου με νέες γραμμές και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων, ώστε οι προσφερό-
μενες ακτοπλοϊκές υπηρεσίες προς / από την Πάρο να καλύπτουν με τον καλύτερο 
τρόπο τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών».
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Καταδίκη 
αστυνομικής 
βίας

Η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, με αφορμή την αστυνο-
μική βία που ασκήθηκε κατά διαδηλωτών την ημέρα 
ψήφισης του νέου μνημονίου, δημοσιοποίησε το πα-
ρακάτω ψήφισμα:

«Η ΕΛΜΕ Πάρου - Αντιπάρου καταδικάζει την αστυ-
νομική βία που ασκήθηκε εναντίον της εργατικής συ-
γκέντρωσης την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015. 

Στη συγκέντρωση ενάντια στο νέο αντιλαϊκό μνη-
μόνιο συμμετείχαν σωματεία εργαζομένων, πολιτικές 
και κοινωνικές οργανώσεις, εργαζόμενοι κι άνεργοι 
που διαδήλωσαν ενάντια στο νέο μνημόνιο που συμ-
φώνησε η Κυβέρνηση με τους δανειστές. Οι δυνάμεις 
καταστολής προχώρησαν σε γενικευμένη επίθεση 
εναντίον των διαδηλωτών με συλλήψεις, ξυλοδαρ-
μούς και χημικά με στόχο την τρομοκράτησή τους και 
τη διάλυση της συγκέντρωσης. Η ηγεσία του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, φέρει και την πολιτική 
ευθύνη για την επίθεση των δυνάμεων καταστολής 
εναντίον των διαδηλωτών και τις αναίτιες προσαγω-
γές, πολλές από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλή-
ψεις.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται συνδικαλι-
στές, όπως ο Μάνθος Ταβουλάρης, Πρόεδρος του 
Συλλόγου Βιβλίου και Χάρτου, ο Μιχάλης Γκουντού-
μας, μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων του Ιδρύμα-
τος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» και άλλοι δια-
δηλωτές

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση των κατηγοριών 
εναντίον των συνδικαλιστών και όλων των διαδηλω-
τών».

Οδηγός 
επιχειρήσεων

Στη δημιουργία οδηγού για επιχειρήσεις υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος προχώρησε η Γενική Διεύθυνση 
Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπορίου και Απασχόλησης), της 
Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου.

Ο οδηγός είναι στην ουσία ένα ενημερωτικό φυλλά-
διο που περιλαμβάνει τη νομοθεσία που ισχύει, ώστε 
να μην υπάρξουν προβλήματα την τουριστική περίοδο.

Ειδικότερα, το περιεχόμενό του αφορά τη νομοθε-
σία σε εστιατόρια καφετέριες και μπαρ γύρω από την 
τήρηση τιμοκαταλόγων, παροχής υπηρεσιών, προσφο-
ράς ειδών και τροφίμων, τήρησης δελτίου παραπόνων 
πελατών κλπ, ενώ σχετικές οδηγίες παρέχονται και σε 
θέματα δημόσιας υγείας.

Στο φυλλάδιο, που υπογράφουν οι κ.κ. Φιλήμονας 
Ζαννετίδης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής πο-
λιτικής και πρωτογενή τομέα, Παναγιώτης Κουνάκης 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος επιχειρημα-
τικότητας και απασχόλησης και Νίκος Καραμαρίτης 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος δημόσιας 
υγείας αναφέρονται τα εξής: «Αγαπητοί επιχειρημα-
τίες και αυτή τη χρονιά εκατομμύρια επισκέπτες θα 

απολαύσουν τις δια-
κοπές τους στη χώρα 
μας και ειδικότερα στα 
νησιά μας. Όλοι έχουμε 
προετοιμαστεί με τον 
καλύτερο τρόπο ώστε 
όταν φύγουν να έχουν 
τις καλύτερες εντυπώ-
σεις. Αυτή τη χρονιά 
όλοι εμείς που δραστη-
ριοποιούμαστε στον 
τουρισμό να κάνουμε 
ένα βήμα πιο μπροστά 
προσφέροντάς τους 
το χαμόγελό μας με 
ακόμα καλύτερες υπη-
ρεσίες. Η περιφέρεια 
νοτίου Αιγαίου προσπαθώντας να συμβάλλει στη δια-
φύλαξη του τουριστικού προϊόντος σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες της εξέδωσε το ενημερωτικό 
φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας.

Ο στόχος μας είναι να γνωρίζουν επακριβώς τα κα-
ταστήματα εστίασης και αναψυχής τις υποχρεώσεις 
τους σύμφωνα με τη νομοθεσία».

Τον παραπάνω οδηγό μπορούν να τον προ-
μηθεύονται όσοι επιχειρηματίες ενδιαφέρο-
νται, από το Γραφείο Υγείας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Πάρου.

Σεμινάρια
O εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινά-
ρια, στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) έτους 2015, που 
απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που 
απασχολούν 1-25 άτομα. Η υλοποίηση των σχετικών 
σεμιναρίων, θα έχει τα παρακάτω αντικείμενα κατάρ-
τισης:

1. Εκμάθηση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά, Ρώ-
σικα)

2. Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργί-
ας και χρηματοδότησης ΜΜΕ

3. Δημόσιες σχέσεις - Marketing επιχειρήσεων
4. Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων – HACCP
5. Χρηματοοικονομικό MANAGEMENT - 

MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ
6. Οργάνωση γραφείου – εξυπηρέτηση πελατών
7. Πληροφορική
8. The art of personal selling, σύγχρονη μεθοδολο-

γία της πώλησης σε περίοδο κρίσης
9. Διαχείριση πελατών – κρίσεων
Στα εν λόγω σεμινάρια, θα μπορούν να λάβουν μέ-

ρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί 

στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%. Σημειώνεται 
ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση 
ποσού 5 ευρώ ανά ώρα και θα χορηγηθεί βεβαίωση 
παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δη-
λώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας 
τα συνημμένα έντυπα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή - 
Σφραγίδα Επιχείρησης), (ή από το Εργατικό Κέντρο)

2. Στοιχεία καταρτιζομένων
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 
4. Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομέ-

νους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από 
Δημόσια Αρχή). 

5. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με το 
ΑΦΜ του καταρτιζομένου 

6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας 
όπου φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού IBAN του δι-
καιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού 

7. Ακριβές Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για 
Έτος 2015-6 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του εμπορο-
επαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου (Πε-
ριφερειακός Παροικιάς), τις ώρες λειτουργίας του 
(09.00-15.00) καθημερινά και στο τηλέφωνο – φαξ: 
22840-22262.

Παιδικό 
Τρίαθλο

Με συμμετοχές παιδιών ηλικίας από 8 έως 15 ετών, 
πραγματοποιήθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά  το παι-
δικό τρίαθλο που διοργάνωσε ο ΝΟΠ μπροστά και 
γύρω από τις εγκαταστάσεις του στα Λιβάδια.

Οι διαδρομές κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο, ήταν προ-
σαρμοσμένες από την προπονήτρια του ομίλου Μ. Πα-
ντελαίου, στις ηλικίες των παιδιών και στις καιρικές 
συνθήκες.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από τους συνδυασμέ-
νους χρόνους κάθε διαδρομής και έχουν ως εξής: 

Κορίτσια 10-12 ετών
1η Μαλτζή Ηλέκτρα
2η Κορτιάνου Ανδριέττα
3η Ιωαννίδου Αλεξάνδρα
Αγόρια 10-12 ετών
1ος Παρούσης Ορέστης
2ος Μπρούσης Βίκτωρ
3ος Πετρόπουλος Γιώργος
Αγόρια 8 – 9 ετών
1ος  Γεροχρήστος Νικόλας
2ος Ραγκούσης Σωτήρης
3ος Γεροχρήστος Θανάσης.
Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση ο ΝΟΠ ευχαρίστησε 

για τη βοήθειά τους το δήμο Πάρου, την ΚΔΕΠΑΠ, το 
λιμεναρχείο, την αστυνομία και τους χορηγούς  του 
αγώνα.

Τέλη
Ο δήμος Πάρου για την αντιμετώπιση των εσόδων 

από ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία ως προς 
τα τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων και λαμβάνοντας 
υπόψη τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τον 
έλεγχο των ακαθαρίστων εσόδων ως προς την επιβο-
λή των τελών επί ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχεια-
κών επιχειρήσεων, παρελθόντων ετών αναφορικά με 
τα έσοδα από ακυρώσεις κρατήσεων (cancellation 
fee), εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία:

«Προτείνει τον διαχωρισμό των εσόδων που προ-
έρχονται από ακυρωτικά κρατήσεων και την αναγρα-
φή του συνόλου αυτών στο πεδίο ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ 
του εντύπου της Δήλωσης Απόδοσης περιγράφοντας 
τον λόγο της μη απόδοσης τελών για τα ποσά αυτά, 
(πχ  Τα αφορολόγητα ποσά αφορούν ακυρωτικά κρα-
τήσεων).

Η Οικονομική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει περαιτέρω στοιχεία για διασταύρωση όπως 
ισοζύγια ή καταστάσεις λογαριασμών, για το λόγο 
αυτό προτείνεται η χρήση διαφορετικών λογαρια-
σμών λογιστικής ώστε να είναι εύκολη η διασταύρω-
ση και δίκαιη η αντιμετώπιση».

70 ευρώ όριο
Στα 70 ευρώ, ανά συναλλαγή, ορίζεται πλέον το 

ανώτατο όριο των συναλλαγών σε μετρητά, για τα νη-
σιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, 
Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου, Θάσο, Σαμοθρά-
κη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, εξαιρουμένων των 

συναλλαγών που γίνονται με δημόσιο φορέα.
Το σχέδιο νόμου με τα προαπαιτούμενα προβλέπει 

πως στις ανωτέρω περιοχές, με πληθυσμό άνω των 
4.100 μόνιμων κατοίκων, με βάση την τελευταία εθνι-
κή απογραφή, το ανώτατο όριο των συναλλαγών σε 
μετρητά ορίζεται σε 70 ευρώ ανά συναλλαγή, εκτός 
από τις συναλλαγές που γίνονται με δημόσιο φορέα. 
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει την Πάρο.
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Αλλαγές στο πρωτάθλημα ΕΠΣΚ
Με δύο ομάδες η Πάρος;

Στις 5 Ιουλίου 2015 –την ημέρα του δημοψηφίσματος-, στη Μύκονο πραγματο-
ποιήθηκε η γενική συνέλευση της ΕΠΣ Κυκλάδων, με την παρουσία 18 ομάδων, από 
τις 21 που έχει στη δύναμή της η Ένωση. Το παρόν στη συνέλευση έδωσαν και δύο 
σωματεία χωρίς δικαίωμα ψήφου (Ολυμπιακός Άνδρου και Μαρπησσαϊκός).

Η συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο «Γρυπάρειο Ίδρυμα» Μυκόνου, χαρα-
κτηρίστηκε πετυχημένη και από το «υψηλό» επίπεδο των συμμετεχόντων ομάδων.

Σε ό,τι αφορά τις Παριανές ομάδες οι ειδήσεις που βγήκαν από τη γενική συ-
νέλευση της ΕΠΣΚ, ήταν 
ότι τόσο ο ΑΟΠ, όσο και 
ο Νηρέας, είναι πιθανό να 
συνεργαστούν και στο νέο 
πρωτάθλημα να κατέλ-
θουν με κοινή ομάδα. Το 
κενό που θα δημιουργηθεί 
από τη συνένωση ΑΟΠ και 
Νηρέα στην Α’ κατηγορία 
ΕΠΣΚ, θα το καλύψει ο 
Ανδριακός, αν και εφόσον 
μπορέσει να έχει τμήματα 
υποδομών.

Επίσης, σύμφωνα με 
όσα συζητήθηκαν στη 
συνέλευση, υπήρξε προ-
φορική ενημέρωση ότι ο 
Μαρπησσαϊκός βρίσκεται 
σε τροχιά συμμετοχής και 
πάλι στα πρωταθλήμα-
τα της ΕΠΣΚ και αν αυτό 
υλοποιηθεί η ομάδα της 
Μάρπησσας θα μετέχει 
στο πρωτάθλημα 2015-
2016 στη Β’ κατηγορία 
της ΕΠΣΚ.

Το πρωτάθλημα
Η μορφή του νέου πρω-

ταθλήματος Κυκλάδων θα 
είναι αυτή που είχε ψηφιστεί πριν ένα χρόνο, με τη διαφοροποίηση όμως ότι η Α’ 
Κυκλάδων δε θα είναι ενιαία σε ένα όμιλο.

Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο κατηγορίες ανδρών. Ο διαχωρισμός τους 
θα γίνει με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια. Οι ομάδες που δε συμφώνησαν το νέο 
πρωτάθλημα ανδρών της Α’ ΕΠΣΚ να διεξαχθεί σε ένα όμιλο, ήταν ο Παμμηλιακός, 
ο Πανσιφναϊκός και ο Πανθηραϊκός. Ακόμα, ο καθορισμός των ομίλων θα γίνει με 
προτάσεις των ίδιων των ομάδων.

Όλα αυτά γίνονται ώστε το πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ να έχει μεγαλύτερο ανταγωνι-
σμό και να μην υπάρχουν τα φαινόμενα της περσινής χρονιάς όπου ομάδες ολοκλή-
ρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις από τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο!

Το νέο πρωτάθλημα (σε ό,τι αφορά την Α’ κατηγορία) θα έχει τα εξής χαρακτηρι-
στικά για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Οι τρεις πρώτες ομάδες των δύο ομίλων 
θα δημιουργήσουν έναν άλλον όμιλο, όπου σ’ αυτόν θα αναδειχθεί ο πρωταθλη-
τής. Μάλιστα εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει βαθμολογικό μπόνους με τρεις, 
δύο και ένα βαθμούς στις ομάδες, ανάλογα με την κατάταξή τους στους αρχικούς 
ομίλους, ώστε έτσι να μην έχουμε τα περσινά «παρατράγουδα», όπου ομάδες που 
έκαναν πρωταθλητισμό σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος βρέθηκαν εκτός 
τελικού από μία ήττα (περίπτωση Πανθηραϊκού). Για το «μπόνους» εκκίνησης στη β’ 
φάση του πρωταθλήματος συμφώνησαν όλες οι ομάδες, αφού βρήκαν την πρόταση 
λογική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις επόμενες θέσεις των αρχικών ομίλων 
και δε θα τερματίσουν στις τρεις πρώτες προνομιούχες θέσεις, θα αγωνιστούν στη 
συνέχεια σε έναν άλλο όμιλο, με στόχο την παραμονή τους στην Α’ κατηγορία ΕΠΣΚ.

Το πόσες ομάδες θα ανεβαίνουν από τη Β’ κατηγορία ΕΠΣΚ, δεν έγινε γνωστό, 
αλλά υπολογίζεται σε δύο ή τρεις ομάδες. Άρα οι ομάδες που θα υποβιβάζονται από 
τον όμιλο παραμονής της Α’ ΕΠΣΚ θα έχουν ίδιο αριθμό.

Γ’ Εθνική
Οι αλλαγές σε ό,τι αφορά το εισιτήριο ανόδου στην Γ’ Εθνική κατηγορία είναι 

πολλές, καθώς πλέον από κάθε όμιλο που θα δημιουργείται στα μπαράζ ανόδου για 
τη συμμετοχή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της τρίτης σε τάξη κατηγορίας ποδο-
σφαίρου της χώρας μας, θα ανέρχονται οι δύο πρώτοι.

Οι όμιλοι ανόδου βέβαια –στην περίπτωσή μας- δε θα είναι όπως τις προηγούμε-
νες χρονιές με τους πρωταθλητές Σάμου, Χίου, Λέσβου που μετείχαν οι Κυκλαδίτι-
κες ομάδες, αλλά με πολλούς άλλους νικητές ποδοσφαιρικών Ενώσεων της χώρας 
μας. Σημειώνουμε ότι το πρωτάθλημα Γ’ εθνικής κατηγορίας γίνεται ολοένα και 
δυνατότερο, αφού δεν έχει καμία σχέση με το τρόπο που ξεκίνησε και πλέον αυτό 
έχει λιγότερες ομάδες που μετέχουν. Οι λιγότερες ομάδες είναι πιο δυνατές και στο 

πρωτάθλημα πλέον αγωνί-
ζονται συνεχώς και περισ-
σότερα μεγάλα και ιστο-
ρικά σωματεία, που λόγω 
χρεών βρέθηκαν στην Γ’ 
κατηγορία (περιπτώσεις 
Άρη Θεσσαλονίκης, ΟΦΗ, 
Ιωνικού Νικαίας κλπ). Ακό-
μα, πολλοί ποδοσφαιριστές 
που δεν βρήκαν θέση σε 
ρόστερ ομάδων Α’ ή Β’ 
Εθνικής, παίζουν πλέον σε 
ομάδες της Γ’ κατηγορίας ή 
και τοπικών πρωταθλημά-
των, κυρίως των ομάδων 
που εδρεύουν σε αστικά 
κέντρα. Με λίγα λόγια η 
συμμετοχή δύο ομάδων 
σε ομίλους ανόδου της Γ’ 
Εθνικής δε σημαίνει αυτό-
ματα και μεγαλύτερο πο-
σοστό επιτυχίας για άνοδο. 
Σημειώνουμε ακόμα, πως 
από τη νέα χρονιά η ΕΠΟ 
αποφάσισε να κερδίζει το 
εισιτήριο ανόδου στην Γ’ 
Εθνική κατηγορία και ο 
κυπελλούχος ερασιτεχνών 
Ελλάδας, θέλοντας μ’ αυ-
τόν τον τρόπο να τονώσει 
το θεσμό της διοργάνωσης.

Άλλα θέματα
Για τα τμήματα υποδομών των ομάδων της ΕΠΣΚ θα ισχύει ότι και τα προηγού-

μενα χρόνια, συν φυσικά την υποχρεωτική συμμετοχή δύο ποδοσφαιριστών από 
τις ακαδημίες στην ενδεκάδα της πρώτης ομάδας. Αυτό ήταν η πρόταση, αν και οι 
τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε προσεχή χρόνο.

Επίσης, πλέον, σε κάθε ποδοσφαιρική συνάντηση θα πρέπει να υπάρχει και παρα-
τηρητής αγώνα και γι’ αυτό το λόγο γίνεται προσπάθεια να υπάρχει ομάδα παρατη-
ρητών σε κάθε νησί του Νομού μας.

Το θέμα της διαιτησίας, που απασχολεί όλο και περισσότερο τις ομάδες των νη-
σιών μας απασχόλησε αρκετά τη συνεδρίαση της ΕΠΣΚ. Τα παράπονα που ακού-
γονται είναι αυξανόμενα συνεχώς. Υπάρχουν διαιτητές στην Ένωσή μας που είναι 
εκτός ορίου ηλικίας –κάτι που συζητήθηκε-, ενώ το θέμα των εξοδολογίων των 
διαιτητών απασχολεί ολοένα και περισσότερο τα σωματεία εκτός Σύρου, που δεν 
έχουν αυτό το πρόβλημα, αφού αγωνίζονται με ντόπιους διαιτητές. Οι ομάδες αι-
μορραγούν οικονομικά μ’ αυτό το ζήτημα και ζητούν επιτακτικά να βρεθεί τρόπος 
μείωσης των εξοδολογίων διαιτητών. Η ΕΠΣΚ εξετάζει το ενδεχόμενο να βρεθούν 
συνεργαζόμενα ξενοδοχεία και ταξί στα νησιά, ώστε μέσω αυτής της συμφωνίας να 
μειωθούν τα έξοδα.

Τέλος, έγινε τροποποιήσεις του υπάρχοντος καταστατικού της ΕΠΣΚ, ενώ προ-
τάθηκε το διοικητικό συμβούλιο από εννεαμελές να γίνει ενδεκαμελές και να συμ-
μετέχουν σ’ αυτό ο κ. Λουκής που είχε ισοψηφήσει με άλλα μέλη και με κλήρωση 
τέθηκε εντός ΔΣ και ο κ. Κ. Δοκιμάκης, που με τις γνώσεις του μπορεί να βοηθήσει 
την ΕΠΣΚ.

Ο ΝΟΠ στα «420»
Με αποστολή οκτώ ατόμων, ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε στο πανελλή-

νιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας «420», που διοργανώθηκε στη Λίμνη Ευβοίας, από τον 
τοπικό ναυτικό όμιλο και την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Ο ΝΟΠ επέστρεψε με διακρίσεις από τον αγώνα και είχε προκρίσεις δύο αθλητών 
του στην εθνική ομάδα «420». Οι αθλητές του ΝΟΠ κατέλαβαν τις εξής θέσεις:

-  Πατέλης Νικόλαος - Δαφερέρας Γιώργος, 1οι στην κατηγορία εφήβων, 
πρόκριση στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και συμμετοχή στην Εθνική ομάδα

- Θεοχαρίδη Βενετία – Σαρίδης Κυριάκος (Ν.Ο.Θ.), 3οι στην κατηγορία 
εφήβων

- Γκόκα Κατερίνα – Δαφερέρα Σταυρούλα, 2ες στην κατηγορία νεανίδων
- Μπομποτάς Χρήστος – Παππάς Δημήτρης, πρόκριση στο πανευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα.
Τέλος, την αποστολή συνόδευσε ο προπονητής του ΝΟΠ, κ. Παναγιώτης Ταγαρό-

πουλος, τον οποίον ο Όμιλος ευχαριστεί για την συνεισφορά του.
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.00-21.00 & ΣΑΒΒΑΤΟ  8.00-13.00

Επείγοντα περιστατικά στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Ορθοπαιδικός | Αναγνώστου Κων/νος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9.00-14.00

Γαστρεντερολόγος | Μπαρµπατσάς Χαράλαµπος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-14.00 & 17.00-20.00

Παιδίατρος της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-14.00 & 17.00-20.00, ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-13.00

Καρδιολόγος 
Χαρίτος ∆ιονύσης | 25/7 - 31/7 & 16/8 - 31/8 9.00-17.00
Τσινιβίζοφ Παύλος | 6/7 - 15/7 9.00-17.00

∆έχονται σε συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | Πατεράκη Ευστρατία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/7/2015 12.30-21.00 & ΣΑΒΒΑΤΟ 1/8/2015 9.00-13.00

Νευρολόγος | Τριαντάφυλλος Ηλίας | ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7/2015 10.30-13.30

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Ιατρική ανακοίνωση


