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Διάπλους Πάρου 
– Αντιπάρου

Για όγδοη συνεχή χρονιά διεξήχθη το περασμένο 

Σάββατο (25/7/15), ο κολυμβητικός αγώνας από την 

Πούντα Πάρου στην Αντίπαρο, απόστασης 1453 μέ-

τρων.

» σελ. 15

Στιγμές 
πολιτισμού

» σελ. 13

Ακαδημίες 
ποδοσφαίρου

Ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση της τελευ-

ταίας προπόνησης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015, 

η πρώτη δοκιμαστική φάση της δημιουργίας μικτής 

ομάδας ακαδημιών ποδοσφαίρου Πάρου. 

» σελ. 14

Καταγγελίες και…
αδιαφορία!

Παραιτήσεις μελών ΣΥΡΙΖΑ 
Πάρου – Αντιπάρου
Θύελλα επιστολών παραιτήσεων από την Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου είχαμε τις τελευταίες μέρες, με αφορμή την 

ψήφιση του τρίτου μνημονίου από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ανεξάρτητων Ελλήνων.

τοπικές 
ειδήσεις
» σελ. 6

» σελ. 8-9
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

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

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

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

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

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

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

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 348
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ ΣΥΡΙΖΑ
Το θέμα δεν είναι να δούμε ποιες υπογραφές είναι 

στις παραιτήσεις μελών του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
ποιες δεν είναι.

■ Παράνοια
Το άκρον άωτο της παράνοιας πρέπει να είναι αυ-

τές οι επιστολές που υπογράφουν ο Περιφερειάρχης 
Ρόδου (ενίοτε και Ν. Αιγαίου), Γ. Χατζημάρκος και ο 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος, για το 
ποιοι έχουν ευθύνες για την επικείμενη αύξηση του 
ΦΠΑ στα νησιά μας. Θυμίζω ότι ο μεν πρώτος υπο-
στήριζε το «ναι» στο δημοψήφισμα και ο δεύτερος ψή-
φισε και με τα δύο του τα χέρια το μνημόνιο.

■ Παράνοια 2
Ο Τσίπ(ου)ρας μας είπε ότι δε συμφωνεί με το μνη-

μόνιο που υπογράψαμε. Όμως, όποιοι βουλευτές πι-
στεύουν ακριβώς το ίδιο με εκείνον και δεν ψηφίσουν 
το μνημόνιο, είναι «αντάρτες» βουλευτές! Άμα βρείτε 
άκρη πάρτε με τηλέφωνο.

■ Παράνοια 3
Οι «αντάρτες» βο(υ)λευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της αρι-

στερής νταλίκας δεν ψήφισαν το μνημόνιο που έφε-
ρε προς ψήφιση το κόμμα τους, αλλά στηρίζουν την 
κυβέρνηση που διαφωνούν μαζί της. Φέρτε μου ένα 
φορτηγό Lexotanil και μία υδροφόρα νερό παιδιά 
γρήγορα!

■ Σινεμά
Με τόσες κινηματογραφικές προβολές που γίνονται 

σε περιοχές της Πάρου προς τέρψη των παραθερι-
στών, γιατί δε τους δείχνουμε και συνεδριάσεις του 
δημοτικού μας συμβουλίου; Λίγο το έχετε ως θέαμα; 
Αν δεν έχει δει ο άλλος αντιπαράθεση Μαλινδρέτου με 
Σαραντινό, για τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτι-
κού συμβουλίου, τι έχει δει στη ζωή του; Μεταξύ μας 
τώρα, αυτά που κάνει ο Μπάμπαρος στις συνεδριά-
σεις, ούτε ο Τσακ Νόρις δε μπορούσε να τα κάνει. Με 
το ρολόι στο χέρι τους έκανε όλους να κυκλοφορούν 
εκεί μέσα.

■ Μέρκελ
Ο Σπαλιάρας λέει κοκορεύεται επειδή έχει πάει με 

4000 γυναίκες. Άσε ρε μεγάλε. Το να πει και η Μέρκελ 
που ο όλος ο αντρικός Ελληνικός πληθυσμός θέλει να 
την μπιπ-μπιπ.

■ Άσχετο
Αυτός ο Σπαλιάρας, τόσο κακός είναι στο κρεβάτι, 

που καμία γυναίκα δε θέλει να ξαναπάει μαζί του και 
όλο ψάχνει για νέα σύντροφο;

■ Άσχετο 2
Αν ο Σπαλιάρας έχει πάει με 4000 γυναίκες και ο 

Τατσόπουλος με τη μισή Αθήνα, που στο καλό βρήκαν 
γυναίκα όλοι οι υπόλοιποι;

■ Τσίπουρο
Κάποτε λέγαμε πως μόνο αν πάρουν τον καναπέ 

από τον Έλληνα, τότε αυτός θα ξεσηκωθεί και θα βγει 
στους δρόμους. Κάτι μου λέει ότι η επόμενη επανά-
σταση θα είναι όταν απαγορεύσουν στον Έλληνα την 
παραγωγή σπιτικού τσίπουρου.

■ Ενημέρωση
Ερώτηση απεύθυναν 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για 

τη σχεδιαζόμενη εκποίηση 14 περιφερειακών αερο-
δρομίων. Επιτέλους, ας τους ενημερώσει κάποιος πως 
δεν είναι πια βουλευτές της αντιπολίτευσης και δεν 
μπορούν να συμπεριφέρονται όπως τότε στην αντιπο-
λίτευση που η πολιτική τους ήταν ανέξοδη…

■ Μανιός
Μεταξύ των 29 βουλευτών που υπογράφουν την 

ερώτηση για τα αεροδρόμια (όπως περίπου και οι 
29 κατασκευαστές πλυντηρίων που συνιστούν skip), 
είναι και του βουλευτή Κυκλάδων, κ. Νίκου Μανιού. 
Ο συγκεκριμένος βουλευτής, που προεκλογικά έσκιζε 
μνημόνια και μίλαγε με ενθουσιασμό για την επανά-
σταση που έρχεται, έχει εξελιχθεί ως τον πλέον ένθερ-
μο «προεδρικό» βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λένε οι 
κακές γλώσσες ο εν λόγω κύριος πιάνει πάντα θέση 
στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας δίπλα 
από την εξώπορτα, με στόχο με το που θα μπει ή θα 
βγει από εκεί ο Τσίπρας, να τρέξει δίπλα του για να 
φωτογραφηθεί. Τι άλλο έχουν να δουν τα μάτια μας.

■ Χατζημάρκος
Μετά την κόντρα με τον Κόκκινο, έχει ανοίξει νέα 

κόντρα ο περιφερειάρχης κ. Γ. Χατζημάρκος, με τον κ. 
Μάρκο Δαδάο. Ο τελευταίος κατηγόρησε τον περι-
φερειάρχη σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης που 
έγινε προ μερικών ημερών, ότι ο κ. Χατζημάρκος έχει 
να πατήσει το πόδι του στην έδρα της Περιφέρειας 
(Ερμούπολη), πάνω από τρεις μήνες. Στην ίδια τηλεδι-
άσκεψη ο έπαρχος Κέας – Κύθνου, κ. Π. Βιτάλης, είπε 
ότι οι Ροδίτες εκπρόσωποι της Περιφέρειας, αγνοούν 
συστηματικά τα αιτήματα των μικρών νησιών.

■ Μονογιού
Η πολιτευτής ΝΔ Κυκλάδων, Κατερίνα Μονογιού, 

πρόκειται να παντρευτεί το Σεπτέμβριο. Η μόνιμη 
υποψήφια βουλευτής της ΝΔ φρόντισε το γεγονός 
να πάρει έκταση και γι’ αυτό το λόγο έδειξε και την 
πρόβα νυφικού της σε κουτσομπολίστικο περιοδικό. 
Η πολιτευτής, που κρατάει φυσικά χαμηλούς τόνους… 
επιθυμεί στο γάμο της που θα γίνει στη Μύκονο, να 
παρευρεθούν οι Μητροπολίτες Κυκλάδων, Καλλίνιος 
Παροναξίας, Δωρόθεος Σύρου και Θήρας Επιφάνιος. 
Για τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος ή 
για τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, δεν έχει εκ-
φράσει ακόμα άποψη. Κρίμα…

■ Μονογιού 2
Για να μην περνάτε τη στήλη μας άσχετη με θέμα-

τα ουσίας, να σας πληροφορήσουμε ακόμα, πως η κ. 
Μονογιού θέλει στο γάμο της να κυριαρχήσει το λευ-
κό και μόνο, μιας και η ίδια δε θέλει κανέναν άλλο 
χρωματισμό πέρα του συγκεκριμένου. Ακόμα, τούλι, 
δαντέλα και λιτές γραμμές, θα είναι τα στοιχεία που 
θα επικρατούν. Το μεγάλο θέμα όμως είναι ότι ακόμα 
δεν έχει αποφασίσει σε ποια εκκλησία της Μυκόνου 
θα παντρευτεί. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η ίδια θέ-
λει στο γάμο της να επικρατήσει η παράδοση και γι’ 
αυτό άλλωστε συμπεράνουμε εμείς, έχουν γίνει όλα 
τα παραπάνω που τα μαθαίνουμε από τα κουτσομπο-
λίστικα περιοδικά.

■ Μονογιού 3
Το πλέον εντυπωσιακό όμως με την πολιτευτή της 

ΝΔ Κυκλάδων, είναι ότι όπως γράφουν τα περιοδικά, 
λόγω του έργου που προσφέρει στην πολιτική (…), 
προσπαθεί για την προετοιμασία του γάμου της να ξε-
κλέβει χρόνο… Τι δεν έχω καταλάβει βρε παιδιά;

■ Άσχετο - Σχετικό
Κάποτε λοιπόν εργαζόμουν σ’ ένα ραδιοφωνικό 

σταθμό. Ήταν προεκλογική περίοδος και έρχονταν 
πολλοί υποψήφιοι βουλευτές του Νομού μας και έδι-
ναν συνεντεύξεις. Αίφνης ήρθε και μία εκπρόσωπος 
του ωραίου φύλου για συνέντευξη, ώστε να γνωριστεί 
και να «επικοινωνήσει» με τους ψηφοφόρους της. Πριν 
ξεκινήσει η συνέντευξη μαζί της ζήτησε μόνο μία χάρη, 
επειδή ήταν νέα υποψήφια. Η χάρη που ζήτησε ήταν 
να μην της γίνουν πολιτικές ερωτήσεις γιατί δεν ήξερε 
από αυτά… Ονόματα δε λέμε, υπολήψεις δε θίγουμε. 
Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. 

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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Αγ. Ελένη, Παροικία
τ: 22840 28025 & 53555
e: info@smileweb.gr
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Η διανοµή συνεχίζεται...
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Εμπορικό 
φεστιβάλ

Η ματαίωση του εμπορικού – πολιτιστικού φεστιβάλ που 
διοργάνωνε κάθε χρόνο ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος 
Πάρου-Αντιπάρου, είναι μία αποτυχία όλων μας!

Η διοργάνωση του φεστιβάλ από τους εμπόρους ήταν 
κάτι το οποίο είχε χαιρετιστεί απ’ όλους, καθώς το πανηγύρι 
από περιφερόμενους πραματευτές τα προηγούμενα χρόνια 
είχε οδηγηθεί σε μία απίστευτη κακογουστιά και ήταν ξεπε-
σμός για το νησί μας.

Το πανηγύρι είχε χάσει κάθε εικόνα του παρελθόντος και 
δεν είχε σχέση με την παράδοση. Βρωμιά, ασυδοσία και 
κιτς θέαμα το χαρακτήριζαν, μαζί με εσώρουχα που έβλεπε 
κανείς να κρέμονται στα μανταλάκια των περιπλανώμενων 
εμπόρων. Όλοι συμφώνησαν ότι έπρεπε να μπει ένα τέλος, 
σε μία κατάσταση που υποβάθμιζε τη ζωή του τόπου. Το 
πανηγύρι τα παλαιότερα χρόνια είχε κάποιο σκοπό, καθώς 
εκεί πολλοί συμπολίτες μας έβρισκαν εμπορεύματα που δεν 
μπορούσαν να βρουν στα τοπικά καταστήματα. Από τότε κύ-
λισε πολύ νερό στο αυλάκι. Τα τοπικά καταστήματα έχουν τα 
πάντα και μπορεί ο καθένας να κάνει τα ψώνια του από το 
νησί μας. Το πανηγύρι ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια ήταν 
μία χαρά για τα μικρά παιδιά, αφού έβρισκαν εκεί παιχνίδια. 
Μαζί όμως με τα παιχνίδια άρχισαν και οι πωλήσεις παντός 
είδους εμπορευμάτων, ενώ τα τοπικά καταστήματα έβλεπαν 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό τις μέρες που το νησί μας είχε 
πολύ κόσμο. 

Όλα αυτά τα θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά και τότε ήρθε ο εμπορικός κόσμος 
του νησιού, για να αναλάβει την εκδήλωση. Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος 
προσπάθησε να εμπλουτίσει την εκδήλωση με διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού 
και όχι μόνο ενδιαφέροντος. Δυστυχώς η όλη κατάσταση δεν πήρε το δρόμο που 
έπρεπε και τελικά είχαμε ένα νέο κιτς θέαμα με τρενάκια, τσουλήθρες, β’ κατηγορίας 
πολιτιστικά δρώμενα, κλπ. Από την άλλη, ο θεσμός δε στηρίχθηκε όπως έπρεπε από 
τον επαγγελματικό κόσμο του νησιού. Ατυχώς, τους θερινούς μήνες σχεδόν κανείς 
επαγγελματίας δε βλέπει με καλό μάτι την οικονομική πρόοδο, απ’ αυτούς που θεω-
ρεί ανταγωνιστές του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι εκδηλώσεις που πραγματο-
ποιούνται τους χειμερινούς μήνες από τους εμπόρους είναι κατά βάση επιτυχημένες, 
ενώ οι εκδηλώσεις του θέρους, είναι κατά βάση μέτριες. Το θέμα, δίχως υπερβολή, 
θέλει κοινωνιολογική ανάλυση.

Η όλη ιστορία με τη ματαίωση του εμπορικού φεστιβάλ είναι σχεδόν σίγουρο 

πως θα φέρει στο δημοτικό συμβούλιο συζητήσεις άλλων εποχών και κάποιοι θα 
ζητήσουν εκ νέου το πανηγύρι με τα μανταλάκια, τους πάγκους και την κακογουστιά. 
Θα πουν «επιστροφή» στην παράδοση και αυτό δε θα είναι η πρώτη φορά που θα 
το ακούσουμε για κιτς θεάματα. Θυμίζω ότι κάποιοι συμπολίτες μας όταν έγινε η 
ανακατασκευή της πλατείας Μαντώς Μαυρογένους στην Παροικιά, ήταν θυμωμένοι 
διότι έχασε η Παροικιά, όπως έλεγαν, την παράδοσή της. Και παράδοση εννοού-
σαν εκείνη την κακογουστιά με τους τσιμεντένιους δρόμους και τα ξεχαρβαλωμένα 
παγκάκια κάτω από τα δένδρα. Κανείς δε λέει βέβαια πόσος κόσμος πήγαινε στην 
πρότερη κατάσταση της πλατείας Μαντώς και πόσος κόσμος τώρα, που σφύζει 
κάθε απόγευμα από τις φωνές και τα παιχνίδια της πιτσιρικαρίας. 

Το εμπορικό φεστιβάλ πρέπει να επανασχεδιαστεί και να γίνει και πάλι από τον 
εμπορικό κόσμο του νησιού με τον καλύτερο τρόπο. Κάθε αλλαγή προς τα πίσω θα 
είναι μείον για την Πάρο.

Δ.Μ.Μ.
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Πρόγραμμα 
ανέργων για 
τον τουρισμό

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον 
πρώτο κύκλο της δράσης: «Επιταγή Εισόδου για Νέ-
ους Ηλικίας έως 29 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 
στον Κλάδο του Τουρισμού για Απόκτηση Εργασιακής 
Εμπειρίας». Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελε-
σματικότητα του προγράμματος, ως προς την απορρό-
φηση των ανέργων από την αγορά εργασίας, η δράση 
αυτή χαρακτηρίζεται από σημαντικές βελτιώσεις σε 
σχέση με τις προηγούμενες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί απο-
κλειστικά για τον τουριστικό κλάδο, όπου συνολικά 
8.000 ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να λάβουν κα-
τάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση σε επτά βα-
σικές ειδικότητες του κλάδου του τουρισμού, με βάση 
τόσο του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο έχει αναπτύ-
ξει ο ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ, όσο και των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων που έχει καθορίσει το ΙΝΣΕΤΕ.

Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζε-
ται για το 2015 – 2017 και θα καλύπτει το σύνολο 
της χώρας. Από τους συνολικά 8.000 ωφελούμενους, 
οι 1.100 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ οι 6.900 θα 
είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετα-δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα προβλέπει την 
πραγματοποίηση συνολικά 500 ωρών κατάρτισης (80 
ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 420 ώρες πρακτι-
κής εξάσκησης), ενώ για πρώτη φορά στο τέλος της 
διαδικασίας προβλέπεται η πιστοποίηση του συνόλου 
των ωφελούμενων, η οποία θα στηρίζεται σε διεθνή 
πρότυπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αμοιβές των ωφε-
λούμενων θα είναι υψηλότερες από το προηγούμενο 
πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, οι πάροχοι κατάρτιση θα 
προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευ-
τικής υποστήριξης στους ωφελούμενους, κατά τη δι-
άρκεια της επιλογής, της θεωρητικής κατάρτισης, της 
πρακτικής και παρακολούθηση μέχρι 6 μήνες μετά το 
τέλος της κατάρτισης.

Υπενθυμίζεται ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις θα 
κληθούν να εγγράφονται σε Μητρώο επιχειρήσεων 
του κλάδου του τουρισμού, εκδηλώνοντας το ενδια-
φέρον τους ως προς τον αριθμό των προσφερόμενων 
θέσεων πρακτικής άσκησης ανά ειδικότητα, εξασφα-
λίζοντας πλέον την άμεση συμμετοχή τους στην υλο-
ποίηση του προγράμματος. Οι επιχειρήσεις στις οποίες 
θα κάνουν πρακτική εξάσκηση οι ωφελούμενοι της 
δράσης, δεν θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση 
του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογρα-
φής της ένταξης τους στο έργο και για όσο διάστημα 
διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπο-
βολή αιτήσεων των ωφελούμενων, την εγγραφή των 
επιχειρήσεων και των παρόχων στο έργο, οι ενδιαφε-
ρόμενοι καλούνται να επισκεφτούν το www.insete-
training.gr.

Ματαίωση 
φεστιβάλ

Με ανακοίνωσή του ο εμποροεπαγγελματικός σύλ-
λογος Πάρου-Αντιπάρου, γνωστοποίησε τη ματαίωση 
του εμπορικού – πολιτιστικού φεστιβάλ. Η ανακοίνω-
ση έχει ως εξής:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου Αντιπά-

ρου ανέλαβε πριν από 4 χρόνια την διοργάνωση της 
πρώην Εμποροπανήγυρης του Δεκαπενταύγουστου, 
ώστε να σταματήσει η κερδοσκοπία σε βάρος των 
επαγγελματιών του νησιού. Ένας λόγος ακόμη ήταν 
η μη συμμόρφωση όλων που συμμετείχαν σ αυτό με 
τις αποφάσεις του Δήμου που τους αφορούσαν και η 
κακόγουστη εικόνα που δημιουργούσαν προσβάλλο-
ντας την καλαισθησία του νησιού μας. Αναλάβαμε την 
ευθύνη και την υποχρέωση να διαμορφώσουμε αυτή 
την εικόνα σε ένα πολύ όμορφο Εμπορικό Πολιτιστι-
κό Φεστιβάλ με ενδιαφέρουσες πολιτιστικές κι άλλες 
εκδηλώσεις.

Σήμερα, χωρίς να θέλουμε να καταλογίσουμε ευ-
θύνες, καλούμαστε να ματαιώσουμε την τόσο 
επιτυχημένη διεξαγωγή του Εμπορικού-Πολιτι-
στικού Φεστιβάλ, λόγω της οικονομικής κρίσης και 
της εξ αυτής μη συμμετοχής των επαγγελματιών».
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

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

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

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

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

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

ιστορία
του τανγκό από

την Αργεντινή
στη Μικρά Ασία

Ανδρέας Χανιώτης, Σπύρος Σουλαδάκης
Μαριλένα Στριφτόμπολα, Δήμητρα Δακτυλίδη

3/8
21.00

Ανοιχτό
Θέατρο

Λευκών

Η παράδοση
παντοπωλείο

studio calypso

Γιούλη
ψιλικά-είδη δώρων

Aeriko jewelry

Λεβάντα
είδη δώρων

Αγνάντιο
εστιατόριο-ταβέρνα

Ο Στρατής
αρτοποιείο

Flora
εστιατόριο-ταβέρνα

αραντό
µεζεδοπωλείο

καφενείο της µαριγώς

ράµνος cafe

Πανεµπορική Λευκών

Κλαρίνος
ψησταριά-ταβέρνα

το καφενείο της συντροφιάς
πιάτσα

ψητοπωλείο

αγγελαντώνη
παραδοσιακό καφενείο

lefkes village
ξενοδοχείο

οι χορηγοί μας

22840 28025
σχεδιασµός | εκτύπω

ση

Ημέρα μεγάλη
για τον τόπο μας
Ἡ ἡμέρα τῆς 23ης Ἰουλίου 1944 εἶνε μία ἀπὸ τὶς πιὸ ση-

μαντικὲς ἡμέρες γιὰ τὸ νησὶ τῆς Πάρου. Χάρι στὸ θαῦμα 
ποὺ ἔκανε ἡ Παναγία μας αὐτὴ τὴν ἡμέρα ὀφείλουν πολλοὶ 
Παριανοὶ τὴν ἴδια τους τὴ ζωή. Τὸ ἱστορικὸ εἶνε γνωστό:
Ὁ τότε Γερμανὸς διοικητὴς τῆς Πάρου ὡς ἀντίποινα γιὰ 

τὶς ἀπώλειες (2 θανάτους καὶ ἕνας τραυματισμὸς) ποὺ εἶχε ὁ 
στρατὸς κατοχῆς ἀπὸ τὸ σαμποτὰζ τῶν συμμάχων στὸ ὑπὸ 
κατασκευὴ πολεμικὸ ἀεροδρόμιο ἀποφασίζει τὴν ἐκτέλεσι 
125 νέων τῆς Πάρου. Ἀρνεῖται ὁποιαδήποτε διαμεσολάβη-
σι. Ἀρχίζουν νὰ καταρτίζωνται ἀπὸ τοὺς προέδρους τῶν 
κοινοτήτων οἱ κατάλογοι τῶν ὑποψηφίων θυμάτων.

Κατόπιν παρακινήσεως τοῦ φρουράρχου τῆς Πάρου, 
ὁ τότε ἡγούμενος τῆς Λογγοβάρδας, ὅσιος Φιλόθεος 
Ζερβᾶκος καλεῖ τὸν διοικητὴ στὸ μοναστήρι. Ἡ φιλοξενία 
πλούσια. Ἡ τυχαία ἀναγνώρισι ἀπὸ τὸν διοικητὴ σ᾽ ἕνα ρω-
σικὸ πίνακα τῆς πατρίδος τῆς μητέρας του (ἦταν Ρωσίδα) 
συντείνει στὸ σπάσιμο τοῦ πάγου. Οἱ μορφὲς τῶν πατέρων, 
τοῦ Γέροντα, οἱ κατανυκτικοὶ ὕμνοι τῆς ἀκολουθίας τῆς 
Παρακλήσεως τῆς Παναγίας φαίνεται πὼς μαλάκωσαν τὴν 
ψυχή του. Τελικὰ ἡ προσευχὴ τοῦ Γέροντα καὶ τῶν πατέ-
ρων ἔφερε τὸ θαῦμα.
Ἡ Παναγία μας φώτισε τὸν διοικητὴ νὰ προτείνῃ στὸν 

Γέροντα νὰ τοῦ ζητήσῃ μία χάρι. Ὁ ὅσιος δραττόμενος 
τῆς εὐκαιρίας ἀφοῦ τὸν ἔβαλε νὰ ὑποσχεθῇ, ὅτι θὰ κάνῃ 
ὅ,τι τοῦ πῇ, τοῦ ζήτησε νὰ μὴ κάνῃ τὴν ἐκτέλεσι. Ἐκεῖνος 
ἀρνεῖται ἐπίμονα λέγοντας, ὅτι ἂν δὲν τὴν κάνει μπαίνει σὲ 

κίνδυνο ἀκόμη κι ἡ ἴδια ἡ ζωή του. Προτρέπει τὸν Γέροντα 
νὰ ζητήσῃ κάτι ἄλλο. Κι ὁ ὅσιος βλέποντας τὴν ἐπιμονή 
του τοῦ ζητᾷ, νὰ βάλῃ πρῶτα τὸν ἴδιο στὴν σειρὰ τῶν πρὸς 
ἐκτέλεσι θυμάτων. Ἡ αὐτοθυσία τοῦ ὁσίου κάμπτει τὸν 
Γερμανὸ διοικητή, ποὺ δίνει τελικῶς τὴ χάρι πρὸς χαρὰ καὶ 
ἀνακούφισι ὅλης τῆς Πάρου. Ἀξίζει λοιπὸν ὅλοι οἱ Παρια-
νοὶ νὰ τιμοῦν αὐτὴ τὴν ἡμέρα, ποὺ ἀποσοβήθηκε ἕνα ἄλλο 
ὁλοκαύτωμα γιὰ τὸ νησί.

Κ᾽ ἐφέτος, ὅπως κάθε χρόνο, τελέσθηκε πανηγυρικὴ θεία 
λειτουργία στὴν Λογγοβάρδα καὶ ἀκολούθησε λιτανεία ἔξω 
ἀπὸ τὶς πύλες τῆς Μονῆς καὶ ἁγιασμός. Παρεβρέθηκε κι ὁ 
δήμαρχος τοῦ νησιοῦ. Στὸ τέλος παρετέθη γιὰ ὅλους τρά-
πεζα.

Εἴθε ἡ Παναγία μας, ὅπως τότε φύλαξε τὸ νησί μας, νὰ 
φυλάξῃ κι ὅλους μας κι ἀπὸ κάθε μελλοντικὸ πειρασμό. 
Ζητᾷ ὅμως κι ἀπὸ ἐμᾶς νὰ μὴ τὴν ξεχνοῦμε. Νὰ τὴν θυ-
μώμαστε καὶ νὰ τὴν τιμοῦμε τόσο μὲ τὰ λόγια ὅσο καὶ μὲ 
τὰ ἔργα μας. Ζητᾷ νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε 
στὴν πίστι τῶν πατέρων μας μὲ ἐξομολόγησι καὶ μυστηρι-
ακὴ ζωή.

Ρεβιθάδα
Η περιφέ-

ρεια Νοτίου 
Αιγαίου, ο 
δήμος Πά-
ρου, η ΚΔΕ-
ΠΑΠ και η 
δ η μ ο τ ι κ ή 
κ ο ι ν ό τ η τ α 
Αρχ ιλόχου , 
σε συνεργα-
σία με τον 
πολιτιστικό σύλλογο, «Σκόπας ο Πάριος», διορ-
γανώνουν τη «γιορτή ρεβιθιού» που θα διεξα-
χθεί στον Πρόδρομο, στις 1 και 2 Αυγούστου 
2015.

Πρόκειται για μία προσπάθεια ώστε να ανα-
δειχθεί η σημασία που έχει το ρεβίθι με τη καλ-
λιέργειά του, αλλά η παρασκευή της Κυριακάτι-
κης ρεβιθάδας για το χωριό.

Το πρόγραμμα της γιορτής περιλαμβάνει έκ-
θεση φωτογραφίας το Σάββατο και τη Κυριακή 
από τις 19:30 με θέμα την «πορεία» του ρε-
βιθιού από τη σπορά ως το ξεφούρνισμα της 
ρεβιθάδας. Το Σάββατο από τις 18:00 μπορείτε 
να παρακολουθήσετε το άναμμα του φούρνου, 
το φούρνισμα των τσουκαλιών και στις 20:30 
παρουσίαση της κατασκευής του «σκούνταυ-
λου» (κεραμικό τσουκάλι) στον τροχό κεραμι-
κής. Την Κυριακή από τις 8 το βράδυ θα δείτε 
το ξεφούρνισμα και θα μπορέσετε να γευτείτε 
τη μοναδική ρεβιθάδα και το ντόπιο κρασί. Τη 
γιορτή και τις δύο μέρες, θα συνοδεύουν με 
τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων πολ-
λοί μουσικοί. 
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Παραιτήσεις μελών 
ΣΥΡΙΖΑ 
Πάρου – Αντιπάρου

Θύελλα επιστολών παραιτήσεων από την Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντι-
πάρου είχαμε τις τελευταίες μέρες, με αφορμή την ψήφιση του τρίτου μνημονίου 
από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ανεξάρτητων Ελλήνων. Η εφημερίδα μας δημοσιο-
ποιεί αυτές τις παραιτήσεις με τις αιτιάσεις τους.

«- 109 από τα 201 μέλη της ΚΕ ζητούν σύγκλιση των Οργάνων. Το αίτη-
μα απορρίπτεται!

- Πολλές ΟΜ και ΝΕ ζητούν τη μη ψήφιση του νέου Μνημονίου, οι θέ-
σεις τους αγνοούνται.

- 32+7=39 και 31+5 =36 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζουν στη Βου-
λή στις 2 συνεδριάσεις, τα προαπαι-
τούμενα του 3ο Μνημονίου.

- Γίνεται Ανασχηματισμός, όπου 
αποκεφαλίζονται οι διαφωνούντες 
ενώ παρά τη κατακραυγή, ο άρχο-
ντας των ΜΑΤ κ. Πανούσης μένει.

- Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει μια 
ανθρωποφαγική εκστρατεία ενά-
ντια στους διαφωνούντες με πρώτο 
και κύριο στόχο την Πρόεδρο της 
Βουλής σ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, 
το Γιάννη Βαρουφάκη, το σ. Πανα-
γιώτη Λαφαζάνη, κλπ.

- Ο ΣΥΡΙΖΑ των Μελών στα αζή-
τητα, επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ των 
Μηχανισμών και του Ενός.

Δεν είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που ονει-
ρευτήκαμε, αγωνιστήκαμε και φέραμε 
στην

Κυβέρνηση με την εκλογική νίκη του Γενάρη. Δεν είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που ενέ-
πνευσε το συντριπτικό 61,3 % στο Δημοψήφισμα για το ΟΧΙ. Μετά το Δημοψήφι-
σμα, και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στα χέρια του ένα αποτέλεσμα που έδειξε ότι ο Λαός 
δεν εκβιάστηκε και δεν τρομοκρατήθηκε από το μαύρο μέτωπο, και ότι οι δυνάμεις 
της διαπλοκής είχαν συντριβεί, με την στρατηγική του όχι μόνο δεν τις περιθωρι-
οποίησε αλλά τις νεκρανάστησε μετατρέποντας τες σε ισότιμο συνομιλητή του, κι 
έγινε έτσι και αυτός, συνένοχος τους στα παλιά Μνημόνια. Η τήρηση των προε-
κλογικών και προγραμματικών μας δεσμεύσεων έμεινε στα χαρτιά. Φτάσαμε στο 
τραγικό, η πρώτη Αριστερή Κυβέρνηση στην Ελλάδα, να προωθεί Μνημόνια και 
Νόμους που λίγους μήνες πριν, η ίδια καταδίκαζε και αγωνίζονταν να καταργήσει. 
Ο Λαός μας, εμπιστεύτηκε τις τύχες του στο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύοντας ότι με το πρό-
γραμμα του θα εφάρμοζε μια πολιτική για τη σωτηρία του. Τι εισπράττει όμως; Νέο 
Μνημόνιο, συνέχιση της Λιτότητας και νέα Αντιλαϊκά Μέτρα. Μπροστά σε αυτή τη 
κατάσταση μπαίνει το αμείλικτο ερώτημα: Τι κάνουμε; Τα δεχόμαστε; Τα ανεχό-
μαστε; Ξεπουλιόμαστε στα κοράκια  των Ευρωπαίων Οικονομικών Δολοφόνων; 
Ξεπουλάμε τα ιδανικά και τα οράματα της Αριστεράς;

Η ΟΜ Πάρου-Αντιπάρου και άλλες ΟΜ των Κυκλάδων ζήτησαν τη σύγκληση 
των Οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, για τη λήψη μιας συλλογικής απόφασης και όχι της 
επιβολής αποφάσεων χωρίς καταστατική νομιμοποίηση. Οι Βουλευτές μας των 
Κυκλάδων ψήφισαν και τις δύο φορές τα προαπαιτούμενα για το Νέο Μνημό-
νιο, ξεχνώντας τις προεκλογικές και προγραμματικές τους δεσμεύσεις με βάση τις 
οποίες εκλέχτηκαν από το Κυκλαδίτικο Λαό. Τελικά όμως, οι Κυκλαδίτες θα τους 
κρίνουν και θα αξιολογήσουν τη στάση τους. Σήμερα, που το Νέο Αριστερό Μνη-
μόνιο είναι γεγονός, που τα Όργανα του ΣΥΡΙΖΑ υπολειτουργούν, που το Καταστα-
τικό καταπατείται, που η Νομαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει μετά από τις εξελίξεις, 
καταθέτουμε αυτή τη δήλωση, που  συνοδεύεται και από την αποχώρηση 
μας, μιας και αυτή τη βδομάδα ολοκληρώθηκε  η ψήφιση από τους Βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων εξειδικευμένων προαπαιτούμενων.

Η ιστορία μας στην Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ , δεν μας επιτρέπει να 
ανεχθούμε άλλο τη καταρράκωση των αρχών της Αριστεράς, την απεμπό-
ληση των ιδανικών μας. Δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να μετέχουμε 
σε ένα Κόμμα που βαδίζει πια σε άλλους δρόμους. Κρίνουμε ότι η πορεία 
αυτή δεν έχει επιστροφή. Κρίνουμε ότι η κατάσταση που έχει δημιουργη-
θεί είναι μη αναστρέψιμη, ακόμη και μετά την εξαγγελία για Συνέδρια κλπ 
διαδικασίες. Ένα είναι σίγουρο, παρ’ όλη την απογοήτευση για το όνειρο 
που ξέφτισε, δεν πρόκειται να πάμε σπίτι μας. Θα συνεχίσουμε να αγωνι-
ζόμαστε για τα ιδανικά μας.

Θα ξανασυναντηθούμε στα Κινήματα, στις Συλλογικότητες, στους Δρό-
μους και τις Πλατείες, εκεί που ζει, αναπνέει και αγωνίζεται ο Λαός!

(Αλφαβητικά)
Βιτζηλαίος Γιάννης του Νικ. – Μέλος ΟΜ Πάρου-Αντιπάρου
Δεβελίογλου Τάσος – μέλος Γραμματείας ΟΜ Πάρου-Αντιπάρου
Ισιγώνης Μανώλης – συντονιστής ΟΜ Πάρου-Αντιπάρου, Μέλος ΠΣΕ Νότ. Αιγαίου.
Κολλάρος Νίκος – μέλος Γραμματείας ΟΜ Πάρου-Αντιπάρου
Ταντάνης Γιώργος - μέλος Γραμματείας ΟΜ Πάρου-Αντιπάρου
Φωτίου Λευτέρης - Μέλος ΟΜ Πάρου-Αντιπάρου».

Από το μέλος της γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, κ. Νίκο Κολλάρο, 
δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω επιστολή παραίτησης:

«Παραίτηση / αποχώρηση από το κόμμα
Οι άνθρωποι με αριστερή συνείδηση αισθάνονται και ντροπή. Αν πρέπει να δε-

χτώ ότι δεν υπήρχε εναλλακτική πέραν της συμφωνίας, θα πρέπει να δεχτώ ότι δεν 
θα υπάρξει εναλλακτική και στις πολιτικές που έρχονται

Άλλα δεν μπορώ να αρκεστώ στα ιδεολογικά ψίχουλα που απόμειναν. Δεν μπορώ 
να εγκλωβιστώ στη λογική «σώζω πρωτίστως το κόμμα». Προέχει να σωθούν άλλα 
πράγματα. Καλή δύναμη σε όσους συντρόφους επιλέγουν να το παλέψουν από 
μέσα αναζητώντας χαραμάδες φωτός. Η τελευταία μου πολιτική πρόγνωση είναι 
ότι το αναπόφευκτο θα έρθει, όταν πλέον δεν θα έχει μείνει τίποτα στα χέρια μας 

για να επενδύσουμε πάνω του. 
Ας είναι. Άλλοι αποφασίζουν. Ο κα-

θένας επιλέγει το δρόμο του. Το μόνο 
που εύχομαι είναι να διαψευστώ. Γιατί 
τα λέω όλα αυτά εδώ; Γιατί τόσα χρόνια 
παίρνω θέση. Δεν μου επιτρέπεται να 
μην πάρω τώρα. Αντίο σύντροφοι».

Από το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιώργο 
Ανδρεάδη, δημοσιοποιήθηκε η παρα-
κάτω επιστολή παραίτησης:

«Η πολυπόθητη για κάποιους συμφω-
νία επετεύχθη. Η χώρα μας, στο κανα-
βάτσο της διαπραγμάτευσης, αιμόφυρ-
τη με σβηστό μέλλον και χωρίς παιδικά 
όνειρα. Όπως μας είπε και ο κ. Οικονό-
μου, ο βουλευτής που μας επισκέφτηκε 
στο πλαίσιο του δημοψηφίσματος κα-
λεσμένος της τοπικής δεξιάς, τα παιδιά 

μας μπορούν να διεκδικήσουν δουλειά και στο εξωτερικό. 
Δεν έχει σημασία που η χώρα μας θα μετατραπεί σε γηροκομείο χωρίς πρόνοια, 

έτσι κι αλλιώς για πούλημα είναι. Αυτή είναι η πολιτική που υπηρετούσαν για 40 
χρόνια οι νεοφιλελεύθεροι δεξιοί και σοσιαλιστές που παρέλασαν με τις ευλογίες 
μας από την κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Και τώρα αντί να το βουλώσουν 
και να μας αδειάσουν τη γωνιά περνώντας κάποιοι από κρεμάλες και καρμανιόλες, 
με περισσό θράσος ζητάνε και τα ρέστα. Εντάξει όμως, αυτούς τους ξέραμε, ήταν, 
είναι και θα είναι οι πολιτικοί ραγιάδες της ιστορίας. Οι δούλοι του χρήματος και 
της παχιάς τσέπης. Η σημερινή κυβέρνηση; Το δημοψήφισμα; Το 62% του ΟΧΙ; Οι 
ευρωπαίοι δεν έλεγαν ότι το ΟΧΙ ισοδυναμεί με έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ; 
Πώς τώρα οι γερμανοί ναζιστές μας λένε ότι ψηφίσαμε να μείνουμε στο ευρώ; Και 
ο Αλεξάκος τι παιχνίδια παίζει; Την απάντηση του 62% στο θολό δημοψήφισμα που 
μας επέβαλε πώς την εξηγεί; Τι ερμηνεία δίνει; 

Από πού προκύπτει ότι θέλουμε κι άλλο μαστίγιο; Δεν είναι ξεκάθαρο το 62% 
του ΟΧΙ, στο ΟΧΙ των μνημονίων παντός τύπου; Πώς εξυπηρετείται από τον Αλέξη 
η ετυμηγορία του λαού του; Και, αν μας έβαλε να αποφασίσουμε για τις προη-
γούμενες προτάσεις των τοκογλύφων, γιατί δεν μας ρώτησε και για τη δική του 
κατάπτυστη πρόταση να του απαντήσουμε και για αυτή πεντακάθαρα; Και, αφού 
μας ρώτησε για το προηγούμενο τελεσίγραφο των ναζιστών, γιατί δεν μας ρωτάει 
και για τη συμφωνία που σύρθηκε να υπογράψει, γονατίζοντας μπροστά στους 
νεοφιλελεύθερους γαλαζοπράσινους προδότες που τους πήρε το ποτάμι, αλλά με 
περισσό θράσος τη φέρνει στη βουλή για ψήφιση; Και τι θέλει να του απαντήσουμε 
εμείς που σκεφτόμαστε διαφορετικά και θέλουμε άλλες αξίες για την πατρίδα μας 
και τα παιδιά μας; Που δεν θέλουμε να είμαστε αποικία των Φιλανδών ναζιστών 
και των «ανάπηρων» βαρβάρων; Τι θέλει να του πούμε εμείς που εξακολουθούμε 
να πιστεύουμε στην ελευθερία και στις αρετές της περήφανης και πυκνογραμ-
μένης ιστορίας του ΟΧΙ; Πώς είναι δυνατόν «σύντροφε» Αλέξη να μας ζητάς να 
πούμε ναι στα ΟΧΙ που με αίμα γράψαμε παρέα στους δρόμους;    

Όμως να πούμε και για τη βάση δυο λόγια; Από πότε η βάση της ελεύθερης 
αριστεράς περιμένει οδηγίες από το κόμμα, για να λειτουργήσει; Γιατί η βάση όλο 
αυτό το διάστημα παρέμεινε μουγκή; Γιατί η βάση δεν έστειλε κανένα απολύτως 
μήνυμα στην κυβέρνηση της αριστεράς; Γιατί δε στηρίξαμε την κυβέρνησή μας με 
συμφωνίες ή διαφωνίες; Γιατί η βάση απουσιάζει σχεδόν παντελώς από τα τοπικά 
ζητήματα που απασχολούν το νησί ή στην καλύτερη των περιπτώσεων ακολουθεί 
καταϊδρωμένη τα γεγονότα; Γιατί όποια φωνή ακούστηκε επιμελώς απομονώθηκε; 
Γιατί όποια προσπάθεια έγινε σε εργασιακούς χώρους υποβαθμίστηκε; 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει διάθεση κριτικής αλλά κατατίθεται από την 
πλευρά μου προς προβληματισμό. Ο πρωθυπουργός μας περπάτησε το Γολγοθά 
του, σταυρώθηκε και απέθανε. Σήμερα η λόγχη που έσκισε το πλευρό του έσταξε 
νερό. Ο ρόλος του ολοκληρώθηκε. Πάμε για άλλα περισσότερο πεισμωμένοι από 
ποτέ. Ο αγώνας συνεχίζεται».
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Προοδευτική Ενότητα 
για το Μέλλον

«Πρωτοβουλία για την προγραμματική ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων 
στην κοινωνία και στην πολιτική, αποφάσισε να αναλάβει η «Προοδευτική Ενότητα 
για το Μέλλον», στην πρώτη της συνάντηση εργασίας, που φιλοξενήθηκε στην κα-
τάμεστη αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, την Κυριακή 26 
Ιουλίου 2015.

Η πιο επείγουσα προτεραιότητα που αναδείχθηκε στη συνάντηση, είναι η ανάγκη 
να βρουν ισχυρή και αξιόπιστη προοδευτική εκπροσώπηση:

- οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που επιμένουν να παράγουν πλούτο και αξία, για 
τους ίδιους και για τη χώρα, στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, στις επιχειρήσεις, 
την πρωτογενή παραγωγή και τη δημόσια διοίκηση, στον πολιτισμό και τις επιστή-
μες·

- οι συμπολίτες μας που πλήττονται από την κρίση και βιώνουν με δραματικό 
τρόπο την ανεργία καθώς και την ακραία υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου· 
αλλά και

- η νέα γενιά που της αξίζουν ρεαλιστικές προσδοκίες κι όχι ψεύτικες ελπίδες.
Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα η προσέλκυση κάθε δυνατής 

υποστήριξης καθώς και υπογραφών σε μια έκκληση για την ενότητα, που θα συ-
νιστά και πρόσκληση συμμετοχής στη Διάσκεψη για την Προγραμματική Ενότητα 
των Προοδευτικών Δυνάμεων, με διαφανείς κι ανοιχτές διαδικασίες. Έκκληση που 
απευθύνεται στους πολίτες, τις κινήσεις και τα κόμματα του προοδευτικού τόξου.

Με σεβασμό στην αυτονομία και την ιστορία όλων, οφείλουμε να συμπράξουμε 

σε ένα σχέδιο - επιτέλους, ελληνικής ταυ-
τότητας - για τις μεγάλες προοδευτικές 
αλλαγές που, μόνον όλοι μαζί, μπορούμε 
και οφείλουμε να υλοποιήσουμε.

«Η ειδοποιός διαφορά της πρωτοβου-
λίας που αναλαμβάνουμε συνίσταται στην 
επιδίωξη να προταχθούν οι ριζοσπαστικές 
προτάσεις για τη χώρα, την κοινωνία, το 
κράτος και την οικονομία, που ενώνουν 
όλο το προοδευτικό τόξο κι όχι η αναζή-
τηση οργανωτικών μεθόδων ενοποίησης.

Ιδίως στη σημερινή πολιτική συγκυρία, 
όπου ο σχηματισμός κυβερνήσεων συνερ-
γασίας είναι και θα παραμείνει ο κανόνας, 
όχι η εξαίρεση, η προγραμματική σύνθεση 
και συμφωνία είναι εθνική πολιτική προτε-
ραιότητα».

Το προσεχές διάστημα πρόκειται να δι-
οργανωθούν κι άλλες συναντήσεις εργα-
σίας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη κι άλλες 
πόλεις, ώστε να ενισχυθεί το αίτημα της 
ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων 
καθώς και για να προετοιμαστεί η δική μας 
συμβολή στη Διάσκεψη.

ΘΕΛΕΤΕ να ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ στην πρωτοβουλία;  Στείλτε email με την πρόταση σας 
και σημειώστε εάν θέλετε να υπογράψετε το κάλεσμα στο 26iouliou2015@gmail.
com».

Χρήματα της
Περιφέρειας για
τουριστική προβολή

Με δελτίο τύπου του έπαρχου Πάρου, κ. Κ. Μπιζά, έγινε ενημέρωση σχετικά με 
συνεδρίαση της επιτροπής τουρισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και αποφάσεις 
που λήφθηκαν σχετικά με δράσεις στα νησιά μας. Τα σημαντικότερα θέματα που 
συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω:

- Αξιολόγηση αιτημάτων συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (Εγκρίθηκε 
το αίτημα του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Διαδρομές στην Μάρπησσα», για τη 
χρηματοδότηση του πολιτιστικού φεστιβάλ Διαδρομές στην Μάρπησσα, με το ποσό 
των 13.235 ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ).

 - Διοργάνωση δημοσιογραφικών αποστολών (Φιλοξενία ταξιδιωτικών συντα-
κτών τους μήνες Αύγουστο ή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, με εξειδίκευση στη γαστρο-
νομία και σε άλλες μορφές τουρισμού, με εκτιμώμενο κόστος 27.900 ευρώ).

- Μεταφορά εντύπων σε κατά τόπους γραφεία του εσωτερικού και του εξωτερι-
κού καθώς και Ελληνικών προξενείων με συνολική δαπάνη 5.000 ευρώ.

- Αξιολόγηση προτάσεων διαφημιστικών καταχωρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.

- Αξιολόγηση πρότασης για την παραγωγή διαφημιστικών spot για την ανάδειξη 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

- Αγορά συμπληρωματικών τεμαχίων USB ως προωθητικό υλικό για την προβολή 
των νησιών της Π.Ν.ΑΙ.

- Αξιολόγηση πρότασης συνδιοργάνωσης της Π.Ν.ΑΙ με την με την Α.Μ.Κ.Ε. «Πα-
ραμεθώριος Δράση» του 3ου Φεστιβάλ των Συνόρων στο Αγαθονήσι.

- Αξιολόγηση δημιουργίας χαρτών των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
α) Δημιουργία γενικού χάρτη του Νοτίου Αιγαίου στον οποίο θα αποτυπώνονται 

όλα τα νησιά της ΠΝΑ καθώς και γενικές επισημάνσεις για σημεία τουριστικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε αυτά. Η εν λόγω δαπάνη βάση προσφοράς δε θα 
ξεπερνά τις 3.000 ευρώ + ΦΠΑ

β) Δημιουργία ολιγοσέλιδου εντύπου στον οποίο θα καταγράφονται οι περιπατητι-
κές διαδρομές στα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, καθώς και κάποιες 
πληροφορίες για το δίκτυο των μονοπατιών του κάθε νησιού. Η εν λόγω δαπάνη 
βάση προσφοράς δεν θα ξεπερνά τις 8.000 ευρώ + ΦΠΑ

- Αξιολόγηση εισήγησης εκτύπωσης χαρτών και εντύπων. Η συνολική δαπάνη 
βάση προσφοράς δεν θα ξεπερνά τις 12.000 ευρώ + ΦΠΑ

- Αξιολόγηση δημιουργίας VIDEO 360.
- Αξιολόγηση λειτουργίας και διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
- Αξιολόγηση ανάθεσης προπαρασκευής και προετοιμασίας εδεσμάτων-κουτιών 

κερασμάτων.
- Αξιολόγηση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μετάφρασης.
- Εκτύπωση αφισών για την δράση «WELCOME» του Υπουργείου Τουρισμού. (Το 

κόστος υπολογίζεται σε 7.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τα Δωδεκάνησα και 10.000 
ευρώ πλέον ΦΠΑ για τις Κυκλάδες)

- Αξιολόγηση προμήθειας ειδών συσκευασίας.
- 5η Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της πράξης «Προβολή του τουριστικού προϊό-

ντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

- Αξιολόγηση προμήθειας Cd με τίτλο Rhodes Inspiration: From East to West.
- Αξιολόγηση προτάσεων για διοργάνωση Εβδομάδας Τουρισμού.
Ακόμα, η Επιτροπή εξέτασε την διοργάνωση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού το μήνα Σεπτέμβριο, Εβδομάδας Του-
ρισμού που θα περιλαμβάνει διάφορες εκδηλώσεις, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, σε συνδιοργάνωση με τους Δήμους, με προϋπολογισμό ο οποίος 
θα διαμορφώνεται ως εξής: Ρόδος 40.000 ευρώ, Κως, Σαντορίνη, Μύκονος, από 
25.000 ευρώ, για νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων, ποσό 5.000 ευρώ 
και για Πάρο, Νάξο, Σύρο και Άνδρο, από 10.000 ευρώ.

Βίντζι Παροικιάς
τηλ. 22840 22355

Γυναικεία, παιδικά, ανδρικά µαγιώ -30%
Βερµούδες 19,90€
Γυναικεία καπέλα -30%
Καφτάνια από 6,00€ 4,90€
Εσπαντρίγιες από 12,00€ 7,90€
Ρολόγια τοίχου -30%
Πορτοφόλια & θήκες καπνού -20%

Προσφορές από 1-31 Αυγούστου
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Η θερινή σεζόν μπορεί να φθάνει στο αποκορύφωμά της, αλλά οι κακοί επαγγελ-
ματίες ζουν και βασιλεύουν στο νησί μας. Τα όσα χτίζονται με κόπο ολόκληρους 
μήνες, τα έξοδα που γίνονται για διαφημιστική προβολή, οι προσπάθειες σε εκθέσεις 
τουρισμού κλπ, πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί πολύ απλά ορισμένοι 
δεν πονούν τον τόπο και προτιμούν την «αρπαχτή».

Οι δύο ιστορίες που παρουσιάζουμε στο σημερινό μας φύλλο είναι ενδεικτικές και 
λόγω μόνο της κορύφωσης της θερινής σεζόν δεν προχωράμε σε δεκάδες άλλες 
που έχουμε με ονόματα και φωτογραφικό υλικό…

Υπόθεση πρώτη:
Άρες μάρες για την άγρα από το λιμεναρχείο…

Ο σύλλογος ιδιοκτητών ταξί Πάρου διαμαρτύρεται για την άγρα πελατών από 
επαγγελματίες του κλάδου ενοικίασης αυτοκινήτων, που γίνεται μπροστά από το 
χώρο που σταθμεύουν τα δικά τους οχήματα στο λιμάνι της Παροικιάς.

Με επιστολή που έστειλαν στο αρχηγείο του λιμενικού σώματος και σε όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς γράφουν:

«Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της νόμιμης στάθμευσης των ταξί στην Παροικιά 
και εντός λιμενικής ζώνης, παρατηρείται το απαράδεκτο, επικίνδυνο και παράνομο 
γεγονός, επιχειρηματίες του κλάδου της ενοικίασης οχημάτων, να κάνουν άγρα 
πελατών στην πιάτσα των ταξί, με αποτέλεσμα:

- Να παρενοχλούν τους πελάτες που έχουν επιλέξει τη μεταφορά τους με ταξί.
- Να υφαρπάζουν την πελατεία των επαγγελματιών οδηγών.
- Να παρεμποδίζουν την ομαλή συγκοινωνία καθώς στέκονται στη διαδρομή που 

διέρχονται τα αυτοκίνητά μας με άμεσο κίνδυνο να συμβούν ατυχήματα, καθώς 
κατά τη διάρκεια της παράνομης εμπορικής διαπραγμάτευσης – ψαρέματος που 
κάνουν στη μέση του δρόμου, απασχολούν τους τουρίστες και χωρίς να θέλουμε 
να γίνουμε μάντεις κακού, είναι θέμα τύχης που δεν έχουμε θρηνήσει θύματα ακό-
μα.

Απευθυνόμαστε σε εσάς, ως Σωματείο, που τόσα χρόνια νόμιμα και σε συνερ-
γασία με όλους τους φορείς λειτουργεί με μοναδικό σκοπό τις άρτιες υπηρεσίες 
στους επιβάτες, ως έσχατη λύση ανάγκης ώστε να επιβληθεί ό,τι προβλέπει ο νό-
μος αφού παρόλο τις ευγενικές μας παρατηρήσεις γίναμε σαν σωματείο δέκτες 
αδιαφορίας και ειρωνείας από τους συγκεκριμένους επαγγελματίες. 

Την εποχή της κρίσης της οικονομίας να μην αφήσουμε την κρίση να ποτίσει την 
κοινωνία μας».

Η απάντηση
Το αρχηγείο του λιμενικού σώματος απάντησε και σημειώνει τα εξής:
- Η πιάτσα έχει χωροθετηθεί βάσει κανονιστικής απόφασης του δήμου Πάρου, σε 

χώρο εκτός του λιμένα (σε απόσταση λιγότερη από 50 μέτρα), που είναι εκτός 
της χωρικής αρμοδιότητας του λιμεναρχείου Πάρου.

- Η λιμενική επιτροπή Κυκλάδων με την υπ. αρ. απόφαση (…) καθόρισε το λιμένα 
Παροικιάς, ως εξομοιούμενο χώρο με τη χερσαία ζώνη λιμένα. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις (…) ο έλεγχος εφαρμογής της τουριστικής νομοθεσίας και συνεπώς των 
διατάξεων περί άγρας πελατών, σε εξομοιούμενους χώρους με χερσαία ζώνη λιμέ-
να, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του λιμενικού σώματος. Σημειώνεται ωστόσο ότι 
επί του παρόντος το δημοτικό λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, με την υπ. αρ. (…) 
απόφασή του ΔΣ αποφάσισε τη χάραξη της χερσαίας ζώνης λιμένα Παροικιάς κατ’ 
εφαρμογή (…), διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Η ουσία
Το ζήτημα της άγρας πελατών μπροστά στην πιάτσα ταξί της Παροικιάς έχει πάρει 

πλέον μεγάλες διαστάσεις και όντως οι επαγγελματίες οδηγοί έχουν δίκιο για τα 
προβλήματα που καταγγέλλουν. Το ζήτημα δεν υπήρχε παλαιότερα, καθώς το λι-
μεναρχείο έκανε σωστά τη δουλειά του. Και για να γράφουμε σωστά τα πράγματα, 
επί λιμενάρχη Πάρου, Κωνσταντίνου Γιαλελή, αυτά τα ζητήματα λύνονταν μέσα σε 
μερικές ώρες μόνο…

Το αρχηγείο του λιμενικού σώματος στην απάντησή του φάσκει και 
αντιφάσκει και προσπαθεί να πετάξει αλλού το μπαλάκι. Κάνει ακόμα και 
μία απρέπεια αφού ουσιαστικά καταδεικνύει ως υπαίτιο του προβλήματος τη δημο-
τική αρχή, διότι καθόρισε την πιάτσα εκτός χωρικής αρμοδιότητας του λιμεναρχείου 
Πάρου…

Ποιά είναι λοιπόν η αρμοδιότητα του λιμεναρχείου; Στα πόσα μέτρα έξω από την 
πόρτα του λιμανιού έχει αρμοδιότητα. Τους πληροφορούμε λοιπόν ότι η πιάτσα 
των ταξί στην Παροικιά είναι μια δρασκελιά από την πόρτα τους. Μη μας κοροϊ-
δεύουν στην απάντησή τους. Με την ίδια λογική λοιπόν δεν έχουν καμία αρμο-

Καταγγελίες και… αδιαφορία!
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διότητα έξω από τα κάγκελα του λιμανιού. 
Όλοι όμως γνωρίζουμε πως το λιμεναρχείο 
κόβει κλήσεις από το Μπουνταράκι έως τα 
Λιβάδια και αστυνομεύει σε περιοχές πολλή 
πιο μακριά από την πιάτσα ταξί στην Παροι-
κιά. Δεν έχει όμως αρμοδιότητα -όπως γρά-
φουν- δυο βήματα έξω από την πόρτα του 
λιμανιού… Το μόνο που κατανοούμε εμείς οι 
υπόλοιποι από την ανάγνωση της απάντη-
σής τους είναι πως δε θέλουν να εμπλακούν 
σε νέες εργασίες. Κατανοούμε το μεγάλο 
φόρτο εργασίας που έχουν τους θερινούς 
μήνες, αλλά γνωρίζουμε συγχρόνως πως 
έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη στελεχών απ’ 
όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες του νησιού 
μας. Έχουν τετραπλάσια δύναμη από την 
αστυνομία... 

Με τη λογική της απάντησης που δίνουν 
είναι σαν να λένε πως ουσιαστικά κανείς 
δεν είναι αρμόδιος για το πρόβλημα που 
έχει δημιουργηθεί μπροστά από την πιάτσα 
των ταξί και την άσχημη εικόνα που παρου-
σιάζεται εκεί. Σε ό,τι αφορά τη σόλοικη πρό-
τασή τους περί του ότι η πιάτσα βρίσκεται 
εκτός λιμένα να τους πληροφορήσουμε ότι 
τις συγκοινωνιακές ρυθμίσεις της επιβάλλει 
η κοινή λογική και όχι το συμφέρον εργα-
ζόμενων. Δεν μπορεί να βρίσκεται η πιάτσα 
εντός λιμένα, διότι πολύ απλά τα ταξί δεν 
εξυπηρετούν μόνο επιβάτες πλοίων… Σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη των νησιών της 
χώρας μας οι πιάτσες των ταξί βρίσκονται 
κοντά στις εξόδους των λιμανιών. Σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη των νησιών της χώρας 
μας αυτοί οι χώροι αστυνομεύονται από το 
λιμενικό σώμα.

Υπόθεση δεύτερη
Ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα!

Οι καταγγελίες για τα όσα συμβαίνουν σε παραλίες του νησιού μας είναι καθη-
μερινές στο Παριανό διαδίκτυο. Τα σχόλια πολλά και η απογοήτευση για το θέμα 
χτυπάει κόκκινο. Για το θέαμα που παρουσιάζουν πολλές παραλίες της Πάρου και 
τις καταλήψεις από ομπρελοκαθίσματα, ας διαβάσουμε κάποια ενδεικτικά σχόλια 
συμπολιτών μας:

«- Οι παραλίες είναι δημόσια έκταση και ως τέτοια ανήκει σε όλους μας. Ως εκ 
τούτου δεν θα έπρεπε να έχει δικαίωμα κανείς, είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός φο-
ρέας, να στήσει οτιδήποτε πάνω τους προς εκμετάλλευση. Δεν είναι δυνατόν να 
υποχρεώνουμε κάποιον ελεύθερο πολίτη να πληρώσει για να κολυμπήσει ή να τον 
υποχρεώσουμε να απλώσει την πετσέτα του σε πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της 
παραλίας γιατί από το υπόλοιπο κάποιοι γεμίζουν τις τσέπες τους με χρήμα».

«- Πόσο πρέπει να απέχουν οι ξαπλώστρες από το σημείο που σκάει το κύμα,5μ; 
Και πόσο στα εκατό της παράλιας μπορούν να καταλαμβάνουν οι ξαπλώστρες με 
τις ομπρέλες 50%; Τι μαθηματικά σας έμαθαν οι δάσκαλοι σας (εννοείται αυτοί 
φταίνε)».

Η ουσία

Τη φετινή χρονιά φαίνεται να έχει ξεφύγει κάθε έλεγχος στις παραλίες, ευθύνη 
βέβαια και της πολιτείας που τους προηγούμενους μήνες κάθε τρεις και πέντε νο-
μοθετούσε!

Οι καταγγελίες είναι σχεδόν καθημερινές σε όλες σχεδόν τις Κυκλάδες, ενώ η 
αυθαιρεσία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα 
που συνέβη προ ημερών στη Μύκονο όταν συνελήφθηκαν τρία άτομα που είχαν 
«ομπρελοποιήσει» μία ολόκληρη παραλία και δεν είχαν αφήσει ούτε ίχνος ελεύθε-
ρης πρόσβασης σ’ αυτήν. Τα τρία άτομα, που συνελήφθησαν αρχικά για παράνομη 
κατάληψη χώρου, αποδείχθηκε στη συνέχεια πως είχαν κάνει κατάληψη της περι-
οχής δίχως καμία άδεια! Βρήκαν δηλαδή ελεύθερη παραλία και έστησαν ομπρέλες 
και ξαπλώστρες! 

Στην Πάρο έχει γίνει περίπου νόμος η παράνομη κατάληψη των παραλιών και σχε-
δόν κανείς δε φαίνεται να νοιάζεται για την ελάχιστη απόσταση των πέντε μέτρων 

από το κύμα, όπως ορίζουν οι νόμοι ή ότι 
οι διάδρομοι ανάμεσα στις ξαπλώστρες και 
κυρίως το ποσοστό της παραλίας που επι-
τρέπεται για να καταληφθεί και δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 50%.

Όπως έγραψε και η «Καθημερινή» της πε-
ρασμένης Κυριακής, το πρόβλημα ξεκινάει 
από τους κακούς επαγγελματίες, αλλά στην 
πραγματικότητα σχετίζεται με τον τρόπο 
που το Δημόσιο διαχειρίζεται τις παραλίες 
μας, ένα σύστημα αναποτελεσματικό που 
οδηγεί σε προβληματικές καταστάσεις, αυ-
θαιρεσίες και βέβαια τεράστια απώλεια πό-
ρων.

Ο νόμος για τις παραλίες και της αιγιαλούς 
όλης της χώρας είναι ξεκάθαρος. Όλοι ανή-
κουν στο Δημόσιο, το οποίο αποφασίζει για 
τη μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης 
τους ή ετησίως τη μίσθωσή τους για «απλή 
χρήση», δηλαδή για λόγους αναψυχής με 
ομπρέλες, ξαπλώστρες και άλλες υποχρε-
ωτικά προσωρινές κατασκευές. Η παραχώ-
ρηση (από το Δημόσιο προς τους δήμους), 
πραγματοποιείται με βάση κάποιους κανό-
νες. Οι δήμοι συνήθως τις μισθώνουν σε 
ιδιώτες, αποδίδοντας ένα ποσοστό στο κρά-
τος. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κάθε χρόνο 
από το υπουργείο οικονομικών με καθυστέ-
ρηση, με αποτέλεσμα να προκαλείται φοβε-
ρή δυσλειτουργία. Οι δήμοι και οι κατά τό-
πους κτηματικές υπηρεσίες (που πρέπει να 
ελέγχουν τις συμβάσεις) επωμίζονται έναν 
τεράστιο όγκο δουλειάς (στο νομό Κυκλά-
δων για παράδειγμα, μισθώνονται 400-500 
παραλίες) που πρέπει να διεκπεραιωθεί σε 
ελάχιστο χρόνο. Φέτος, η κατάσταση ήταν 
χειρότερη από ποτέ. Κατ’ αρχήν, προηγήθη-
κε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατεί-

ας που ζήτησε να μη γίνεται χωρίς ειδικές προϋποθέσεις η εκμίσθωση παραλιών σε 
περιοχές Natura.

Η δε υπουργική απόφαση εκδόθηκε με καθυστέρηση (15 Απριλίου), περιέχοντας 
ωστόσο κάποιες νέες, ευεργετικές για συμφέροντα του Δημοσίου (και την ψυχική 
υγεία των λουομένων) ρυθμίσεις, όπως την αύξηση της ελάχιστης απόστασης από 
τη θάλασσα, την αύξηση από 20% σε 30% του ποσοστού που εισπράττει το Δη-
μόσιο, την απαγόρευση των τραπεζοκαθισμάτων στις παραλίες. Και στη συνέχεια 
τροποποιήθηκε στα μέσα Μαΐου, με κάποιες από τις διατάξεις αυτές να έχουν «εξα-
φανιστεί» (όπως η απαγόρευση για τα τραπεζοκαθίσματα). Παράλληλα, το υπουρ-
γείο περιβάλλοντος βρέθηκε ξαφνικά για πρώτη φορά να πρέπει να γνωμοδοτεί για 
τον τρόπο παραχώρησης εκατοντάδων παραλιών, με τις αποφάσεις να εκδίδονται 
ακόμα και στα τέλη Ιουλίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές παραλίες έχουν από 
διμήνου καταληφθεί «άτυπα» (είτε σε συνεννόηση με τον δήμο ή... όχι).

Ποιος λοιπόν θα ελέγξει την τήρηση της νομιμότητας στις παραλίες; Ουσιαστικά 
κανείς. Οι λιγοστοί υπάλληλοι των κτηματικών υπηρεσιών είναι σήμερα φορτωμέ-
νοι με συμβάσεις και δημοπρατήσεις.

Από την άλλη υπάρχει και μία μεγάλη αλήθεια. Οι δήμοι δε θέλουν να συγκρου-
στούν με τους «πελάτες» τους. Όχι κατ’ ανάγκη ότι το παραπάνω είναι «γραμμή» από 
τον εκάστοτε δήμαρχο ή το συνδυασμό της εκάστοτε πλειοψηφίας. Αυτά, όσο και 
να ακούγεται παράδοξο, λειτουργούν ουσιαστικά από τη δύναμη ψή-
φου που έχει κάθε δημοτικός ή τοπικός σύμβουλος. Έτσι, πολλοί σύμβουλοι 
για διάφορους λόγους και όχι μόνο ψηφοθηρικούς, δίνουν με ευκολία άφεση αμαρ-
τιών σε παραβάτες. Ακόμα ηχεί στα αυτιά μας το: «δεν είναι μόνο ο ΧΧΧ που κάνει 
παρανομίες στην Πάρο, όλοι κάνουν», που ειπώθηκε σε συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου, από δημοτικό σύμβουλο.

Το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά και χαρακτηριστικό είναι συμπολίτης μας 
που ενοικιάζει παραλία προς εκμετάλλευση, ότι χρησιμοποιεί στις συνεδριάσεις 
-όταν συζητείται το θέμα ενοικίασής της κάθε χρόνο- τη φράση: «η παραλία μου», 
πιστεύοντας ότι η συγκεκριμένη παραλία του ανήκει και δεν μπορεί να την ενοικιάσει 
κανείς άλλος!

Τέλος, η παραβατικότητα αυξάνεται σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία σε περι-
όδους οικονομικής κρίσης. Το «θύμα» όμως, στην περίπτωσή μας, δεν είναι κάποιος 
τρίτος, αλλά ο τόπος που μας ζει. Η Πάρος!
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Διακοπές
Ρουθούνι δεν άνοιξε με τη νέα αύξηση της τιμής 

των εισιτηρίων στα πλοία, που έφθασαν στα 36,5 
ευρώ στην οικονομική θέση. Αν βέβαια κάποιοι 
θελήσουν να μάθουν και τις τιμές σε καμπίνα, θα 
τους πρότεινα την αγορά πλοίου με leasing. Σε 
ό,τι αφορά τις τιμές Ι.Χ. αυτοκινήτων, αυτές έφθα-
σαν τα 81,50 ευρώ.

Ως καταλαβαίνετε η κλασική Ελληνική οικογέ-
νεια (ένας μπαμπάς, μία μαμά και δύο παιδιά), 
χρειάζονται για να πηγαινοέλθουν στην Πάρο 146 
ευρώ εισιτήρια και άλλα 163 ευρώ για το αυτο-
κίνητο. Δηλαδή, σύνολο 309 ευρώ, πήγαινε έλα. 
Ωραία. Ε, παιδιά θα έχουν μαζί τους, κανένα καφέ 
ο μπαμπάς, καμία σόδα διαίτης η μαμά, κανένα 
σάντουιτς τα παιδιά και κανένα χυμό. Πες 350 
ευρώ να είσαι μέσα. Όλα αυτά με το «καλημέρα».

Άντε τώρα πάμε να καθίσουν και 6-7 μέρες. Να 
βάλουμε και ένα δωματιάκι τεσσάρων ατόμων 
από 60 ευρώπουλα οικονομικά-οικονομικά. Άρα 
60 ευρώ, με 7 μέρες, μάλλον παντού σε όλο τον 
κόσμο, μας κάνουν 420 ευρώ. Δηλαδή, 350 ευρώ 
τα εισιτήρια και άλλα 420 ευρώ το κατάλυμα, 
μας κάνουν 770 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι μικρό το 
ποσό, αλλά δε το λες και μεγάλο. Το κακό είναι 
πως τέσσερα στόματα θα θέλουν και φαγητό… Να 
τα βάλω χαλαρά από 25 ευρώ το κεφάλι καθημε-
ρινά (μεσημέρι – βράδυ), που δε γίνεται, αλλά ας 
τα βάλω. Άρα 100 ευρώπουλα ημερησίως, που επί 
7 μέρες, μας κάνουν 700 ευρώ. Συν τα 770 ευρώ 
που είχαμε γράψει παραπάνω, το σύνολο μας κά-
νει 1.440 ευρώ! Αυτά, δίχως να βάζω μέσα καμία 
έξοδο βραδινή σε μπαράκι, δίχως δώρο στην επι-
στροφή για τον παππού και τη γιαγιά, δίχως τίπο-
τα. Το ερώτημά μου είναι πόσες οικογένειες στην 
Ελλάδα είναι σε θέση να χαλάσουν 2 χιλιάρικα για 
διακοπές στην Πάρο, για μια βδομάδα;

Όσο και να φαίνεται περίεργο, παντού και πά-
ντα, όλα ξεκινούν από τα εισιτήρια. Το πρώτο που 
σκεφτόμαστε στις διακοπές μας είναι τα εισιτήρια 
και κατά δεύτερον το ξενοδοχείο. Η τιμή των εισι-
τηρίων όμως είναι αυτή που κρίνει τον προορισμό 
μας. Όταν θέλεις λοιπόν τέσσερα κατοστάρικα για 
εισιτήρια, αρχίζεις και το σκέφτεσαι το θέμα. Η 
Ελληνική οικογένεια από την Αθήνα το σκέφτεται 
πολύ σοβαρά και η οικογένεια από πιο μακρινά 
μέρη από το λεκανοπέδιο Αττικής, το βλέπει σχε-
δόν ως απαγορευτικό το ζήτημα. Δεν είναι τυχαίο 
λοιπόν πως την τελευταία δεκαετία ανέβηκαν του-
ριστικά πάρα πολύ περιοχές όπως η Πελοπόννη-
σος, η Εύβοια και η Στερεά Ελλάδα.

Τα εισιτήρια των πλοίων πήραν την ανηφόρα 
και φυσικά –λόγω τουριστικής σεζόν- δεν έχουμε 
συνειδητοποιήσει ακόμα τι σημαίνει αυτό για το 
μόνιμο πληθυσμό.

ΕΛΣΑΤ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με ανακοί-

νωσή της επισημαίνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να απα-
σχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμε-
νες απογραφές και στατιστικές εργασίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
μπορούν να εγγραφούν, με ηλεκτρονική αίτησή τους 
μέχρι την 24η ώρα της 3ης Αυγούστου 2015, 
στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών Σεπτεμβρίου 2015  
– Απριλίου 2016.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ιδιώτες 
και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι εξαταξίου 
Γυμνασίου ή Λυκείου, ηλικίας από 21 έως 69 
ετών. Οι υπάλληλοι (μόνιμοι και με σύμβαση εργασί-
ας Αορίστου Χρόνου) Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ο.Τ.Α και λοιπών Δημοσίων Οργανισμών, δεν έχουν 
δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη είναι η συλλογή στατι-
στικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η 
εργασία εκτελείται εκτός γραφείου, κυρίως με προ-
σωπικές συνεντεύξεις,  χωρίς υποχρέωση τήρησης 
ωραρίου εργασίας. Η απασχόληση αυτή, δεν αποτελεί 
εξαρτημένη εργασία ούτε θεωρείται κατοχή δεύτερης 
θέσης για όσους παράλληλα εργάζονται στον ιδ. το-

μέα. Η αμοιβή του Ιδιώτη Συνεργάτη, γίνεται ανάλο-
γα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρω-
μένων ερωτηματολογίων που παραδίδει έγκαιρα και 
δεν προβλέπεται καμία άλλη αμοιβή για μετακινήσεις 
εκτός του νησιού μόνιμης διαμονής και προτίμησης 
που δηλώνει. Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο 
Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, θα υποβληθούν από 
τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην Ιστο-
σελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr στην πρώτη 
σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες 
ΕΛΣΤΑΤ».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύ-
νεστε στην Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Κυκλά-
δων στα τηλέφωνα 22810-82332, 22810-85134 και 
22810-85129.

Επίσκεψη 
Κουτσούμπα 
στο Νοσοκο-
μείο Σύρου

Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους της διοί-
κησης και του συλλόγου εργαζομένων του Γενικού νο-
σοκομείου Σύρου, είχε στις 23/7 ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, 
Δ. Κουτσούμπας, στο πλαίσιο περιοδείας που πραγμα-
τοποίησε στο νησί. 

Ο κ. Κουτσούμπας, συναντήθηκε με τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Ν. Αιγαίου, κ. Γ. Λεονταρίτη, μίλησε στο πνευ-
ματικό κέντρο Ερμούπολης, επισκέφθηκε τα ναυπηγεία 
Σύρου και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ν. Αιγαίου και 
συναντήθηκε με το δήμαρχο Σύρου. 

Στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε ο Δ. Κου-
τσούμπας στο Γενικό νοσοκομείο Σύρου βρέθηκαν τα 
προβλήματα και οι ελλείψεις που αντιμετωπίζει το νο-
σοκομείο, με πιο σημαντικό αυτό της υποστελέχωσης. 
Αν και πρόκειται για το μεγαλύτερο νοσοκομείο των 
Κυκλάδων, που καλείται να καλύψει περιστατικά από 
μια σειρά νησιά, που τους θερινούς μήνες πολλαπλα-
σιάζονται λόγω της τουριστικής κίνησης, η λειτουργία 
του επαφίεται στις φιλότιμες προσπάθειες των εργα-
ζομένων τού, που αγγίζουν όμως τα όρια της αντο-
χής τους. Την ίδια στιγμή οφείλονται δεδουλευμένα 
από εφημερίες και ρεπό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 
νοσοκομείο υπάρχει μόλις ένας παιδίατρος, ανάλογη 
εικόνα παρουσιάζεται σε άλλες ειδικότητες ενώ οι ελ-
λείψεις αφορούν και τους γενικούς γιατρούς. Ιδιαίτερα 
τονίστηκε η ανάγκη να εξασφαλιστούν πτητικά μέσα 
προκειμένου να διακομίζονται με ταχύ και κατάλλη-
λο τρόπο περιστατικά, που σήμερα χρειάζονται πάνω 
από πέντε ώρες για να φτάσουν σε νοσοκομείο της 

Αθήνας, χρόνος που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει 
αποδειχθεί μοιραίος. Ακόμα οι εργαζόμενοι εξέφρα-
σαν τον προβληματισμό και την ανησυχία τους για τη 
δραστηριοποίηση ιδιωτών, στους τομείς της καθαριό-
τητας, της φύλαξης, της σίτισης, αλλά και στη λογική 
που καλλιεργείται πως ο μόνος τρόπος να «επιβιώσει» 
το νοσοκομείο είναι οι χορηγοί και ο εθελοντισμός.

Ο Δ. Κουτσούμπας διαβεβαίωσε πως το ΚΚΕ θα πι-
έσει με κάθε μέσο και πρωτοβουλία στην κατεύθυν-
ση της επίλυσης έστω και κάποιων από τα σοβαρά 
προβλήματα του νοσοκομείου. Συζήτησε με τους ερ-
γαζόμενους τη θέση του ΚΚΕ πως σήμερα χρειάζεται 
συνολική αλλαγή πλεύσης, ανατροπές που θα φτά-
σουν το μαχαίρι στο κόκαλο και δε θα περιορίζονται 
σε μερεμέτια. Εξήγησε πως ο τομέας της υγείας, απο-
δεικνύει πως είναι απαραίτητη η δημιουργία ενιαίου 
φορέα, στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, που 
θα σχεδιάζει σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας και 
των νησιών της. Αναφέρθηκε ακόμα στις πολιτικές 
εξελίξεις που προδιαγράφουν νέα όξυνση των λαϊκών 
προβλημάτων. 

Τέλος, εξήγησε πως τα αδιέξοδα που καλούν το λαό 
να «διαλέξει» ανάμεσα στα μέτρα της νέας συμφωνίας 
από τη μια και στην έξοδο από το ευρώ και την επί-
σημη χρεοκοπία από την άλλη, πηγάζουν από την πο-
λιτική των κομμάτων που διαχειρίζονται το σαπισμένο 
καπιταλιστικό σύστημα, υπογραμμίζοντας πως τώρα 
είναι η ώρα οι εργαζόμενοι να ανοίξουν το δρόμο για 
ριζικές κοινωνικές αλλαγές.

Μεταφορά 
μαθητών

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενό-
τητα Κυκλάδων), με απόφασή της συνεχίζει την παρά-
ταση υποβολής προσφορών για το διεθνή ηλεκτρο-

νικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυ-
κλάδων, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού 
προϋπολογισμού 2.388.088,52 ευρώ, συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α. 9%.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών είναι η Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 και ώρα 
15.00 ενώ η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφο-
ρών είναι η Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015 και ώρα 
10.00.
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Τσακώνονται για κάτι 
που ήθελαν…

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στους κατοίκους των νησιών μας η αντιπαράθεση 
μεταξύ του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γ. Χατζημάρκου και του βουλευτή ΣΥ-
ΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιου, για την επικείμενη αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά 
μας. Και αυτό διότι ο μεν περιφερειάρχης 
ζητούσε πριν το δημοψήφισμα την υπερ-
ψήφιση του «ναι», που σήμαινε ναι και στα 
μέτρα που πρότειναν αρχικά οι δανειστές 
και σ’ αυτά ήταν και η αύξηση του ΦΠΑ, 
ενώ ο δε κ. Συρμαλένιος, ήταν από εκεί-
νους τους βουλευτές που ψήφισαν –όπως 
και όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές Κυκλά-
δων- την ένταξη της χώρας στο τρίτο 
μνημόνιο! Με λίγα λόγια οι δύο πολιτικοί 
άνδρες της περιφέρειας μας τσακώνονται 
για τα μάτια του κόσμου και για να υπερα-
σπίσουν μετά το «έγκλημα» την «αθωότη-
τά» τους…

Οι παράλογες ανακοινώσεις που σκόρ-
πισαν θυμηδία ξεκίνησαν όταν ο κ. Χα-
τζημάρκος σε δήλωσή του μεταξύ 
άλλων είπε: «[…] Από τα ξημερώματα της 
Πέμπτης 16 Ιουλίου 2015, το ειδικό φο-
ρολογικό καθεστώς  των νησιών του Αι-
γαίου αποτελεί παρελθόν. Ο σκληρός αγώνας που δώσαμε τους πέντε τελευταίους 
μήνες, για να υπερασπιστούμε αυτόν τον τόπο από το ψέμα, τον λαϊκισμό, την 
κατασυκοφάντηση και τα συμπλέγματα διαφόρων κυβερνητικών παραγόντων, που 
υπηρετούσαν προσωπικές ατζέντες, ήταν άνισος. Ήταν άνισος γιατί επιπλέον των 
παραπάνω λόγων, υπονομεύθηκε και τοπικά. Το ειδικό φορολογικό καθεστώς των 
νησιών  έπεσε εντελώς ανυπεράσπιστο κοινοβουλευτικά, υπό το βάρος της αγω-
νίας για την σωτηρία της χώρας, από την ολέθρια πολιτική μιας κυβέρνησης που 
πορεύθηκε χωρίς σχέδιο για το «αύριο». Χρειάστηκαν μόνο έξι μήνες Αριστερής 
διακυβέρνησης για να ξεπουληθεί με τρόπο ανήθικο και πολιτικά χυδαίο το ειδικό 
φορολογικό καθεστώς των νησιών που κρατήθηκε όρθιο επί δεκαετίες (…)».

Σε απάντησή του ο κ. Συρμαλένιος, προς τον κ. Χατζημάρκο, μεταξύ άλλων 
είπε: «Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου με θρασύτατη ανακοίνωση του μετά την 
ψήφιση στη βουλή των πρώτων προαπαιτούμενων, αποδίδει τη διαδικασία μερικής 
κατάργησης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στο Αιγαίο σε «εκ προμελέτης έγκλημα» 
της κυβέρνησης, στην οποία μάλιστα προσάπτει πολιτική χυδαιότητα και ανηθικό-
τητα.

Καταρχήν θα συνιστούσαμε στον Περιφερειάρχη λίγη τσίπα, τη στιγμή που με 
απίστευτη ευκολία υποστήριξε καθαρά για μικροκομματικούς λόγους το ΝΑΙ στο 

δημοψήφισμα, συνηγορώντας ουσιαστικά στην κατάργηση των μειωμένων συντε-
λεστών ΦΠΑ στα νησιά μας, όπως άλλωστε πρότεινε το πακέτο Γιούνκερ της 25ης 
Ιουνίου. Κατά δεύτερον, γνωρίζει πολύ καλά τις σκληρές προσπάθειες της ελλη-
νικής κυβέρνησης που απορρίπτοντας το τελεσίγραφο των δανειστών της 25ης 
Ιουνίου, έθεσε στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων της χώρας μας και σε όλες 
τις προτάσεις μέχρι τέλος, τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο 
Αιγαίο, που ως στοιχείο νησιωτικότητας χαρακτηρίζει όλες τις νησιωτικές περιοχές 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (…).

Η διάταξη που ψηφίστηκε υπό το βάρος της υπερψήφισης μιας εκβιαστικής 
συμφωνίας για την αποτροπή της άτακτης χρεοκοπίας της χώρας, από όλους 

τους βουλευτές του Ν. Αιγαίου όλων των 
κομμάτων, καταργεί σε πρώτη φάση από 
1/10/2015 τους μειωμένους συντελε-
στές στα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά 
με υψηλό εισόδημα, σε δεύτερη φάση 
από 1/6/2016 στα υπόλοιπα νησιά, ενώ 
διατηρεί το ειδικό καθεστώς για τα απο-
μεμακρυσμένα νησιά. Η εφαρμογή της 
διάταξης παραπέμπεται σε ΚΥΑ Εσωτερι-
κών και Οικονομικών, κάτι που σημαίνει 
ότι ο αγώνας όλων μας θα συνεχιστεί για 
να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε την 
προηγούμενη κατάσταση σε όσο γίνεται 
περισσότερα νησιά, που εκτός των άλλων 
αντιμετωπίζουν τόσο τις προβληματικές 
συγκοινωνίες ιδιαίτερα το χειμώνα, όσο 
και την κατάρρευση του δημόσιου συστή-
ματος υγείας».

Στις 20 Ιουλίου είχαμε νέα απάντηση του κ. Γ. Χαζτημάρκου, που μεταξύ 
άλλων σημείωνε: «Είναι λυπηρό αλλά ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μιας πολύ συγκε-
κριμένης νοοτροπίας, το θράσος και η αμετροέπεια. Το θράσος και η αμετροέπεια 
αυτών που έφεραν την χώρα μια ανάσα από την άτακτη χρεοκοπία και ξεπούλησαν 
το μοναδικό μέτρο που αντισταθμίζει τις απώλειες των νησιών λόγω νησιωτικότη-
τας και δημιουργεί συνθήκες ισονομίας με την ηπειρωτική χώρα και παρόλα αυτά, 
διατηρούν ακόμα το θράσος και την αμετροέπεια να ζητούν «τσίπα» από εκείνους 
που αρνήθηκαν να μείνουν απαθείς και αμέτοχοι παρατηρητές γιατί έτσι βολεύει 
τους ίδιους. 

Ζητούν «τσίπα» από τους άλλους, εκείνοι που έκαναν σημαία το ψέμα και τον 
απύθμενο λαϊκισμό, εξαπατώντας τους πολίτες, πίσω από τους οποίους επιχείρη-
σαν να κρυφτούν και να μετακυλήσουν τις δικές τους ευθύνες, όταν διαπίστωσαν 
ότι οδηγούν την χώρα με ταχύτητα στο χάος. Ζητούν «τσίπα» από τους άλλους, 
εκείνοι που πολιτεύθηκαν και έκτισαν την διαδρομή τους πάνω σε ένα αφήγημα το 
οποίο ξεπούλησαν μέσα σε έξη μόλις μήνες. Εκείνοι που όχι μόνο έσυραν την χώρα 
σε ένα αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα, με τον κίνδυνο του εθνικού διχασμού, αλλά 
εξευτέλισαν και αυτήν ακόμη την διαδικασία του δημοψηφίσματος, αφού άλλη 
εντολή ζήτησαν και πήραν από την κάλπη και άλλη στην συνέχεια εφάρμοσαν (…)».

Καθολικός 
Επίσκοπος

Την Κυριακή 19 Ιουλίου 
2015 τελέστηκε η Θεία λει-
τουργία στην Καθολική ενορία 
του Αγίου Αντωνίου Παροικι-
άς. Στη λειτουργία χοροστά-
τησε ο Σεβασμιότατος Επίσκο-
πος Σύρου, Πέτρος Στεφάνου, 
ο οποίος ήρθε από την Σύρο 
ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Την τελετή παρακολούθη-
σαν πολλοί πιστοί και σύμφω-
να με σχετικό δελτίο τύπου της 
καθολικής κοινότητας Πάρου, 
το κοινό «ευχαριστήθηκε την 
κατανυκτική ατμόσφαιρα που 
χαρακτηρίζει τα μυστήρια που 
τελεί ο Σεβασμιότατος Επί-
σκοπος».

Τέλος, σύμφωνα με δελτίο τύπου, η εκκλησία Αγίου Αντω-
νίου Παροικιάς, θα είναι ανοιχτή για το κοινό κάθε μέρα, από 
τις 9:30 π.μ έως τις 14:00 μ.μ. και ο Άγιος Γεώργιος Νάουσας, 
θα είναι ανοιχτός κάθε μέρα, από τις 7:00 π.μ έως αργά το 
βράδυ. Τέλος, την Κυριακή 26 Ιουλίου 2015, θα τελεστεί Θεία 
λειτουργία στις 18:30 στον Άγιο Αντώνιο Παροικιάς και στις 
20:00 στον Άγιο Γεώργιο Νάουσας, από τον εφημέριο π. Γεώρ-
γιο Παλαμάρη.

Γεωργικά φάρμακα
Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώθηκε ότι θεσπί-

στηκε από το υπουργείο παραγωγικής ανασυγκρότησης περιβάλλοντος και ενέργειας, ένα απαραίτητο 
πιστοποιητικό με το οποίο οι χρήστες φυτοφαρμάκων θα αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν να χειρίζονται 
σωστά και με ασφάλεια τα φυτοφάρμακα.

Το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει εκτός των 
άλλων και τα εξής: 

α) πρόγραμμα κατάρτισης για την πιστοποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών γεωργών, στην 
ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και 

β) τήρηση μητρώου πιστοποιημένων επαγγελματιών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμά-
κων στο υπουργείο παραγωγικής ανασυγκρότησης περιβάλλοντος και ενέργειας, το οποίο αναρτάται 
στο διαδίκτυο με μοναδικό κωδικό για κάθε κάτοχο πιστοποιητικού ώστε ακόμη και το γεωπονικό 
κατάστημα πώλησης φυτοφαρμάκων να μπορεί να ελέγχει με τον κωδικό, την ύπαρξη επικαλούμενου 
πιστοποιητικού..

πιστοποιητικό και διαδικασίες χορήγησής του
1. Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσε-

ων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για να μπορούν να προμηθεύονται μετά τις 26 Νοεμ-
βρίου 2015 φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.

2. Τα πιστοποιητικά χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου, μετά από επιτυχή 
εξέταση των ενδιαφερομένων στα εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα, η οποία διενεργείται μέσω βάσης 
δεδομένων στην οποία είναι καταχωρημένες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία και τα εξεταστικά κέντρα δίδοντα στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr και στην ιστοσελίδα http://
ppp-usercert.minagric.gr  που είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για τον αυτοέλεγχο των 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων με τις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις 
χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Τα τέλη συμμετοχής 
στις εξετάσεις (παράβολο σε λογαριασμό του υπουργείου) ορίστηκαν από το υπουργείο και είναι: 25 
ευρώ μέχρι 31/8/2015 και 50 ευρώ από 1/9/2015 και μετά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτι-
κής οικονομίας και κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ.22810 98828.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & Ε-

ΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω ανά-

γκης,  πωλούνται σε διάφορες τοποθεσίες 

σπίτια εξοχικά και εντός οικισµού,  από 60 

έως 150τµ σε τιµές κάτω του κόστους από 

45.000€, πολύ µικρή προκαταβολή, πολλές 

δόσεις έναντι ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ενοικιάζονται δύο µονοκατοικί-

ες 120 τ.µ. και 50 τ.µ., για όλο το χρόνο, 

µε θέρµανση. Τηλ. 6906 836 639, 6986 714 

414

ΥΣΤΕΡΝΙ – ΑΜΠΕΛΑΣ, ενοικιάζεται µεζο-

νέτα 100 τ.µ., µε 2 υπνοδωµάτια, µπάνιο, 

ενιαίο σαλόνι-κουζίνα. Μεγάλη βεράντα µε 

θεά τη Νάξο. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ. για πλη-

ροφορίες: 6948 830 332

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται γκαρ-

σονιέρα 22 τ.µ., επιπλωµένη. Τηλ. 6948 

872 161/6949 043 463

ΛΕΥΚΕΣ Πλατεία Ηρώου, πωλείται επι-

χείρηση Οπωροπαντοπωλείου. Τηλ. 22840 

44018 και 6988 449 419

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΚΥΡΙΟΣ  ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ζητούνται από ψη-

τοπωλείο στις Λεύκες, για κουζίνα. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6974 415 928

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η΄ΠΩΛΗΤΗΣ  ζητείται. Τηλ. 

επικοινωνίας: 22840 24966

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ζητείται για καφέ – 

εστιατόριο στην Παροικία.

Τηλ. επικοινωνίας: 6932 334 848

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ζη-

τείται από επιχείρηση ανακύκλωσης για 

µόνιµη εργασία. Τηλ. 22840 52771. Ώρες 

επικοινωνίας:  08:00 – 16:00.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 

ζητείται για κύριο µε ειδικές ανάγκες. Ολι-

γόωρη µόνιµη εργασία µε καλές αποδοχές. 

Απαραίτητο το δίπλωµα οδήγησης. Τηλ. 

6937 755 804 κύριος ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζητεί:

1) ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ POOL BAR. Απαραί-

τητη γνώση αγγλικών και προϋπηρεσία. 

Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο: 

cv@minois-village.gr

2) ΛΑΤΖΕΡA Τηλ. 22840 28007, 22840 

22435

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητεί-

ται µε προϋπηρεσία, γνώσεις µαγειρικής 

και γνώση αγγλικών, για πενταµελή οι-

κογένεια στο Λονδίνο. Για τα 3 παιδιά της 

οικογένειας, υπάρχει νταντά. Παρακαλώ 

επικοινωνήστε από τις 6:00µµ έως τις 

7:30µµ στο 6930 425 185.

∆ΙΑΦΟΡΑ  

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

πωλούνται λόγω ανακαίνισης σε τιµές ευ-

καιρίας. Τηλ. 6987 220 168 Κώστας

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA 20 ίππων πωλεί-

ται, επισκευασµένο, µε 3 χρόνια εγγύηση 

και φρέζα καινούρια. Τηλ. 6976 336 421

ΚΟΥΤΑΒΙΑ Cane Corso διατίθενται, από 

καθαρόαιµους Ευρωπαίους γονείς, αρ-

σενικά 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 

ολοκαίνουρια πωλούνται, χειροποίητα, από 

φυσικό ξύλο, βαµµένα ντεκαπέ, για εσωτε-

ρικό ή εξωτερικό χώρο, σε πολύ καλή τιµή. 

Πληροφορίες στο τηλ. 6977 2338 02 από 

17: 00 και µετά.

ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ Κούτσχαρ δίνο-

νται. Τηλ. 6974 744 417

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Ιατρική ανακοίνωση

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 
Τσινιβίζοφ Παύλος | 3/8 - 14/8 9.00-17.00
Χαρίτος ∆ιονύσης | 15/8 - 30/8 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες 
µέρες
Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
Πατεράκη Ευστρατία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/7/2015 12.30-21.00, 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/8/2015 9.00-13.00
& ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/8/2015 09:00-21:00

Νευρολόγος | Τριαντάφυλλος Ηλίας | 
∆ΕΥΤΕΡΑ 3/8/2015 10.30-13.30
∆ΕΥΤΕΡΑ 10/8/2015 10.30-13.30

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου
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Στιγμές 
Πολιτισμού 2015

Η ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποίησε το πρόγραμμα πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων «Στιγμές Πολιτισμού», για τον Αύ-
γουστο 2015. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/8:
α) Πρόδρομος. Αφιέρωμα στην παραδοσιακή ρεβι-

θάδα. Διοργάνωση Π.Σ. «Σκόπας ο Πάριος». Διάρκεια 
έως 2/8.   

β) Μάρπησσα. Βιβλιοπαρουσίαση των ιστορικών μυ-
θιστορημάτων της Βασιλικής  Γαβαλά (Αγροτολέσχη. 
Ώρα 20:30).

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/8: 
α) Μάρμαρα. Ομιλία – παρουσίαση: «Το Αρχιπέλα-

γος και η μεσαιωνική Πάρος» με τον Αθανάσιο Βιώνη, 
επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής αρχαιολογίας Πανεπι-
στήμιου Κύπρου. Ακολουθεί μουσική συναυλία με την 
Μ. Κοντού και τον Α. Χανιώτη, στην Ι.Μ. Παντοκράτο-
ρος.  Ώρα 20:30. Διοργάνωση Σύνδεσμος Μαρπησ-
σαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου.

β) Μάρπησσα. Έκθεση Φωτογραφίας «Παρελθόν 
Ερμητικά Κλειστό» της Αφροδίτης Δρακοπούλου – 
Σάρδη. Έως 7/8. Ώρες λειτουργίας 19:00-23:00.

- 3/8 Παρουσίαση ποιητικής συλλογής της ίδιας 
καλλιτέχνιδας «Αρκεί μια Σπίθα». Διοργάνωση Δ/Κ 
Μάρπησσας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/8:
Λεύκες. Συναυλία «Ιστορία του Τάγκο από την Αργε-

ντινή στην Μικρά Ασία» - συμμετέχει  ο Ανδρέας Χα-
νιώτης. (Ανοικτό Θέατρο Λευκών – ώρα 21:30).

ΤΡΙΤΗ 4/8:
α) Παροικία. Συναυλία αφιερωμένη στην Παναγία 

«Ω! Πανύμνητε Μήτερ» πιάνο Βασίλης Τσαμπρόπου-
λος – τραγούδι Νεκταρία Καραντζή. Αύλειος χώρος 
Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Ώρα 21:00. Διοργά-
νωση Σύνδεσμος Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πά-
ρου. 

β) Αγκαιριά. «Δημιουργίες από ξύλο και όχι μόνο…» 
του Αντώνη Σκιαδά και έκθεση ζωγραφικής της Κ. Πα-
παβαντωνάκη. (Gallery Ανεμόμυλος έως 30/8).  

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8:
α) Λεύκες.1ο Θερινό Φεστιβάλ Παριανών Θεατρι-

κών Ομάδων. - 5/8 «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ  
- θεατρική ομάδα Π.Σ. «Αρχίλοχος». - 8/8 «Μπαμπάδες 
με Ρούμι» θεατρική ομάδα Συλλόγου Γυναικών Μάρ-
πησσας. Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

β) Παροικία. Θεατρική παράσταση «Χωρίζουμε 
λέμε….» στο ανοικτό θέατρο Λυκείου. Ώρα  21:00.

ΠΕΜΠΤΗ 6/8:
α) Μάρπησσα. Πανηγύρι Μεταμόρφωσης του Σω-

τήρος. Μουσική Εκδήλωση με την Ντένια Κουρού-
ση. Πλατεία παπα-Γιώργη Στάμενα. Συνδιοργάνωση: 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. - Δ/Κ Μάρπησσας. Ώρα  21:30.

β) Αλυκή. Πανηγύρι του Σωτήρος – Γιορτή ψαριού 
στην παραλία Αλυκής. Συνδιοργάνωση Δ/Κ  Αγκαιριάς 
- Π.Σ. Αγκαιριάς. 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 Φωτεινή Δάρρα. Πάρκο Πάρου. Διοργάνωση 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Ώρα 21:00. 

β) Παροικία. Σεμινάρια «Μαρμαρολατύπα-Ψηφιδω-
τό» από το μουσείο Νικόλαου Περαντινού. Ώρες 9:00-
14:00. Διάρκεια έως 11/8.

γ) Μάρπησσα. Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη  
στους Μανώλη και Κατίνα Γρυλλάκη. Ομιλητής  Κων/
νος  Ροδόπουλος. Συνδιοργάνωση Δ/Κ Μάρπησσας – 
Σύνδεσμος Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/8:  
Κώστος. Μουσική εκδήλωση με το συγκρότημα «Ντε 

λα Πάρο». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΜΕΑΣ Κώστου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  9/8: 
Λεύκες: Συναυλία Jazz στο ανοικτό θέατρο Λευκών. 

Ώρα έναρξης 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 Μαρί-
ας Πάστρα. Δημοτικός Χώρος Τεχνών Παλαιά Αγορά, 
έως 25/8. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8:
Λεύκες. Παράσταση Καραγκιόζη στο θέατρο Λευ-

κών. Ώρα  20:30. 

ΠΕΜΠΤΗ 13/8: 
Παροικία. Σεμινάρια «Μαρμαρογλυπτική των Κυ-

κλάδων» από το μουσείο Ν. Περαντινού. Ώρες 9:00-
14:00. Έως 20/8.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/8: 
Παροικία. Λαμπρός εορτασμός Ι.Π. Παναγίας  Εκα-

τονταπυλιανής. Λιτάνευση Ιερής  Εικόνας. Εορταστι-
κές εκδηλώσεις. Συνδιοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. - Δ/Κ 
Παροικίας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/8: 
α) Λεύκες. Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 90 χρό-

νων από την ίδρυση του Συλλόγου Λευκιανών της 
Αθήνας. Ανοικτό Θέατρο Λευκών – ώρα 21:00.

β) Νάουσα. Έναρξη έκθεσης του Πολύβιου Ταβου-
λάρη. Χώρος Τέχνης  «Άγιος Αθανάσιος», έως 24/08.

γ) Νάουσα. Τριήμερο εκδηλώσεων  «Βίκυ Μοσχο-
λιού - Δέκα Χρόνια Σιγή». 

1η μέρα: - Έκθεση ενθυμημάτων στη μαρίνα της Νά-
ουσας, ώρα: 20:30-23:30. - Χορωδιακή μουσική εκ-
δήλωση από το σύλλογο γυναικών Μάρπησσας υπό 
τη διεύθυνση του Αστέριου Ρήγα. Διοργάνωση Δήμος 
Πάρου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/8:
Νάουσα. Τριήμερο εκδηλώσεων «Βίκυ Μοσχολιού 

– Δέκα Χρόνια Σιγή». 2η μέρα: Έκθεση ενθυμημάτων 
στη μαρίνα της Νάουσας, ώρα: 20:30-23:30. - Μουσι-
κή βραδιά με τους: Πίτσα Παπαδοπούλου, Λένα Αλκαί-
ου, Ζωή Παπαδοπούλου, Νίκο Αβαγιανό. Ώρα έναρξης 
21:30. Διοργάνωση Δήμος Πάρου.

ΤΡΙΤΗ 18/8:
α) Νάουσα: Τριήμερο εκδηλώσεων  «Βίκυ Μοσχο-

λιού – Δέκα Χρόνια Σιγή».3η μέρα: - Έκθεση ενθυμη-
μάτων στη μαρίνα της Νάουσας, ώρα: 20:30-23:30. 
Διοργάνωση Δήμος Πάρου.

β) Νάουσα. Παιδική θεατρική παράσταση «Παραμύ-
θι Χωρίς Όνομα» της Κάρμεν Ρουγγέρη. Θέατρο Πάρ-
κο Πάρου. Ώρα 21:00 Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

γ) Μάρμαρα. Μουσική βραδιά στην παραλία του 
Μώλου. Συνδιοργάνωση Δ/Κ Αρχιλόχου-Αναπτυξι-
ακός Σύλλογος Πρόοδος – Ανάπτυξη. Ώρα έναρξης 
21:30.

δ) Παροικία. Θεατρική παράσταση «Αγαπημένη μου 
Ελλάς» στο ανοικτό θέατρο Λυκείου. Διοργάνωση 
Σύλλογος Παρίων. Ώρα 21:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8:
Μάρπησσα. Εκδήλωση με θέμα «Προσωπικότητα 

του Ευπατρίδη αείμνηστου Δημητρίου Ν. Αλιπράντη» 
για την ονοματοδοσία της επαρχιακής οδού Μάρπησ-
σας προς τιμήν του. – Πλ. παπα-Γιώργη Στάμενα, ώρα 
20:00. Συνδιοργάνωση Δ/Κ Μάρπησσας - Σύνδεσμος 
Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου.  

ΠΕΜΠΤΗ 20/08: 
α) Νάουσα. Έναρξη εκδηλώσεων για τα Εννιάμερα 

της Παναγίας: - Πώληση παραδοσιακών προϊόντων 
από το Σ. Γυναικών Νάουσας στην πλατεία. Συνδιορ-
γάνωση Δ/Κ Νάουσας – τοπικοί φορείς, έως 22/08.

β) Μάρπησσα. Έναρξη τριήμερου βιωματικού – πο-
λιτιστικού Φεστιβάλ «Διαδρομές στην Μάρπησσα», 
έως 22/08. Διοργάνωση Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 
«Διαδρομές στη Μάρπησσα».

γ) Πρόδρομος. Αφιέρωμα στα παραδοσιακά επαγ-
γέλματα του χωριού. Διοργάνωση Π.Σ. «Σκόπας ο Πά-
ριος». Έως 21/8.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/8:
α) Λεύκες. Πανηγύρι του Καράβολα. Παραπλεύρως 

του Κοινοτικού Μεγάρου. Διοργάνωση ΜΕΕΑΣ  «Υρία». 
Ώρα  21:30.                                                                                                                                     

β) Νάουσα. 4ο Φιλανθρωπικό Παζάρι «Ανακυκλώ-
νουμε Βοηθάμε». Συνδιοργάνωση Δ/Κ Νάουσας – το-
πικοί φορείς.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/8:
Νάουσα. Πρωινή περιπατητική ξενάγηση σε μουσεία 

και μνημεία. Συνδιοργάνωση Δ/Κ Νάουσας – τοπικοί 
φορείς.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/8:
Νάουσα. Εορτασμός Εννιάμερων της Παναγίας. 

Κουρσάρικη βραδιά - αναπαράσταση δρώμενων, πα-
ρουσία χορευτικών συγκροτημάτων. Συνδιοργάνωση 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. – Δ/Κ Νάουσας – τοπικοί φορείς. Ώρα 
21:00. 

ΤΡΙΤΗ 25/8:
α) Παροικία: Ομιλία με τίτλο: «Ελληνικός Πολιτισμός: 

Ένας γίγαντας εν υπνώσει», με ομιλητή τον κ. Πέτρο 
Καψάσκη, υποψήφιο διδάκτορα πολιτιστικής διπλω-
ματίας. (Αύλειος χώρος Παναγίας Εκατονταπυλιανής. 
Ώρα έναρξης 20:30).

β) Νάουσα. Έναρξη έκθεσης «BLUETOPIA BY ARS 
LONGA» συμμετέχουν: Αφροδίτη Παπαδούλη, Κατε-
ρίνα Δροσσοπούλου, Χρύσα Ρομπόρα, Κωνσταντίνος 
Μάντζαρης, Σοφία Κυριάκου, Γιάννης Αντωνακάκης. 
Χώρος Τέχνης «Άγιος Αθανάσιος», έως 4/9.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8:
α) Λεύκες. Παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο 

σκιών του Αργύρη Αθανασίου, στο ανοικτό θέατρο 
Λευκών. Ώρα 20:30.

β) Παροικία. Έναρξη έκθεσης 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 στον Νίκο Γκάτσο» στο 
αρχαιολογικό μουσείο Πάρου. Διοργάνωση Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. 

β) Λεύκες. Εορτασμός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου – 
χορευτική παράσταση. 

γ) Νάουσα. Τιμητική εκδήλωση για τους χορηγούς 
δημιουργίας του μουσείου Ορλωφικών. Διοργάνωση 
Πάρκο Πάρου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/08: 
α) Λεύκες. Παραδοσιακό παιχνίδι «Μπάλες». Διορ-

γάνωση ΜΕΕΑΣ «Υρία». 
β) Κώστος. Τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του μέγα 

ευεργέτη της Πάρου, Φραγκίσκου Βελέντζα. Διοργά-
νωση Τ/Κ Κώστου. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8:
Νάουσα: CAID φεστιβάλ επιστημονικών ταινιών. 

Πάρκο Πάρου. Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Διάρκεια έως 
8/9.
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Μαρπησσαϊκός

Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, με ανακοίνωσή του και ύστερα από συζητήσεις του διοικητικού 
του συμβουλίου με τους προπονητές του συλλόγου, αποφάσισε τα εξής:

«ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Συνέχεια στις ακαδημίες ποδοσφαίρου με τα τέσσερα επιμέρους τμή-
ματα (μπαμπίνι, προτζούνιορ, τζούνιορ και προπαιδικό) και τη δημιουργία τμήματος προ-
μπαμπίνι/ Αγωνιστικά τμήματα στο πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ με συμμετοχή ενός 
τμήματος υποδομής το παιδικό και ύστερα από μακροχρόνια αδράνεια το ανδρικό τμήμα του 
συλλόγου στο πρωτάθλημα της Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Συνέχεια στο μεικτό τμήμα ακαδημιών του συλλόγου. Στα αγωνι-
στικά τμήματα στο πρωτάθλημα της Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ το επιτυχημένο τόσα χρόνια τμήμα 
των κορασίδων και η δημιουργία εφηβικού τμήματος 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Τη συνέχεα του προπονητικού μικτού τμήματος και τη διερεύνηση για 
την αναγνώριση από την Ε.Ο.ΠΕ. και τη συμμετοχή του τμήματος για τα επόμενα πρωταθλή-
ματα».

Ακαδημίες ποδοσφαίρου

Ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση της τελευταίας προπόνησης την Παρασκευή 17 
Ιουλίου 2015, η πρώτη δοκιμαστική φάση της δημιουργίας μικτής ομάδας ακαδημιών πο-
δοσφαίρου Πάρου. Η δράση είναι μία πρωτοβουλία της αθλητικής επιτροπής της ΚΔΕΠΑΠ.

Συγκεκριμένα, αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 έχοντας ως κεντρική 
ιδέα την προώθηση της συνεργασίας με τους συλλόγους, την σύσφιξη των σχέσεων με-
ταξύ των σωματείων και των νεαρών αθλητών τους, ώστε τα νέα παιδιά των ακαδημιών 
να γαλουχηθούν πάνω στις αρχές της ευγενούς άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθαι» που για 
την ΚΔΕΠΑΠ αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την σωστή διαπαιδαγώγηση των νεαρών 
αθλητών του νησιού μας.

Από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους ξεκίνησε το πρόγραμμα των δοκιμαστικών προπονή-
σεων των ακαδημιών με τη συμμετοχή των σωματείων Α.Ο. Πάρου, ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός 
και Π.Σ. Αγκαιριάς, το οποίο ολοκληρώθηκε μέσα στον μήνα Ιούλιο. Η αθλητική επιτροπή 
της ΚΔΕΠΑΠ σε ανακοίνωσή της σημειώνει: «Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για 
την άψογη συνεργασία και τη σημαντική τους συμβολή σε αυτή μας την προσπάθεια στους 
εκπροσώπους των συλλόγων κ. Κουτσονικολή, Τσαντάνη, Κρουσταλάκη και Τριανταφυλλά-
κο από τον Α.Ο. Πάρου, τους κ. Τσιγώνια, Φραντζή, Ρηγόπουλο και Πατέλη από τον ΑΜΕΣ 
Μαρπησσαϊκό και τους κ. Κουταλίδη, Παντελαίο και Στογιάνου από τον Π.Σ. Αγκαιριάς. Επί-
σης ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κ. Αθανάσιο Μαρινόπουλο που έχει αγκα-
λιάσει και στηρίζει ενεργά αυτή μας την προσπάθεια, τον κ. Πούλιο Γ.Γ. του ΠΣΑΠ, τον κ. 
Μοστράτο ενωσιακό προπονητή της ΕΠΣ Κυκλάδων και το βετεράνο διεθνή ποδοσφαιριστή 
Στέλιο Γιαννακόπουλο για την παρουσία τους και την ομιλία που πραγματοποίησαν στους 
νεαρούς αθλητές κατά την τελευταία προπόνηση της περιόδου.

Τέλος ευχαριστούμε τους γονείς των παιδιών που διέθεσαν χρόνο βοηθώντας στις  με-
τακινήσεις τους και βέβαια τους μικρούς αθλητές των ακαδημιών για τη συμμετοχή τους 
και τον ενθουσιασμό τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού για τον προσεχή Σεπτέμβριο ώστε 
να εξετάσουμε εκ νέου την προοπτική της συνέχισης αλλά και τις δυνατότητες περαιτέρω 
βελτίωσης και ανάπτυξης της μικτής ομάδας ακαδημιών ποδοσφαίρου Πάρου».
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Σύνδεσμος 
προπονητών

Τρεις γνωστοί προπονητές ποδοσφαίρου των Κυκλάδων (Κάμπαξης, 
Μανθόπουλος, Λιγνός), πήραν την πρωτοβουλία για να ιδρυθεί σύνδεσμος 
προπονητών ποδοσφαίρου στο νομό μας. Η ανακοίνωσή τους για τη δημι-
ουργία συνδέσμου έχει ως εξής:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι προπονητές του ποδοσφαίρου του νομού μας 
βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ξεκίνησαν 
απαιτούμενες διερευνητικές εργασίες για την δημιουργία Συνδέσμου προ-
πονητών Ποδοσφαίρου στο Νομό Κυκλάδων από τους συναδέλφους προ-
πονητές κύριοι Κάμπαξης Δ, Μανθόπουλος Μ. και Λιγνός Μ..

Η ιδέα του Συνδέσμου υπήρχε πάντα από πολλούς συναδέλφους αλλά 
κανένας μας δεν έπαιρνε την απόφαση για την υλοποίησή του προφασιζό-
μενος είτε τις προσωπικές αδυναμίες είτε τις ιδιομορφίες μαζί με τις ιδι-
αιτερότητες του Νομού μας έναντι των άλλων Νομών της Χώρας μας και 
αυτό το καθιστούσε ως ακατόρθωτο. Πιστεύουμε τώρα όλοι μας στην ομά-
δα ότι ωρίμασε αφενός σαν ιδέα και αφετέρου με συνάρτηση τις ανάλογης 
εμπειρίας που έχουμε μας καθιστά ικανούς καλύπτοντας όλες εκείνες τις 
προδιαγραφές που συντελούν στην πραγματοποίηση αυτού του εγχειρή-
ματος. Η πρώτη ενέργεια μας είναι η κοινοποίηση της ανακοίνωσης της 
δημιουργίας του Συνδέσμου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης του Νομού μας. 
Ένα βασικό θέμα που προέχει είναι η καταγραφή όλων των συναδέλφων 
που ζουν και εργάζονται στο νομό μας με την επιθυμία να ενταχθούν σαν 
μέλη στον Σύνδεσμό μας. Συνέπεια αυτής της κίνησης ταυτόχρονα θα ση-
ματοδοτήσουμε τις επόμενες κινήσεις μας που είναι:

Η συγκρότηση ομάδας των 21 μελών που απαιτούνται για την έκκριση 
της σύναψης του καταστατικού μας που αυτόματα αποτελούν τα ιδρυτικά 
μέλη του Συνδέσμου. Η συγκρότηση προσωρινής Διοίκησης μέχρι να ορι-
στεί η πρώτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκοπός του Συνδέσμου 
μας είναι:

α) Η νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Προπονητή Ποδο-
σφαίρου.

β) Η προστασία των συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του Συν-
δέσμου και η εγγραφή του στο Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων.

γ) Η υποβοήθηση της επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης των με-
λών του Συνδέσμου, καθώς και η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ τους.

δ) Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος του ποδοσφαίρου.
ε) Η παρακολούθηση όλων των τεχνικών εξελίξεων του ποδοσφαίρου.
στ) Η αρωγή σε κάθε αθλητική, φιλανθρωπική και πολιτιστική εκδήλωση.
Στην πρώτη καταγραφή μελών δικαίωμα δήλωσης έχουν  οι εξής:
1) Οι διπλωματούχοι της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., 

καθώς και των σχολών προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
όπως έχει καθορισθεί από τις διατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώ-
ρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και της ειδικής συμφωνίας με-
ταξύ ΕΠΟ και της επιτροπής JIRA.

2) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού 
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των ελληνικών πανεπιστημίων, με κύρια ειδικότητα το άθλημα 
του ποδοσφαίρου, που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την 
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως έχουν καθορισθεί από τις δι-
ατάξεις της σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων 
της UEFA.

3) Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προ-
πονητών του εξωτερικού των χωρών του πρωτοκόλλου της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της U.E.F.A., εφόσον συναι-
νεί η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας του.

4) Οι διπλωματούχοι των σχολών προπονητών της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού που διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και όσοι έχουν 
πάρει πιστοποίηση σε συμμετοχή σε κάποια σχολή της Γενικής Γραμματεί-
ας Αθλητισμού ή της ΕΠΟ.

5) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού (ΤΕ-
ΦΑΑ) των ελληνικών πανεπιστημίων, με κύρια ειδικότητα το άθλημα του 
ποδοσφαίρου που διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Όλα τα μέλη  (προπονητές ποδοσφαίρου: ΓΓΑ, ΤΕΦΑΑ, ΕΠΟ, ξένων 
σχολών) αποκαλούνται προπονητές ποδοσφαίρου και είναι ισότιμα μέλη 
του Συνδέσμου. Τα μέλη του Συνδέσμου, βάσει την κείμενη νομοθεσία και 
τον κανονισμό προπονητών, έχουν δικαίωμα να εργάζονται σε ΠΑΕ, ΤΑΠ ή 
Σωματεία, ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματος τους και την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος που όλοι πρέπει να διαθέτουν.

Διευκρινίζεται ότι όπου, στο παρόν, μνημονεύεται η λέξη προπονητής, 
εννοείται και προπονήτρια. Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν ημε-
δαποί ενήλικες, με τα ίδια προσόντα. Για δηλώσεις εγγραφής θα ορίσουμε 
καταλυτική ημερομηνία.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρούν να επικοινωνούν με τους συνάδελφους προπονητές στα κάτωθι τη-
λέφωνα: Κάμπαξης Δ. ,τηλ. 6979 256274, Μανθόπουλος Μ. τηλ. 6947 
302291, Λιγνός Μ τηλ. 6937 258108».
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Διάπλους Πάρου – Αντιπάρου
Για όγδοη συνεχή χρονιά διεξήχθη το περασμένο Σάββατο (25/7/15), ο κολυμ-

βητικός αγώνας από την Πούντα Πάρου στην Αντίπαρο, απόστασης 1453 μέτρων.
Στον αγώνα μετείχαν περισσότεροι από 450 Έλληνες και ξένοι κολυμβητές και 

μεταξύ αυτών –όπως κάθε χρόνο- και μερικοί πιο γνωστοί από τη δράση τους 
σε άλλους τομείς, όπως ο ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, ο καθη-
γητής ψυχιατρικής, Στέλιος Στυλιανίδης, ο ακαδημαϊκός και αδελφός του πρώην 
πρωθυπουργού, Ανδρίκος Παπανδρέου, κ.α.

Για την ασφάλεια των κολυμβητών μερίμνησε το λιμενικό σώμα, η ΕΟΔ Κυκλά-
δων, επαγγελματίες δύτες και αρκετοί πολίτες με τα σκάφη τους.

Με το φακό της φωνής | 15




