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Silver Alert
Αναζήτηση 
Βουλευτών Κυκλάδων

Στα μαχαίρια έμποροι και Δήμος
Η δυσκολία να διοργανώσει το εμπορικό - πολιτιστικό φεστιβάλ ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, έφερε το δη-

μοτικό συμβούλιο Πάρου να αποφασίζει καταρχήν με πλειοψηφία, την επιστροφή στα πανηγύρια, για τον εορτασμό του 15Αύγουστου!

Μέσα σε ένταση, που προκλήθηκε από εκπροσώπους του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου, παρουσιάστηκε σε συνεδρίαση του δημο-

τικού συμβουλίου –ύστερα από την αδυναμία των Παριανών εμπόρων- πρόταση συλλόγου με την επωνυμία: «σύλλογος Πάρου» και έδρα 

το δήμο Περιστερίου στην Αθήνα.

τοπικές 
ειδήσεις
» σελ. 6

» σελ. 8-9

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Επείγοντα περιστατικά 24ώρες
7.00-21.00 καθηµερινά

στο τηλέφωνο 22840 55444 & 55333
21.00-7.00 στο τηλέφωνο 6944746462
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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 349
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Γλυπτά
Αυτά είναι. Δημοτικό συμβούλιο κυρίες και κύριοι 

και θέμα τα γλυπτά της Αννούλας, που μας έμειναν 
αμανάτι από την εποχή που κάναμε το περιβόητο συ-
μπόσιο στο Μαράθι! Μεσάνυχτα Τρίτης. Ο καιρός είχε 
ψιλοδροσίσει. Είχα φάει και εκείνους τους κεφτέδες… 
Το story το γράφω διότι προσπαθώ σαν σκηνοθέτης 
να σας βάλω στο θέμα με εικόνα και κάνω συνάμα και 
απόπειρα σεναρίου. (Έχω εντρυφήσει άλλωστε στα 
φοιτητικά μου χρόνια στις κουλτουριάρικες ταινίες 
στην υπόγα του «ΑΣΤΥ» στην Κοραή, από την οποία 
το μόνο κέρδος που είχα  ήταν κάτι περίεργες δεσποι-
νίδες που είχα γνωρίσει, που εκστασιάζονταν με ται-
νίες του Αγγελόπουλου ή τι κάνει ο άνθρωπος για να 
βγάλει γκόμενα….). Τες πα, έβαλα και μία διπλή κόλα 
με παγάκια και κάθισα αναπαυτικά να απολαύσω συ-
νεδρίαση με θέμα για το που θα πάμε τα γλυπτά της 
Αννούλας από τσι Νάουσσα.

■ Γλυπτά 2
Το θέμα το είχα τσεκάρει αμέσως μόλις είδαν φως 

τα θέματα της συνεδρίασης. Τα οσμίζομαι τα θέματα 
που έχουν ενδιαφέρον για τις «διαφωνίες». Έχω γί-
νει εξπέρ του είδους. Ως γνωστόν το καλυτερότερο, 
το best of the best των γλυπτών, το ανυπέρβλητο 
κομψοτέχνημα, το έχουμε εμείς στην Παροικιά! Εί-
ναι εκείνο το αξεπέραστο χαρτόκουτο από μάρμαρο 
Μαρόκου, που το βάλαμε όξω από το φαρμακείο της 
Φραγκούλη, καθώς αν πάθει κάποιος ένα κάτι από την 
ομορφιά του, αμέσως να του έχουμε αντίδοτο. Το γλυ-
πτό που είναι πάνω σε μία φοβερή παλέτα, το έχουμε 
μόνο εμείς οι τυχεροί τσι Παροικιά, και έτσι καμαρώ-
νουμε ως ρομά σκεπάρνια. (Το «ρομά» το γράφω μην 
τυχόν και με καταγγείλουν ως ρατσιστή οι Τσιρυζαίοι, 
με τους οποίους πρέπει να τα ’χω καλά, τώρα που εί-
ναι εξουσία και έχουν τα ΜΑΤ. Αυτό άλλωστε δεν το 
είχαν κατανοήσει καλά κάποιοι ακτιβιστές που πήγαν 
τις προάλλες στις Σκουριές και τώρα κλαίνε!).

■ Γλυπτά 3
Δεν μπορούσα ποτέ μου να φανταστώ ότι εμείς τσι 

Παροικιά θα είχαμε τέτοια τύχη. Και ναι κυρίες και 
κύριοι θα «παντρευτούμε» και τα υπόλοιπα 6 γλυπτά 
που μας έχουν μείνει στο Μαράθι και μας απειλεί ο 
ιδιοκτήτης του οικοπέδου που του τα έχουμε αφήσει, 
ότι άμα δεν τα πάρουμε από τη Γη του, θα τα κάνει 
μαρμαρόσκονη. (Να και ένας λογικός άνθρωπος στο 
νησί μας!). Έτσι και τα υπόλοιπα 6 γλυπτά θα έρθουν 
με κάθε επισημότητα να αναπαυθούν στο δημαρχείο 
Πάρου (ΟΛΕ!).

■ Γλυπτά 4
Ως γνωστόν εμείς στην Πάρο είμαστε δημοκρα-

τικοί άνθρωποι και μπορούμε γρήγορα να πάρουμε 
σωστές αποφάσεις. Έτσι, το δημοτικό μας συμβούλιο 
είχε φτιάξει μια τριμελής επιτροπή με πέντε άτομα 
που θα αποφάσιζε ποιος είναι ο σωστός χώρος για να 
τοποθετηθούν τα γλυπτά. Η επιτροπή δεν αποφάσισε 
όμως… και έτσι έγινε πρόταση από τους εργαζόμενους 
του δήμου μας! Το θέμα έτσι ακριβώς έχει και αν δε με 
πιστεύετε πάρτε και τα πρακτικά της συνεδρίασης για 
να τα ακούσετε αυτά που σας γράφω.

■ Γλυπτά 5
Σημειώνω ότι κατά παγκόσμια αποκλειστικότητα (ώ 

αυτό το νησί!), ότι ενώ τα γλυπτά και το συμπόσιο τα 
έχουμε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, για το που θα 
μπουν έχουν άποψη και οι μαρμαρογλύπτες. Αυτό εμέ-
να μου αρέσει πάρα πολύ διότι τώρα δικαιώνεται ο 
εργαζόμενος. Δηλαδή, είσαι καπετάνιος; Δεν πας στη 
γραμμή που σου λέει η εταιρεία που σε προσέλαβε, 
αλλά πηγαίνεις τσάρκα το πλοίο στη Σαλαμίνα, που με 
πήγαινε όταν ήμουν μικρός η μανούλα μου για μπάνιο 
και έπαιζα με τα κουβαδάκια μου σε άλλη παραλία. 
Είσαι παπάς; Δεν κάνεις το μυστήριο της βάφτισης, 
αλλά ρίχνεις ένα γάμο στο βρέφος, καθώς σου αρέσει 
η φάση με τα ρύζια και ο χορός του Ησαΐα. Κάπως έτσι 
και εμείς με τους μαρμαρογλύπτες στην Πάρο. 

■ Γλυπτά 6
Και αφού ακούσαμε όλα τα τρελά στη συνεδρίαση 

και το που θα τοποθετηθούν τα γλυπτά, τα πήρε ο 
Πούλιος στο κρανίο με το δίκιο του. Ο Πούλιος άρχισε 
τις ερωτήσεις και είπε: «θέλουμε και εμείς ένα γλυ-
πτό στο χωριό μας. Γιατί όλα στην Παροικιά;». Αφήστε 
που ο συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος είπε ότι 
στη Μάρπησσα δε βεβηλώνονται τα αγάλματα. (Αυτό 
εμένα μ’ άρεσε καθώς είμαι και υπέρ της παράδοσης 
και των μνημείων). 

■ Γλυπτά 7
Κάπου εκεί στη συνεδρίαση έσκασε μύτη και η Αν-

νούλα, που είχε πάει λέει σε μία συναυλία και είχε υπο-
χρέωση. Έτσι, πήρε το θέμα πάνω της και άρχισε να 
υπερασπίζεται τα γλυπτά των καλλιτεχνών. Το γλυπτό 
«πόρτα» θα πάει στην Αλυκή λέει. Το άλλο θα πάει στη 
Νάουσα. Μιλάμε ότι απέξω και ανακατωτά τα ήξερε 
όλα. Έμεινα παγωτό, καθώς εγώ το μόνο που ξέρω 
από γλυπτά είναι κανένας Ηνίοχος των Δελφών και 
άντε στο τσακίρ κέφι να θυμηθώ και καμία «κοιμωμέ-
νη» του Χαλεπά.

■ Γλυπτά 8
Το θέμα άρχισε να παίρνει φως με τις ερωτήσεις 

του Ρόκο, που είπε ότι η αρχική πρόταση του Κωβαίου, 
πριν βάλουμε την τριμελή επιτροπή με τα πέντε μέλη 
για να αποφασίσει, ήταν για να τοποθετηθούν στο δη-
μαρχείο. Πώς, αναρωτήθηκε, υπάρχει τέτοια σύμπτω-
ση; Ο Μάρκος χάρηκε και είπε: «γιατί αποκλείεται να 
υπάρχει σύμπτωση απόψεων;». Με λίγα λόγια, μετά 
την Αννούλα, ειδικός με τα γλυπτά και ο Μάρκος σκέ-
φθηκα όταν το άκουσα. Δηλαδή, ξανασκέφθηκα «που 
πας ρε Μήτσο Καραμήτσο, που εκτός τον Γιαννούλη 
Χαλεπά –και αυτόν επειδή τον έμαθες στο Α’ νεκρο-
ταφείο- δεν ξέρεις τίποτα από τέχνη; Κρίμα τα χρόνια 
που πέρασες στην υπόγα του «ΑΣΤΥ».

■ Γλυπτά 9
Το μυστικό ο Μάρκος το έσκασε στη συνέχεια. Θέλει 

σε μία πλατεία να μαζευτούν όλα τα αγάλματα. Λοι-
πόν εγώ είμαι με το Μάρκο σ’ αυτό το θέμα, υπό μία 
όμως προϋπόθεση. Να πάνε όλα τα νέα γλυπτά σε μία 
πλατεία, αλλά να πάει εκεί και η κούτα που έχει στηθεί 
στην Εκατονταπυλιανή, Έχω κάθε δικαίωμα και εγώ να 
έχω άποψη περί του είναι ή όχι τέχνη και στο σκεπτι-
κό μου το χαρτόκουτο, που μας έχετε φορτώσει στην 
πλατεία Μαντώς, μόνο τέχνη δεν είναι. Έχω δει άλλω-
στε και έργα καλύτερων λειαντών μαρμάρου. 

■ Παναθηναϊκός
Κάθισα την Τετάρτη το βράδυ να δω τον Ευρωπαίο 

Παναθηναϊκό. Ήταν τόσο Ευρωπαίος, λες και το κο-
στούμι του το είχε ράψει ο Βαρουφάκης, τον Αλαφού-
ζο μου μέσα!

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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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Σίφνο, η 
πέμπτη σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μου-
σική συνάντηση παραδοσιακής μουσικής νέων.

Η συνάντηση οργανώθηκε από την Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου (τμήμα κοινωνικής αλληλεγγύης Κυκλά-
δων - δράσεις πολιτισμού) με την ενεργό συμμετοχή 
του δήμου Σίφνου και την πολύπλευρη συμβολή του 
πολιτιστικού συλλόγου Σίφνου.

Η συμμετοχή ήταν πολυπληθής, όπως και η αντιπρο-
σωπευτικότητα, καθώς συγκεντρώθηκαν στη Σίφνο, 
πάνω από 100 νέοι μουσικοί και συνοδοί τους, από 13 
νησιά του νοτίου Αιγαίου.  Οι νέοι και οι συνοδοί τους 
συγκρότησαν πολύμορφα σχήματα όπου τα λαϊκά νη-
σιώτικα όργανα (βιολί, λαούτο, τσαμπούνα, σουραύ-
λι, τουμπί, σαντούρι, κανονάκι, τουμπελέκι και λύρα) 
έδωσαν για άλλη μια φορά και με ποικίλους τρόπους 
χαρακτηριστικά δείγματα της μουσικής παράδοσης 
του Αιγαίου. Η ανταλλαγή πλούσιων εμπειριών και 
οι «δυνατές στιγμές» συνεύρεσης που αλλεπάλλη-
λα βίωνε αυτή η ιδιότυπη πολιτιστική κοινότητα των 
νέων του Νοτίου Αιγαίου, δημιούργησαν στο νησί μια 
πρωτόγνωρη, συγκινητική ατμόσφαιρα που συνεπήρε 
και ενθουσίασε όλους τους συμμετέχοντες. Την επι-
στημονική υποστήριξη της συνάντησης είχε το μου-
σείο Ελληνικής λαϊκής τέχνης και Ελληνικών λαϊκών 
μουσικών οργάνων - συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, 
με την παρουσία του συνεργάτη της Περιφέρειας, δρ 
εθνομουσικολογίας Χάρη Σαρρή και τη συμμετοχή κι-
νηματογραφικού συνεργείου με το σκηνοθέτη Δημή-
τρη Κιτσικούδη. Στην ομαλή διεξαγωγή της δράσης 
συνέβαλαν ουσιαστικά το εξωραϊστικό σωματείο, «οι 
φίλοι του Κάστρου» και ο εξωραϊστικός σύλλογος, «Το 
Βαθύ της Σίφνου». 

Ποιοι μετείχαν:
ΑΝΔΡΟΣ
1. Μαμάης Αργύρης - τσαμπούνα, λαούτο, Γαύριο
2. Σταύρας Αλέξανδρος – βιολί, Καλυβάρι
3. Παντελιάς Γιώργος – τσαμπούνα, Άγ. Ιωάννης
4. Παπαστάμου Αλέξανδρος – βιολί, Χώρα
5. Κρίτης Μάριος - τουμπί, λαούτο, Γαύριο
6. Βιταλιώτης Λουκάς – τουμπί, Σιδώντα
7. Μαμάη Αθηνά – τουμπί, Γαύριο
8. Γιαννίση Κωνσταντίνα – σαντούρι, Στραπουργιές
9. Πανταζής Γιώργος – λαούτο-βιολί, Κόρθι
ΣΥΝΟΔΟΣ: Τριανταφυλλάκης Βαγγέλης – Σαντούρι, 
Τσαμπούνα, Βιολί

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
1. Πατέλης Δημήτρης - λαούτο  
2. Φαρούπος Γιάννης - τσαμπούνα

ΘΗΡΑ
1. Καραμολέγκου Νίνα – τσαμπούνα, τουμπάκι, τρα-
γούδι

ΚΕΑ
1. Δεμένεγας Αλέξανδρος – Τσαμπούνα, Ιουλίδα
2. Δεμένεγας Γιάννης – Τουμπί, Ιουλίδα
3. Κοζαδίνος Νίκος – Τσαμπούνα, Ιουλίδα
4. Ψημίτης Δημήτρης – Τουμπί, Γυριστής
5. Καβαλιέρος Νίκος – Τσαμπούνα, Άγ. Συμεών
ΣΥΝΟΔΟΣ: Καβαλιέρου Βασιλική – τουμπί

ΜΥΚΟΝΟΣ
1. Κοντιζάς Νίκος - τσαμπούνα 
2. Ασημομύτης Μάρκος – τσαμπούνα
3. Καράμπεης Γιάννης – τουμπάκι
4. Λακές Θανάσης – τουμπάκι

5. Λακέ Μαντώ – τραγούδι
ΣΥΝΟΔΟΣ: Ασημομύτης Γιάννης - τσαμπούνα

ΝΑΞΟΣ
  1. Σοϊλές Μανώλης – τσαμπούνα, Δανακός
  2. Μανιός Χρήστος - βιολί, τσαμπούνα, Φιλώτι
  3. Τσακωνιάτης Μανώλης – βιολί, Φιλώτι
  4. Κριμιτζάς Βαγγέλης – λαούτο, Απεράθου
  5. Μπαρδάνης Γιάννης – τουμπάκι, Απεράθου
  6. Καραπάτης Δημήτρης – τσαμπούνα, Απεράθου
  7. Γεροντής Μανώλης – τουμπάκι, Απεράθου
  8. Κώτσος Στέφανος – τουμπάκι, Απεράθου
  9. Αργύρης Βασίλης – τουμπάκι, Απεράθου
10. Βλασερού Αναστασία – Σαντούρι, Κεραμί
11. Ισπανόπουλος Κυριάκος – βιολί, Χαλκί
ΣΥΝΟΔΟΙ: Ψαράς Στέφανος – τσαμπούνα, Κρητικός 
Φλώριος – Τσαμπούνα, Μανιός Στέφανος - Τουμπάκι

ΠΑΡΟΣ
1. Τσουνάκης Σωτήρης – βιολί, Καμάρες
2. Κυδωνιεύς Γιώργος – βιολί, Άσπρο Χωριό
3. Κυδωνιεύς Μάρκος – λαούτο, Αλυκή
4. Κυδωνιεύς Μιχάλης – βιολί, Άσπρο Χωριό
5. Παντελαίος Γιάννης – βιολί, Αλυκή
6. Παντελαίος Νεκτάριος – τουμπελέκι, Αλυκή
7. Πατρίκη Ελισάβετ – τουμπάκι, κιθάρα, Παροικιά
8. Πατρίκης Θάνος – βιολί, Παροικιά
9. Πατρίκης Στέλιος – βιολί, Παροικιά
10. Ρούσσου Παναγιώτα – τουμπάκι, τραγούδι, Άσπρο 
Χωριό
11. Σαρρής Νίκος – τουμπελέκι, Αλυκή
12. Φραντζής Στέφανος – τουμπάκι, Μάρπησσα
13. Τσαντουλή Ζαχαρούλα – λαούτο, Νάουσα
14. Τσουνάκη Ελένη – τραγούδι, Καμάρες
15. Γεμελιάρης Γιώργος – τουμπάκι, Μάρπησσα
16. Πατέλης Κώστας – 
λαούτο, Παροικιά
ΣΥΝΟΔΟΣ: Τριαντάφυλ-
λος Βασίλης - τσαμπούνα

ΣΕΡΙΦΟΣ
1. Πλατανιώτης Φίλιππος 
– σουραύλι
2. Μονοβάσιος Αργύρης – 
σουραύλι
3. Κουζούπης Τάσος – 
σουραύλι
4. Γονιανάκη Ευαγγελία – 
σουραύλι
ΣΥΝΟΔΟΣ: Λιβάνιος Θο-
δωρής - τουμπί

ΣΙΦΝΟΣ
1. Πατριάρχης Φίλιππος – 
Βιολί
2. Μαυρογιάννης Νικόλας 
– Λαούτο

3. Μαυρογιάννης Νίκος - Λαούτο
4. Σταυριανός Γιάννης – Βιολί
5. Σταυριανού Μαργαρίτα – Λαούτο
6. Κάραβου Ελευθερία-Παρασκευή – Βιολί
7. Χρύσος Παναγιώτης – Λαούτο
8. Αβρανάς Απόστολος – Λαούτο
9. Κόμης Χριστόφορος – Λαούτο
10. Κόμη Ραλία – Βιολί
11. Τρίχας Γιάννης – Λαούτο
12. Ατσόνιος Λάκης – Βιολί
13. Φώτας Παναγιώτης – Λαούτο
ΣΥΝΟΔΟΙ: Συρίγος Στρατής – Βιολί, Λαούτο, Λεμπέ-
σης Σπύρος – Βιολί, Λαούτο

ΣΥΡΟΣ
1. Φρέρης Πέτρος – Τσαμπούνα, Μέγας Γιαλός
2. Βακόνδιος Γιώργος – Τσαμπούνα, Βιολί, Γαλησσάς
3. Νταβλασεβίτζε Αλέξης – Τσαμπούνα, Βήσσας
4. Παπασημινός Ιωσήφ – Τσαμπούνα, Βάρη
5. Νομικός Στρατής – Τουμπί, Μάννα
6. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος – Τουμπί, Βάρη
7. Χατζηγεωργίου Γιώργος – Βιολί, Τσαμπούνα, Φοί-
νικας
8. Τσαβδάρης Μηνάς – Τσαμπούνα, Λαούτο, Ερμού-
πολη
9. Μπάνης Λευτέρης – Τσαμπούνα, Φοίνικας
10. Στεφάνου Καρμελίνα – Τσαμπούνα, Φοίνικας
11. Κέτση Μαρία – Τραγούδι, Πάγος
12. Στεφάνου Βερόνικα – Τουμπί, Φοίνικας
13. Νομικού Ευγενία – Τραγούδι, Πάγος
14. Παυλάκου Κατερίνα – Κανονάκι, Ερμούπολη

ΚΑΣΟΣ
1.Νικολάου Νίκος - Λύρα, Λαούτο

ΚΑΡΠΑΘΟΣ
1. Μηνατσής Κώστας - Λύρα, Τραγούδι, Λαούτο, Όλυ-
μπος  
2. Ορφανός Μανόλης - Λαούτο, Τραγούδι, Όλυμπος
3. Πρωτόπαπας Νίκος – Τσαμπούνα, Όλυμπος
4. Χειλάς Απόστολος - Λαούτο, Τραγούδι, Όλυμπος - 
Μενετές   
5. Χειλάς Βασίλης - Λύρα, Τραγούδι, Όλυμπος – Με-
νετές
ΣΥΝΟΔΟΣ: Τσαμπανάκης Γιώργος – Σύμβουλος πολι-
τισμού Π.Ε. Καρπάθου
           
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
1. Κουκουβά Μαρία - Βιολί
2. Κουκουβά Σεβαστή - Βιολί
3. Κουκουβά Αγγελική - Βιολί
4. Κουκουβά Δικαία - Βιολί
5. Κουκουβάς Νίκος – Βιολί, Λαούτο
ΣΥΝΟΔΟΙ: 1. Κουκουβάς Μιχαήλ – Βιολί, συντονιστής 
της ομάδας Καλύμνου, Κουκουβά Φανερωμένη – Λα-
ούτο

ΑΘΗΝΑ
1. Χριστάνα Βασιλική – τουμπάκι
2. Χριστάνας Κωνσταντίνος – τσαμπούνα   
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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€
Πορτοφόλια & θήκες καπνού -20%

Ρολόγια τοίχου -30%

Προσφορές 1-31 Αυγούστου
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Δρομολόγια 
Φέρι-Μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι – μπόουτ που εκτελεί τη γραμ-
μή Πούντα – Αντίπαρος και αντίστροφα, ανακοινώθηκαν τα 
δρομολόγια Αυγούστου 2015, που έχουν ως εξής:

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:00 

- 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 
- 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 14:15 – 14:45 
- 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 
- 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 – 21:45 
- 22:15 – 22:45 – 23:15 – 00:15 – 01:15 – 02:15 – 03:15.

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00  – 10:20 

- 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20  – 12:40 
- 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 
- 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 
- 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 - 
23:00 – 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30 – 03:30

Τέλος, σημειώνουμε ότι κάθε Παρασκευή –μόνο για τον 
Αύγουστο- το πρώτο δρομολόγιο από Αντίπαρο θα ξεκινά 
στις 06:30 και από Πούντα στις 06:45.

Νέα επιστολή Έπαρχου
Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, έστειλε επιστολή προς το διοικητή της ΥΠΑ, κ. 

Κων/νο Λιντζεράκο, σχετικά με την πορεία της κατασκευής των κτιριακών υποδο-
μών του νέου αεροδρομίου Πάρου. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. Διοικητή,
Σας εκφράζω τα συγχαρητήρια μου για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως 

Διοικητής, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και 
σας εύχομαι να συμβάλετε στην βελτίωση και ανάπτυξη 
όλων των αεροδρομίων της χώρας, προς όφελος του 
δημοσίου συμφέροντος, της εθνικής οικονομίας και του 
τουρισμού.

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώ-
σω και ταυτόχρονα να σας μεταφέρω την αγωνία των 
νησιών μας για την πορεία της κατασκευής των κτιρι-
ακών υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου. Το νέο 
Α/Δ της Πάρου θα είναι το σημαντικότερο αναπτυξια-
κό έργο της Πάρου που προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
σύμφωνα με το «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων και 
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014-2025» όπως διαμορφώθη-
κε τον Νοέμβριο του 2014 από την Ενδιάμεση Διαχειρι-
στική Αρχή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων. Στο παράρτημα Γ του  ΣΠΕΜ και ειδικά στα 
στοιχεία προτεινόμενων έργων στη σελίδα 140 με Α/Α 
144 αναφέρεται το έργο «Αεροδρόμιο Πάρου» με προ-
ϋπολογισμό 10 εκ. €, δηλώνεται ότι οι μελέτες έχουν 
ανατεθεί, το χρονοδιάγραμμα διαγωνιστικής διαδικα-
σίας θα είναι 8/2017-7/2018 και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης θα είναι 9/2018-12/2020. Για τα νησιά της 
Πάρου, της Αντιπάρου αλλά και για τα γειτονικά νησιά 
(Νάξο, Σίφνο, Σέριφο κλπ.) είναι αναγκαιότητα να προ-
χωρήσουν οι μελέτες και να φτάσουν στον απαιτού-
μενο βαθμό ωριμότητας για να δημοπρατηθεί το τόσο 
σημαντικό για τα νησιά μας έργο.

Αν αυτά που ανέφερα τηρηθούν στα συγκεκριμένα 
χρονικά πλαίσια θα έχουμε ένα πλήρες αεροδρόμιο το 
καλοκαίρι του 2021. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε μέχρι 
τότε;

Επειδή ο διάδρομος ολοκληρώθηκε  θα πρέπει να 
δρομολογηθεί η κατασκευή μιας προσωρινής αλλά ταυτόχρονα αξιόπιστης και σο-
βαρής υποδομής ώστε να μπορέσει το νέο αεροδρόμιο να λειτουργήσει σύντομα 
και να δέχεται πτήσεις. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 ο πρώην Υπουργού Υποδομών 
κ. Μ. Χρυσοχοΐδης  επισκέφτηκε την Πάρο και ανακοίνωσε την απόφαση της Πο-
λιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου να κατασκευαστεί ένα κτίριο της τάξεως των 850 
τ.μ. μαζί με τα αναγκαία συνοδευτικά έργα (δρόμος, παροχή ρεύματος, νερού κ.α ). 
Η παραπάνω πρόταση έφτασε στο ποσό των 4,8 εκ.€ και απορρίφθηκε με την υπ. 
αριθμ. 375/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

διότι δεν είχε προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία.
Για το παραπάνω κτίριο των 850 τ.μ., η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 

ΥΠΑ με το α.π.1844/6.3.15 έγγραφο της και απαντώντας άμεσα στα έγγραφα με 
α.π.1573/5.3.2015 και με α.π. 1594/6.3.15 που εστάλησαν από την Περιφερειακή 
Ενότητα Πάρου δηλώνει ότι το έργο θα προχωρήσει με δημοπράτηση, με μέριμνα 
της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ και με μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί και θα εγκριθεί προσεχώς 
από την Υπηρεσία. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο της ΥΠΑ το αεροδρόμιο 
θα μπορεί να λειτουργήσει την θερινή περίοδο του 2017, εφόσον εξασφαλισθεί η 

απαραίτητη χρηματοδότηση.
Αξίζει να σας αναφέρω ότι η αεροπορική γραμμή 

Αθήνα – Πάρος έχει επιδοτηθεί κατόπιν σχετικού δι-
αγωνισμού από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ) με το ποσό των 16,7 εκ. ευρώ για την τετραετία 
(Απρίλιος 2012 έως Μάρτιο 2016). Προκύπτει από την 
παραπάνω διαδικασία ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατα-
βάλλει ανά έτος περίπου 4 εκ. ευρώ για την επιδότηση 
της συγκεκριμένης γραμμής. Άρα με αυτά τα χρήματα 
που δίνονται σε ένα έτος για την επιδότηση της συγκε-
κριμένης γραμμής θα μπορέσουμε να έχουμε την υλο-
ποίηση του κτιρίου των 850 τ.μ. Ακόμη σας καταθέτω 
και ένα απόσπασμα από το ομόφωνο ψήφισμα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου που εκδόθηκε στις 27 Μαΐου 2015 
και αναφέρει τα παρακάτω:

«[…] Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου έχει ως αυτονό-
ητο στόχο την ολοκλήρωση και όσο το δυνατόν γρηγο-
ρότερη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, το οποίο θα 
καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων 
και των πολυάριθμων επισκεπτών. Σε αυτή την κατεύ-
θυνση καλούμε την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεσα 
μελέτες και χρηματοδότηση των κτιριακών εγκαταστά-
σεων και των συνοδών έργων, ώστε να πιάσουν τόπο 
τα περίπου 30 εκ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί μέχρι 
στιγμής».

Είναι προφανές και αυτονόητο ότι η τοπική κοινωνία 
και οι φορείς των νησιών μας ζητούν από το Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων την χρηματοδό-
τηση της προτεινόμενης λύσης με νόμιμες, αξιόπιστες 
και διαφανείς διαδικασίες. Η Περιφερειακή Αρχή και οι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα σταθούν 
αρωγοί και συμπαραστάτες στην πραγματοποίηση του 
νέου Α/Δ της Πάρου. Για όλους τους παραπάνω λόγους 

σας ζητάω να μας ενημερώσετε για τις προθέσεις σας σχετικά με την πορεία της 
κατασκευής του νέου αεροδρομίου Πάρου και όταν το κρίνετε σκόπιμο να πραγ-
ματοποιηθεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή στην Υ.Π.Α., μια 
συνάντηση με θεσμικούς εκπροσώπους από την Πάρο (Βουλευτές του νομού Κυ-
κλάδων,  Έπαρχος, Δήμαρχοι, Περιφερειακός Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικών 
Παρατάξεων, Αερολιμενάρχης Πάρου, εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων και 
όποιοι άλλοι προταθούν από την πλευρά σας) για να ενημερωθούμε αναλυτικά και 
να συζητήσουμε το σχετικό θέμα».



www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις | 5

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

Προσωπογραφικό
λεξικό

Ένα νέο βιβλίο έρχεται 
να προστεθεί στο πλού-
σιο συγγραφικό έργο του 
διακεκριμένου φιλόλο-
γου-ιστορικού, Νίκου Χρ. 
Αλιπράντη, με τίτλο: «Προ-
σωπογραφικό Λεξικό της 
Μεταβυζαντινής Πάρου».

Στο προλογικό σημείωμα 
του ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Παροναξίας, κ. Καλλίνικος,  
αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«[…] το βιβλίο αποτελεί 
προϊόν επιμελούς, λεπτο-
μερούς και εμπεριστατω-
μένης μελέτης στην οποία 
καταγράφονται Εκκλησια-
στικά πρόσωπα της Πάρου, 
κληρικοί και λαϊκοί, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στο νησί κατά 
τους 16ο-19ο αιώνες και συνέβαλαν ο καθένας με τον δικό του 
τρόπο στη διατήρηση της θρησκευτικής και πολιτισμικής ταυτό-
τητας του νησιού. 

Πρόκειται για ένα όντως προσωπογραφικό λεξικό όπως και ο 
τίτλος επισημαίνει, καθώς στις σελίδες που ακολουθούν ο ανα-
γνώστης θα βρει ένα πλούσιο κατάλογο ονομάτων κατ αλφαβη-
τική σειρά, καθώς και ιστορικά τεκμηριωμένες πληροφορίες για 
τα πρόσωπα που καταγράφονται. Η περιήγηση στις σελίδες του 
βιβλίου, δίνει στον αναγνώστη την δυνατότητα να κάνει μια ανα-
δρομή στα μεταβυζαντινά χρόνια της Πάρου, καθώς παρατίθενται 
πολλά ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν την εποχή εκεί-
νη και συνδέονται με τα αναγραφόμενα πρόσωπα».

Γενεαλογικός
κώδικας

Ένα βιβλίο με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για 
τους Παριανούς και 
όχι μόνο μόλις κυκλο-
φόρησε*.

Είναι ο «επίτομος 
γενεαλογικός κώδικας 
της Πάρου» με συγ-
γραφέα τον πτέραρχο 
εν αποστρατεία Φρα-
γκίσκο Νικ. Περράκη.  

Το ενδιαφέρον μιας 
τέτοιας εργασίας, ανα-
φέρει στην εισαγωγή 
του βιβλίου ο συγγρα-
φέας, όπως αυτός ο 
γενεαλογικός κώδικας, 
είναι  πολυσήμαντο 
επειδή αναδεικνύει τον 
ρόλο των ονομάτων όχι μόνο ως διακριτικών των ατόμων 
μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, αλλά και ως στοιχείων, που 
απηχούν σε μέγιστο βαθμό τις ιστορικές πραγματικότητες, 
τις αντιλήψεις-νοοτροπίες και γενικά τον πολιτισμό των με-
λών αυτής της κοινωνίας. 

Στο κύριο σώμα της εργασίας, δηλαδή, το κεφάλαιο με 
τίτλο «τα οικογενειακά ονόματα της Πάρου» καταγράφονται 
γενικές παρατηρήσεις επί των Παριανών επωνύμων, υπάρχει 
η ετυμολογία  τους όπως και η γενεαλογική ανάπτυξη των 
Παριανών οικογενειών (καταγεγραμμένη και αποθηκευμένη 
σε cd το οποίο συνοδεύει το βιβλίο. Καλοτάξιδο λοιπόν!

* διατίθεται από το βιβλιοπωλείο «Αναγέννηση».

Δημότης Πάρου
ο Πρόεδρος!

Με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου, σε συνεδρίασή του στις 4 Αυγούστου 2015, απο-
φασίστηκε η ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, σε επίτιμο δη-
μότη του νησιού μας.

Ο κ. Πρόεδρος, θα επισκεφθεί την Πάρο κατά τη διάρ-
κεια του εσπερινού της Παναγίας, στο ιερό προσκύνημα 
της Εκατονταπυλιανής, στις 14 Αυγούστου.

Για τον κ. Παυλόπουλο, μετά τον εσπερινό της Παναγίας, η δημοτική αρχή θα 
παραθέσει μικρή δεξίωση στο δημαρχείο Πάρου. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, θα 
αναχωρήσει για την Τήνο.

Μια
αρμονική
συνάντηση…

Μια αρμονική εικαστική συνάντηση έχου-
με στη γκαλερί «ανεμόμυλος», που εκθέτουν 
έργα τους ο κ. Αντώνης Σκιαδάς και η κ. Κα-
τερίνα Παπαδαντωνάκη. 

Στην έκθεση έχουμε μια αρμονική συνά-
ντηση από… χρώματα, ξύλα από τη θάλασσα, 
παλιά αντικείμενα, βότσαλα, ρολόγια, που 
ανακατεύονται με τη φαντασία… Το αποτέ-
λεσμα αυτού του μαγικού «παντρέματος» 
μπορείτε να θαυμάσετε μέχρι και τις 31 Αυγούστου, στην gallery «Ανεμόμυλος», 
στην Αγκαιριά

Άη Γιάννης 
Καπαρός

Μετά από πολλά χρόνια το μοναστήρι 
του Άη Γιάννη του Καπαρού, ανοίγει την 
πύλη του στους πιστούς του νησιού.

Έτσι, στις 28 Αυγούστου, στις 7 το 
απόγευμα, θα τελεστεί ο εσπερινός και 
την επομένη μέρα (29/8) το πρωί, θα 
τελεστεί η Θεία λειτουργία. Ένα παλιό 
έθιμο ξαναζωντανεύει και είσαστε όλοι 
καλεσμένοι.
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Εκδηλώσεις
- Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαι-

ριάς, διοργανώνει και φέτος έκθεση βι-
βλίου στο λιμανάκι της Αλυκής. Η έκθεση 
θα διαρκέσει έως τις 18 Αυγούστου και θα 
είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το από-
γευμα, έως τις 11 το βράδυ.

- Ο σύλλογος Προδρομιτών Πάρου 
σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο 
Προδρόμου, «Σκόπας ο Πάριος», διοργα-
νώνουν την Τετάρτη 12 Αυγούστου, εκδή-
λωση προς τιμή του Εμμανουήλ Γρ. Καβάλ-
λη, επί χρόνια προέδρου της κοινότητας 
Αρχιλόχου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 
8:30 το βράδυ, στο σχολείο Προδρόμου.

- Ο ΜΕΑΣ Κώστου, διοργανώνει το 
Σάββατο 8 Αυγούστου νησιώτικη βραδιά, 
με το συγκρότημα «De la paro». Η είσοδος 
είναι ελεύθερη και η εκδήλωση θα ξεκι-
νήσει στις 10 το βράδυ στην πλατεία του 
χωριού.

Στα μαχαίρια 
έμποροι 
και Δήμος

Η δυσκολία να διοργανώσει το εμπορικό - πολιτιστικό φε-
στιβάλ ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, έφερε το δημοτικό συμβούλιο Πάρου να αποφασίζει 
καταρχήν με πλειοψηφία, την επιστροφή στα πανηγύρια, για 
τον εορτασμό του 15Αύγουστου!

Μέσα σε ένταση, που προκλήθηκε από εκπροσώπους του 
εμποροεπαγγελματικού συλλόγου, παρουσιάστηκε σε συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου –ύστερα από την αδυνα-
μία των Παριανών εμπόρων- 
πρόταση συλλόγου με την 
επωνυμία: «σύλλογος Πάρου» 
και έδρα το δήμο Περιστερίου 
στην Αθήνα.

Αυτή η κίνηση, δηλαδή, η 
«γρήγορη» πρόταση που κα-
τατέθηκε από τους πλανόδι-
ους εμπόρους που οργάνω-
ναν τα περασμένα χρόνια την 
εμποροπανήγυρη, μόλις δύο 
ημέρες μετά τη δήλωση αδυ-
ναμίας του φεστιβάλ από τους 
εμπόρους του νησιού μας, 
έφερε εκνευρισμό στον αντι-
πρόεδρο του εμποροεπαγ-
γελματικού συλλόγου, κ. Τάσο 
Τριαντάφυλλο, που απεύθυνε 
κάποιες σκληρές λέξεις προς τους συμβούλους της πλει-
οψηφίας.

Από την άλλη, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ισχυρίζονταν 
ότι το πανηγύρι είναι παράδοση του τόπου, ενώ οι έμποροι 
αντιδρούσαν λέγοντας ότι πλέον η Πάρος έχει καταστήματα 
με όλα τα αγαθά και η κλήση πανηγυρτζήδων από την Αθή-
να αφαιρεί τα χρήματα από τους ντόπιους εμπόρους, ενώ 
μας γυρίζει σαν κοινωνία πολλά χρόνια πίσω.

Πάνω στο οικονομικό θέμα, αλλά και την ανάγκη ή όχι 
ύπαρξης μ’ αυτό τον τρόπο του πανηγυριού είχαμε πολλές 
αντεγκλήσεις και τοποθετήσεις σχεδόν όλων των δημοτι-
κών συμβούλων.

Τελικά, κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο αποφά-
σισε το πανηγύρι να γίνει με τους εμπόρους με έδρα το Πε-
ριστέρι, από 12 έως 15 Αυγούστου στην Παροικιά (καρνά-
γιο) και από 20 έως 23 Αυγούστου στη Νάουσα (σχολικός 
κήπος). Το κόστος για τους εμπόρους θα είναι 500 ευρώ για 
Παροικιά και 400 ευρώ για Νάουσα. Επίσης, έγινε γνωστό 
ότι όποιος φορέας ή έμπορος από την Πάρο θέλει να συμ-
μετέχει, αυτό θα είναι δωρεάν. Βέβαια, η συμμετοχή σε ανά-
λογες περιπτώσεις προϋποθέτει άδεια πλανόδιου εμπόρου, 
κατάλληλες ταμειακές μηχανές, κλπ. Ακόμα, σύμφωνα με 
το Νόμο, σ’ αυτά τα πανηγύρια πρέπει να πωλούνται αντι-
κείμενα ευτελούς αξίας για τα παιδιά. Από ό,τι ακούστηκε 
όμως στη συνεδρίαση οι συγκεκριμένοι έμποροι που θα ορ-
γανώσουν φέτος το πανηγύρι, εμπορεύονται διάφορα άλλα 
πράγματα, όπως μαξιλάρια, σκαμπό, είδη νεωτερισμού, κλπ.

Οι κόντρες
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος (που βρίσκεται πλέον 

σε αντιδικία με το δήμο Πάρου), δημοσιοποίησε πριν τη συ-
νεδρίαση δύο ανακοινώσεις, ενδεικτικές του κλίματος που 
επικρατεί στις τάξεις του.

Η πρώτη ανακοίνωσή του έκανε λόγο για την ευκολία που 
ο δήμος δίνει άδειες στάσιμων πωλητών και είχε ως εξής:

«Κύριοι,
Με έκπληξη διαπιστώνουμε την αύξηση των θέσεων των 

στάσιμων υπαίθριων πωλητών σε μία εποχή κρίσης όπου 
πλήττεται το στεγασμένο εμπόριο. Για το λόγο αυτό σας 
ζητάμε, όπως μας αποστείλετε τον αριθμό και το είδος των 
εμπορευμάτων  για τις άδειες που έχουν εκδοθεί από την 
υπηρεσία σας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με παλιότερες παρεμβάσεις στο 
Δήμο, υπήρξε απόφαση να παραμείνει σταθερός ο αριθ-
μός των αδειών. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την 

συνεργασία σας».
Η δεύτερη ανακοίνωση ήταν σε ακόμα πιο οξύ κλίμα και 

προειδοποιούσε το δήμο Πάρου πως αν δώσει άδεια στους 
πανηγυρτζήδες, τότε αυτό θα είναι αιτία πολέμου, και πλέον 
δε θα υπήρχε καμία συνεργασία στο μέλλον.

Με τίτλο: «Πρωτοπόρος ο Δήμος σε αρνητικές κινήσεις», 
η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Με περίσσια βιασύνη ο Δήμος Πάρου και συγκεκριμένα 
η ΚΔΕΠΑΠ φρόντισε να καλέσει το συρφετό που κατάφερε 
με αγώνες ετών να διώξει από το νησί σύσσωμος ο εμπο-
ρικός κόσμος.

Εκμεταλλευόμενος την αδυναμία των τοπικών εμπόρων, 
λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας να συμμετά-
σχουν στο φετινό εμπορικό Φεστιβάλ (με τις πολλαπλές 
παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις), με διαδικασίες που 
κανείς δεν ελέγχει, καλεί πάλι «εμπόρους» που θα πουλάνε 
ότι και τα καταστήματά μας, για να κερδοσκοπήσουν  σε 

βάρος μας. Συνεχίζοντας τα λάθη 
που ξεκίνησαν με την χορήγηση 
νέων άδειών υπαίθριου εμπορίου 
(αυτά τα «καταστήματα» πουλάνε 
ότι και οι μόνιμοι επαγγελματίες 
του νησιού μας), ο Δήμος παρεμ-
βαίνει ευθέως πλέον σε βάρος 
των επιχειρήσεων που είναι ανοι-
κτές όλο το χρόνο, αγωνίζονται 
πλέον να επιβιώσουν, απασχολώ-
ντας ντόπιο εργατικό δυναμικό 
και συνεισφέροντας στον κορβα-
νά του κράτους.(Φ.Π.Α-Εισφορές 
κτλ).

Πρέπει παράλληλα να γίνει ιδι-
αίτερη μνεία στο γεγονός ότι οι 
επαγγελματίες είναι πάντα  αρω-
γοί σε κάθε λογής εκδήλωση του 
Δήμου, Συλλόγων και Φορέων 

του νησιού μας. Κύριοι αν δοθεί άδεια στο δικό σας 
«παζάρι», μην μας ξαναζητήσετε βοήθεια».

Η ακυρότητα
Η απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο Πάρου 

ήταν κατά πλειοψηφία με 13 ψήφους υπέρ. Επειδή όμως 
πρόκειται για κανονιστική απόφαση, αυτή δεν μπορεί να 
εγκριθεί.

Είναι φανερό ότι όταν έλαβαν την απόφαση οι σύμβουλοι 
της πλειοψηφίας δεν γνώριζαν ότι πρόκειται για κανονιστι-
κή απόφαση. Έτσι, έως αυτή τη στιγμή που γράφονται αυ-
τές οι γραμμές (Τετάρτη 5/8/15), δεν υπάρχει απόφαση για 
το πανηγύρι του 15Αύγουστου. Πλέον για να υλοποιηθεί η 
απόφαση, ως λύση προτάσσεται η συνεδρίαση νέου δημο-
τικού συμβουλίου με το συγκεκριμένο θέμα και «συστρά-
τευση» όλων των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, 
ώστε αυτό να ψηφιστεί με τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων. 
Για το θέμα είχαμε στις 5/8 νέα ανακοίνωση του εμποροε-
παγγελματικού συλλόγου, που έχει ως εξής:

«Κατά τη συζήτηση του θέματος σχετικά με την λήψη 
απόφασης καθορισμού χώρων και διαδικασίας χορήγη-
σης αδειών για την εμποροπανήγυρη της 15ης Αυγούστου 
στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου γίναμε 
μάρτυρες για άλλη μια φορά, το πώς ο Δήμος προσπαθεί 
σε κάθε ευκαιρία να «στηρίζει» τους ντόπιους επιχειρημα-
τίες.

Με αφορμή τη μη διοργάνωση του φετινού εμπορικού 
Φεστιβάλ εκ μέρους του Συλλόγου μας, ο Δήμος προσπά-
θησε να πάρει μια απόφαση, γυρίζοντας μας στα παλιά, 
χωρίς αναφορά σε παράλληλα πολιτιστικά δρώμενα (Συ-
ναυλίες, διαδραστικά παιχνίδια κτλ). Εντύπωση προκαλεί 
το γεγονός της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των 
πλανόδιων πωλητών προς τον Δήμο, ενώ ακόμα δεν είχε 
δημοσιευθεί το Δελτίο Τύπου του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου σχετικά με την ματαίωση του 
Φεστιβάλ.

Κλείνοντας νιώθουμε την υποχρέωση να ευχαριστήσου-
με όλους εκείνους τους δημοτικούς συμβούλους (πλειοψη-
φίας και μειοψηφίας) που με την ψήφο τους στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων και συνέβαλαν στο να μην μπορεί 
να εφαρμοστεί η απόφαση που πάρθηκε, γιατί δεν έχει την 
απαιτούμενη πλειοψηφία. 

Υ.Σ. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις περαιτέρω κινήσεις 
του Δήμου μας».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ANAKOIΝΩΣΗΣ 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)
Που εδρεύει στην Παροικία Πάρου, 84400 Πάρος, 

ΤΗΛ. 22840 - 25300.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου ορισμένου χρόνου έξι (6) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών αναγκών , των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας 
(ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ει-
δικότερα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΘΕΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δ.Ε.

α/α Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία
1. ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 1 ΔΕ
2.  ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί  1 ΔΕ

Κατηγορία Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης Υ.Ε.
α/α Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία
1. ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 2 ΥΕ
2.  ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης 2 ΥΕ 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζε-
ται η  10η Αυγούστου 2015 και ημερομηνία λήξης υπο-
βολής των αιτήσεων η  19η  Αυγούστου 2015.

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να 
είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη μηχανογραφημένη αί-
τησή τους, που χορηγείται από την Υπηρεσία μας, ή από 
το δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., υποβάλλουν και δικαιο-
λογητικά-αποδεικτικά στοιχεία όπως αναφέρονται στην 
ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015. Η ανακοίνωση είναι αναρτη-
μένη στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Π., καθώς και τα γραφεία 
του Δήμου Πάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες 
από τα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π.  (τηλ. 22840-25300).

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται 
στην:

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ  84400 ΠΑΡΟΣ
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αυτοπροσώπως 

ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο εφό-
σον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψη-
φίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Ρούσσος Βατίστας
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...σε ολόκληρο τον κόσµο!
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Silver Alert
Αναζήτηση Βουλευτών Κυκλάδων

Δίχως ίχνος υπερβολής η κατάσταση στην Πάρο, από την εποχή που ανέλαβε τις 
τύχες της χώρας μας η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ανεξάρτητων Ελλήνων, πηγαίνει 
προς το χειρότερο.

Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρέπει να ξεχνούμε τις βαριές ευθύνες που έχει η 
προηγούμενη συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, καθώς και οι μνημονιακές κυβερ-
νήσεις από την εποχή Γ. Παπανδρέου.

Μέσα σε 6 μήνες, που η χώρα μας έχει τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το νησί 
μας είδε να συμβαίνουν τα εξής: α) μεγαλύτερη μείωση του ιατρικού δυναμικού 
στο Κ.Υ. Πάρου, β) ουδεμία πρόοδο στην υπόθεση του Βελεντζείου ασθενοφόρου 
αεροσκάφους και της ρύθμισης που πρέπει να γίνει από την πολιτεία ώστε να πετά 
απρόσκοπτα, γ) σταμάτημα εργασιών για την αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων στη 
Μάρπησσα, δ) αύξηση ΦΠΑ σε καταναλωτικά είδη, εισιτήρια πλοίων κλπ και ε) το 
μπάχαλο που γκρέμισε τη θερινή σεζόν, με το δημοψήφισμα.

Τα παραπάνω είναι τα κύρια «έργα» που είδε η Πάρος να συμβαίνουν τους τε-
λευταίους 6 μήνες από τη συγκυβέρνηση και το επόμενο «έργο» θα το δούμε να 
ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες από την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου. 
Στο ίδιο διάστημα είχαμε την πλήρη αδιαφορία για τη μείωση εισοδήματος και ποι-
ότητας της καθημερινότητάς μας από τους βουλευτές Κυκλάδων. Ο βουλευτής της 
ΝΔ, Βρούτσης –που έχει ευθύνη για ό,τι είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια- και οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Συρμαλένιος, Συρίγος, Μανιός, δεν έχουν κάνει το παραμι-
κρό για να υποστηρίξουν τα συμφέροντα της εκλογικής περιφέρειας που εκλέγο-
νται. Ο μεν πρώτος προσπαθεί να πείσει (;) τους ψηφοφόρους της ΝΔ για το δίκαιο 
του έργου του στο υπουργείο του και οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να 
συμπεριφέρονται ως μωρές παρθένες που δε γνωρίζουν τίποτα για τη διακόρευση 
της οικονομικής ζωής των νησιών μας.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε και την αρνητική εξέλιξη του νέου 
αεροδρομίου Πάρου (δίχως βέβαια όχι μόνο δικής τους ευθύνης). Μαζί με όλα αυτά 
μην ξεχάσουμε να προσθέσουμε και τους «πολιτικάντηδες» του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, 
που κάποτε πρωτοστατούσαν σε εκδηλώσεις διεκδίκησης των παραπάνω (όλα αυτά 
μέχρι τις εκλογές) και σήμερα ποιούν τη νήσσαν. 

Μαζί με όλα αυτά χάθηκε και η αγωνιστικότητα της τοπικής κοινωνίας και οι δι-

εκδικήσεις. Όλοι έχουν καθίσει αποκαμωμένοι και παρακολουθούν τα τεκταινόμενα. 

Κ.Υ. Πάρου
Η κατάσταση που επικρατεί αυτή την εποχή στο Κέντρο Υγείας Πάρου, είναι μάλ-

λον χειρότερη απ’ ό,τι ήταν πριν την έναρξη του καλοκαιριού.
Το Κ.Υ. είναι ακέφαλο, καθώς ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής. Κ. Γιάννης 

Καρασαντές έχει παραιτηθεί. Ακόμα, έχει αποχωρήσει από το Κ.Υ. ο γυναικολόγος, 
κ. Προκοπίου, που η παρουσία του στο νησί μας ήταν κάτι παραπάνω από θετική. 
Ουσιαστικά το Κ.Υ. σήμερα, το στηρίζουν ο επιστημονικός διευθυντής, κ. Παναρίτης, 
οι κ.κ. Τζανίδης, Μαλλιωτάκης, Χατζηγεωργίου, Καλιακάτσος και οι δύο οδοντίατροι. 
Σε ό,τι αφορά τους διασώστες του ΕΚΑΒ δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρό-
οδος, καθώς οι βάρδιες συνεχίζουν να είναι λειψές και η Πάρος στερείται 24ωρου 
στήριξης άμεσης βοήθειας.

Για όλα τα παραπάνω οι βουλευτές Κυκλάδων δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Ο 
κ. Βρούτσης, συνεχίζει την τακτική των προηγούμενων ετών (δηλαδή ούτε άχνα για 
το θέμα), οι δε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν διεκπεραιωτές στις δύο συναντήσεις 
που είχαν γίνει στο υπουργείο υγείας και δεν απέδωσαν το παραμικρό. Απλά είχαν 
κλείσει τις συναντήσεις και έτρεξαν στις συναντήσεις να φωτογραφηθούν και να 
δείξουν το ενδιαφέρον τους σε εμάς τους χαζο-επαρχιώτες…

Αεροσκάφος
Τα ίδια ακριβώς έγιναν και στην υπόθεση του Βελεντζείου αεροσκάφους. Λόγια, 

λόγια, λόγια. Θυμίζουμε ότι τουλάχιστον η υπόθεση του ασθενοφόρου αεροσκά-
φους είναι ανέξοδη και ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται είναι μία απόφαση, για 
να χρηματοδοτείται από την πολιτεία, που έτσι και αλλιώς δίνει ένα σκασμό χρήματα 
στα καΐκια για τις διακομιδές των ασθενών. Ένα «χόμπι» που στοιχίζει πάνω από 1,5 
εκ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, το χρόνο.

Επί χρόνια η εφημερίδα μας δημοσιεύει κατά καιρούς καταγγελίες βουλευτών 
από τις Κυκλάδες για το απαράδεκτο γεγονός της μεταφοράς με τα ψαροκάικα. 
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Θυμόμαστε με πόση θέρμη το έκανε αυτό ο κ. Π. Ρήγας του ΠΑΣΟΚ όταν ήταν 
στην αντιπολίτευση. Θυμόμαστε τηλεφωνικές συζητήσεις μαζί του και τις προσωπι-
κές του καταγγελίες για το «εμπόριο» που γινόταν. Θυμόμαστε τις καταγγελίες του 
για ανθρώπους της ΝΔ που κρύβονταν πίσω από τις διακομιδές με τα ψαροκάικα.  
Θυμόμαστε τις ονομαστικές του καταγγελίες για τον τότε Περιφερειάρχη Ν. Αιγί-
ου και τους νεοδημοκράτες «εφοπλιστές» των ψαροκάικων, που ενίσχυαν τοπικά 
τη ΝΔ. Αργότερα ο κ. Ρήγας, που έγινε κυβερνητικός βουλευτής και κάποια εποχή 
και υπουργός, ξέχασε την υπόθεση και δεν ξανα-ασχολήθηκε μ’ αυτό. Τα ίδια και 
με τον κ. Ν. Συρμαλένιο. Όσο ήταν βουλευτής της αντιπολίτευσης κάθε τρεις και 
πέντε έκανε επερωτήσεις στη Βουλή, έκανε καταγγελίες κλπ. Όταν έγινε και αυτός 
βουλευτής πλειοψηφίας, ξέχασε το θέμα. Οι ερμηνείες που έρχονται στο μυαλό  
καθενός αναγνώστη μας για τη συμπεριφορά των βουλευτών μας, μόνο τυχαίες δεν 
μπορεί να είναι.

Κλειστό Μάρπησσας
Η κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο δημο-

τικό σχολείο Αρχιλόχου, στη Μάρπησσα, είχε αρχικά χαιρετιστεί από το βουλευτή 
κ. Γ. Βρούτση, με δελτία τύπου, και ούτε λίγο ούτε πολύ, κάποιοι θέλησαν να το 
παρουσιάσουν ως ένα έργο με σφραγίδα της ΝΔ, άσχετα ότι το συγκεκριμένο γυ-
μναστήριο ήταν μία υπόθεση που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από πολύ παλαιότερα 
από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η δαπάνη του έργου είναι 1.132.286 ευρώ και εξ αυτών οι 600.00 ευρώ προ-
βλέπεται να καλυφθούν από το δημόσιο και τα υπόλοιπα χρήματα να δοθούν μέσω 
ΕΣΠΑ. Έως σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δοθεί στον εργολάβο του 
έργου 130.000 ευρώ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου, υπέβαλε αίτημα κατανομής ποσού 140.000 ευρώ, μέσω του κεντρικού λο-
γαριασμού στις 13/5/2015 για την εξόφληση του δεύτερου λογαριασμού και του 
αναμενόμενου τρίτου. Η εν λόγω κατανομή εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργού 
οικονομίας, αλλά δεν εκτελέστηκε, από την Τράπεζα της Ελλάδας, λόγω έλλειψης 
ρευστότητας. Συνέπεια της παραπάνω καθυστέρησης ήταν ο ανάδοχος του έργου 
να στείλει επιστολή στο δήμο Πάρου για διακοπή των εργασιών του. Το έργο ανα-
μένεται να συνεχιστεί όταν υπάρξει χρηματοδότηση και πληρωθούν οι λογαρια-
σμοί, ώστε ο ανάδοχος του έργου να προβεί σε άρση της διακοπής εργασιών. Το 
έργο προβλέπεται να μεταφερθεί στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Σε σχετική 
ανακοίνωση του Επαρχείου Πάρου σημειώνεται ότι «[…] το έργο είναι προενταγμέ-
νο στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και πρόκειται να επαναξιολογηθεί και να 
ενταχθεί οριστικά όταν θα δημοσιευτεί σχετική πρόσκληση αρχές Φθινοπώρου».

Για όλα τα παραπάνω όλοι οι βουλευτές Κυκλάδων, δεν έχουν προσθέσει το πα-

ραμικρό. Το έργο που απευθύνεται στη νεολαία του νησιού μας, φαίνεται πως δεν 
τους απασχολεί. Ούτε μία ανακοίνωση για τα μάτια δεν έκαναν. Η νεολαία τους 
ενδιαφέρει μόνο στις εκλογές…

Αεροδρόμιο
Για την πορεία της τύχης του μεγαλύτερου έργου του νησιού μας, όλοι οι βουλευ-

τές των Κυκλάδων συμφωνούν μόνο σε ένα σημείο. Ότι δηλαδή, κύριος φταίχτης 
είναι ο πρώην δήμαρχος Πάρου και πρώην υπουργός, κ. Γ. Ραγκούσης! Φταίει ο Ρα-
γκούσης, διότι, ως δήμαρχος βρήκε να εκταμιεύσει χρήματα, για τις απαλλοτριώσεις 
οικοπέδων και ως υπουργός βρήκε κωδικό για τη δημιουργία του διαδρόμου. Το 
συνολικό κόστος ως τώρα έχει φθάσει κάτι λιγότερο από 30 εκ. ευρώ. Το ότι εκείνοι 
(βουλευτές Κυκλάδων), δεν μπορούν –σαν πολιτικοί- να βρουν τον τρόπο εκταμίευ-
σης μικρότερου ποσού για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, προφανώς 
είναι λεπτομέρεια…

Ο κ. Γ. Βρούτσης, έχει ασχοληθεί αυτό το διάστημα με το έργο, όσο και όταν ήταν 
υπουργός. Δηλαδή, ούτε που το γνωρίζει. Οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τη σει-
ρά τους ακολουθούν το δρόμο του κ. Βρούτση… Το δράμα των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων είναι πως δεν είναι ικανοί πλέον ούτε για μία συνάντηση στο υπουργείο, 
για να συζητηθεί το θέμα. Από αρχές Ιουνίου, ο έπαρχος, κ. Κώστας Μπιζάς, έχει 
στείλει επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό υποδομών, μεταφορών και δικτύων, κ. 
Χρήστο Σπίρτζη και του ζητά συνάντηση για το θέμα, με σκοπό την απεμπλοκή του. 
Ακόμα, από τις 27/5/2015 υπάρχει ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου, στο οποίο αναφέρεται: «[…] Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου έχει ως αυτονό-
ητο στόχο την ολοκλήρωση και όσο το δυνατόν γρηγορότερη λειτουργία του νέου 
αεροδρομίου, το οποίο θα καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων 
και των πολυάριθμων επισκεπτών. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε την πολιτεία 
να εξασφαλίσει άμεσα μελέτες και χρηματοδότηση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
και των συνοδών έργων, ώστε να πιάσουν τόπο τα περίπου 30 εκ. ευρώ που έχουν 
δαπανηθεί μέχρι στιγμής».

Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ.κ. Μανιός, Συρίγος και Συρμαλένιος, ούτε για 
όλα τα παραπάνω έχουν πάει καμία πρωτοβουλία.

Η Πάρος, των δεκάδων προβλημάτων είναι εδώ! Σε κάθε επίσκεψη των βουλευ-
τών Κυκλάδων τα κομματικά στελέχη ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ τρέχουν να τους προϋπαντή-
σουν και να τους κάνουν βόλτες στην τοπική κοινωνία. Το ποιοι έχουν μεγαλύτερες 
ευθύνες δεν είναι κάτι προς σκέψη, αφού μάλλον είναι το τελευταίο που απασχολεί 
τους συμπολίτες μας. Οι βουλευτές Κυκλάδων αποδεικνύονται πολύ κατώτεροι των 
περιστάσεων. Και αυτό είναι μία διαπίστωση που μπορεί καθένας μας να τη δει κοι-
τάζοντας γύρω του.
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Σκουπίδια
Ο δήμος Πάρου δημοσιοποίησε δελτίο τύπου στο 

οποίο επισημαίνει την έλλειψη προσωπικού καθαρι-
ότητας, καθώς και 
την κακή νοοτροπία 
συμπολιτών μας σε 
ό,τι αφορά τη ρίψη 
απορριμμάτων. Το 
δελτίο τύπου έχει 
ως εξής:

«Ο Δήμος Πάρου 
καταβάλει υπεράν-
θρωπες προσπά-
θειες για να είναι 
το νησί μας καθαρό, 
παρά τις αντίξοες 
συνθήκες των ημε-
ρών. Μέχρι σήμερα 
ο Δήμος παραμένει 
υποστελεχομένος 
στον τομέα της κα-
θαριότητας κατά 25 
άτομα σε σχέση με 
πέρυσι, παρόλο που 
πραγματοποιήθη-
καν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από 
πλευράς του. 

Τόσο ως Δήμος αλλά και ως Κοινωνία, πρωτίστως, 
οφείλουμε να πρωτοστατήσουμε σε μια προσπάθεια 
σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων μας, τα οποία 
παράγονται από εμάς τους ίδιους. Και όταν το πρό-
βλημα βρίσκεται στο αποκορύφωμα του, τότε πρέπει 
να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια αυτή. Εμείς 
όμως, στην προσπάθεια  για σωστή, νόμιμη, μόνιμη 

επίλυση του «καυτού» και επίκαιρου προβλήματος 
των σκουπιδιών, ζητάμε τη συμμετοχή και ευαισθητο-
ποίηση του κάθε δημότη.

Ένα σοβαρό θέμα που υπάρχει είναι η σωρεία σκου-
πιδιών πλησίον των κάδων απορριμμάτων και ιδιαί-

τερα στον οικισμό 
της Νάουσας, όπου 
μάλιστα πρόσφα-
τα τοποθετήθηκε 
ένα Απορριμμα-
τοκιβώτιο Συμπίε-
σης Απορριμμάτων 
(Press Container), 
για την εναποθή-
κευση των σκου-
πιδιών. Παρ’ όλα 
αυτά, συνεχίζεται 
η εναπόθεση των 
σκουπιδιών πλη-
σίον του container 
και όχι μέσα σε 
αυτό. Αποτέλεσμα 
όλων αυτών είναι 
στο αποκορύφωμα 
της τουριστικής πε-
ριόδου το νησί μας 
να παρουσιάζει μια 

εικόνα, η οποία δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτική 
της ομορφιάς  του και να σχολιάζεται δυσμενώς από 
τους επισκέπτες του. 

Παρακαλούμε λοιπόν ΘΕΡΜΑ τους κατοίκους και 
επιχειρηματίες να τοποθετούν τις σακούλες απορριμ-
μάτων ΕΝΤΟΣ των κάδων και όχι πλησίον αυτών. Ζη-
τούμε την κατανόηση, στήριξη και βοήθειά σας, γιατί 
όλοι θέλουμε μία Πάρο καθαρή και νοικοκυρεμένη! 
Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε!».
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τοπικός ΣΥΡΙΖΑ
Παραβρέθηκα την περασμένη Δευτέρα (3/8) 

στην ενημερωτική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ Πά-
ρου-Αντιπάρου, με βασικό ομιλητή τον κ. Μ. Γλέζο.  

Αν και ουσιαστικά ήταν μία συνάντηση μελών 
και στενών φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, σ’ αυτήν έλαβαν 
μέρος πολλοί πολίτες που απλά ήθελαν να ενημε-
ρωθούν ή να εκφράσουν τις ανησυχίες τους.

Ομολογώ ότι αν και είμαι προβληματισμένος 
στα λεγόμενα του συγκεκριμένου πολιτικού σχη-
ματισμού μετά τις τελευταίες κυβιστήσεις του, 
ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες προβλημα-
τίστηκα, αλλά και συγκινήθηκα από τοποθετή-
σεις απλών συμπολιτών μας. Συμπολίτες, με τους 
οποίους τους περισσότερους, έχουμε βρεθεί σε 
κοινούς αγώνες τα τελευταία χρόνια, για διάφορα 
θέματα του νησιού μας. Με αυτούς τους οποίους 
προβληματίστηκα αρνητικά δε θα ασχοληθώ, κα-
θώς η εντύπωση και το γιατί, είναι καθαρά προ-
σωπική άποψη και μάλλον κάτω από την ένταση 
των ημερών, αφού και εγώ ανήκω σ’ αυτούς που 
πίστευαν στη συγκυβέρνηση του τόπου έως και 
την επόμενη ημέρα του δημοψηφίσματος και το 
«ΟΧΙ» του 62%.

Το σημερινό άρθρο έχει να κάνει με τους συ-
μπολίτες αυτούς που νιώθουν προδομένοι από 
τα όσα έγιναν από την κυβέρνηση Τσίπρα και τις 
υποκλίσεις της στα τραπεζικά λαμόγια της Εσπερί-
ας. Ανεξήγητα για εμένα πολλά μέλη του τοπικού 
ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να απολογηθούν –για κάτι που 
δεν έχουν καμία σχέση- και να δώσουν εξηγή-
σεις, επειδή θεωρούν ότι παρέσυραν και άλλους 
στην ψήφιση του κόμματός τους στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές. Για μένα (και πάλι προσω-
πικά), είναι οι τελευταίοι που πρέπει να ζητήσουν 
συγγνώμη. Οι πολίτες έπραξαν το αυτονόητο στις 
εκλογές και πολύ σωστά θέλησαν να απαλλαγούν 
από τα μνημόνια και τις κυβερνήσεις των Σαμαρο-
βενιζέλων. Σε ό,τι αφορά τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, αυ-
τός αποτελούσε τα τελευταία χρόνια ένα δυναμικό 
φορέα στην Πάρο, ο οποίος έδειξε εξωστρέφεια 
σε υπερθετικό βαθμό. Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ τα έκα-
νε μπάχαλο μόνο στην περίπτωση των περσινών 
δημοτικών εκλογών, καθώς εκείνη την εποχή τον 
πλησίασαν πολλοί με ιδιοτελή οφέλη και εκείνος 
(ΣΥΡΙΖΑ), έκανε ότι δεν καταλάβανε, λόγω του ότι 
είχε να δώσει τη μάχη των εθνικών εκλογών. Το 
μπάχαλο βέβαια μεγάλωνε μέρα με τη μέρα, όταν 
ανέχθηκαν στους κόλπους τους διάφορους περί-
εργους που πήραν πρωταγωνιστικούς ρόλους σε 
διάφορες ρήξεις της τοπικής μας κοινωνίας με την 
κεντρική εξουσία. (Δεν υπαινίσσομαι φυσικά τους 
πολίτες που προέρχονταν από άλλους πολιτικούς 
χώρους στο παρελθόν, αλλά εννοώ εκείνους με 
την «καραμέλα» της δημοκρατίας και της αριστε-
ράς…). 

Αν κάτι δεν έπραξε σωστά η τοπική οργάνωση 
είναι ότι έπρεπε να είχε ακούσει τα καμπανάκια 
που χτύπησαν νωρίτερα και όχι στην κυβίστηση 
μετά το δημοψήφισμα. Δε γνωρίζω πως θα είναι η 
επόμενη ημέρα για τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γνω-
ρίζω πολύ καλά πως όσο το κράτος δείχνει τον 
αδηφάγο χαρακτήρα του, ο πολίτης θα αντιστέ-
κεται.

Γερμανοί, 
καλοί μου 
φίλοι…

Υπό τον τίτλο: «Γερμανοί, καλοί μου φίλοι, σας λυ-
πάμαι», λάβαμε από τον κ. Δημ. Καλανδράνη, την 
παρακάτω επιστολή:

«Ίσως σας φανεί περίεργο να σας λυπάται ένας 
Έλληνας, με όλα τα προβλήματα που έχει. Θέλω 
πραγματικά να με πιστέψετε ότι σας το λέω ειλικρινά 
και χωρίς καμία διάθεση να σας εμπαίξω ή να σας 
μειώσω. Σας λυπάμαι γιατί είστε ένας δραστήριος 
και πειθαρχημένος λαός με θαυμαστά επιτεύγματα 
στη βιομηχανία και την τέχνη. Εργάζεστε σκληρά και 
αγόγγυστα για να ζείτε άνετα και να δημιουργήσετε 
μια δυνατή Γερμανία που σας κάνει υπερήφανους. 
Παρόλα αυτά σας λυπάμαι, γιατί εσείς ζείτε για να ερ-
γάζεστε, ενώ άλλοι λαοί, όπως και εμείς, εργαζόμαστε 
για να ζούμε, κάτι που εσάς σας ενοχλεί και γι’ αυτό 
μας αποκαλείτε τεμπέληδες και καλοπερασάκηδες και 
επειδή δεν ταιριάζουμε στην καθαρότητα της φυλής 
σας, αγωνίζεστε να μας διώξετε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Λοιπόν, αφού από Ευρωπαϊκή την καταντή-
σατε σε Γερμανική Νομισματική Ένωση, πιστεύω πως 
καλύτερα θα ήταν να φύγετε εσείς, και να αφήσετε 
ήσυχους τους  φιλειρηνικούς ευρωπαϊκούς λαούς.

Γι’ αυτό και σας λυπάμαι γιατί είστε εγωιστές και 
διακατέχεστε από το σύμπλεγμα ανωτερότητας που 
σας οδήγησε σε δύο παγκόσμιους πολέμους και τώρα 
σε ένα καμουφλαρισμένο τρίτο, τον οικονομικό. Ένας 
γνωστός σύγχρονος Έλληνας συγγραφέας, ο Νίκος 
Δήμου, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Η δυστυχία του 
να είσαι Έλληνας». Αν είχα υπομονή θα έγραφα ένα 
βιβλίο με τίτλο «Η δυστυχία του να είσαι Γερμανός». 
Ο συγγραφέας στο βιβλίο του περιγράφει την κατά-
σταση του νέο-Έλληνα ο οποίος λόγω ιστορίας, κλη-
ρονομικότητας και χαρακτήρα, δε ζει στην πραγματι-
κότητα και είναι μόνιμα δυστυχής γιατί δεν μπορεί να 

επιτύχει αυτά που επιθυμεί. Η διαφορά της δυστυχίας 
μας των Ελλήνων με εσάς τους Γερμανούς είναι ότι 
εμείς οι Έλληνες, όταν νιώθουμε δυστυχείς δεν προ-
σπαθούμε να κλέψουμε την ευτυχία άλλων και να την 
κάνουμε δική μας. Αντίθετα εσείς οι Γερμανοί, όταν 
νιώθετε δυστυχείς προσπαθείτε να αποκτήσετε αυτό 
που σας λείπει, ή που νομίζετε ότι σας ανήκει, δια της 
βίας με τα όπλα, ή, όπως τελευταία, με την οικονομία. 

Όταν εμείς οι Έλληνες ζητούσαμε δάνεια γιατί οι 
κυβερνήσεις μας ήταν ανίκανες να διαχειριστούν 
τη χώρα, κάναμε κακό στον εαυτό μας, αλλά δεν 
ενοχλούσαμε κανένα. Εσείς και οι υπόλοιποι δανει-
στές, μας δίνατε πρόθυμα όσα χρήματα ζητούσαμε 
γιατί κερδίζατε από τους τόκους (56 δις) και είχατε 
και άλλες σκέψεις στο μυαλό σας, δηλαδή ακριβώς 
αυτό που συμβαίνει τώρα, που είναι η υποδούλωση 
της χώρας μου. Τώρα οι Έλληνες αισθανόμαστε δυο 
φορές δυστυχείς, και εσείς και οι δανειστές νομίζετε 
πως είστε δυο φορές ευτυχείς. Όμως δεν υπολογίσα-
τε σωστά, γιατί όταν κανείς φτάνει στα άκρα και θέλει 
να κατατροπώσει τον αντίπαλο ή τον εταίρο -όπως 
κομψά συνηθίζεται να λέγεται στις Βρυξέλλες- να 
τον εξευτελίσει και να τον μειώσει, τότε, ξυπνούν οι 
συνειδήσεις και ξεσηκώνονται οι λαοί και εκεί που 
περιμένατε εσείς οι Γερμανοί και οι δορυφόροι σας να 
αποκομίσετε κέρδος από την επιχείρηση, εισπράξατε 
την αντίδραση όλου του κόσμου. Γι’ αυτό, φίλοι μου 
Γερμανοί, πρέπει να αισθάνεστε πολύ άσχημα που για 
τρίτη φορά μέσα σε ένα αιώνα, ολόκληρη η ανθρω-
πότητα σας μισεί. Και σας βεβαιώ δεν θα ήθελα ποτέ 
να βρίσκομαι στη θέση σας και σας λυπάμαι. Είναι 
τρομερό πράγμα να σας ρωτάει το παιδί σας: «Γιατί 
μπαμπά μας  μισούν όλοι οι άνθρωποι;» και εσείς να 
ντρέπεστε να του απαντήσετε.

Είναι πραγματικά δυστυχία για σας τους Γερμανούς 
να νιώθετε ικανοποίηση όταν ταπεινώνετε άλλους 
λαούς και να ζείτε από τη δυστυχία των άλλων. Όμως 
αυτή την αλήθεια δεν θα την πείτε ποτέ στο παιδί 
σας. Γι’ αυτό και σας λυπάμαι και χαίρομαι που είμαι 
Έλληνας φτωχός αλλά υπερήφανος και αξιοπρεπής 
και έχω τη συνείδηση μου ήσυχη γιατί εμείς οι Έλ-
ληνες δεν βλάπτουμε άλλους λαούς, παρά μόνο το 
δικό μας».
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Διαμαρτυρία 
ΚΕΔΕ

Η διακοπή εργασιών σε συμβασιοποιημένα έργα 
σε δήμους όλης της χώρας (μεταξύ αυτών και το 
κλειστό γυμναστήριο Μάρπησσας), που είναι χρη-
ματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και ο κίνδυνος να 
κληθούν οι δήμοι να επωμιστούν το κόστος, επιση-
μαίνεται από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη.

Με επιστολή που απέστειλε ο κ. Πατούλης προς 
τον υπουργό οικονομίας, υποδομών, ναυτιλίας και 
τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, θέτει μια σειρά από σημα-
ντικά ζητήματα, που αφορούν:

- αφενός το ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθούν 
μια σειρά από συμβασιοποιημένα έργα που εκτε-
λούνται στους δήμους όλης της χώρας με χρημα-
τοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013.

- αφετέρου, τον κίνδυνο να κληθούν να πληρώ-
σουν οι δήμοι τις συνέπειες από τη ματαίωση των 
έργων αυτών.

Στην επιστολή του προς τον κ. Σταθάκη, ο κ. Πα-
τούλης, επισημαίνει δύο πολύ σημαντικά ζητήμα-
τα που αφορούν την εφαρμογή των πράξεων του 
ΕΣΠΑ 2007-13, για τα οποία η ΚΕΔΕ. εδώ και μεγά-

λο χρονικό διάστημα έχει τονίσει τη σημασία τους:
- την υποχρηματοδότηση των υλοποιούμενων 

έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ), με αποτέλεσμα την ύπαρξη διακοπής εργα-
σιών για το μεγαλύτερο μέρος των εκτελούμενων 
έργων των Δήμων

- την παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας του 
ΕΣΠΑ 2007-13 μέχρι την 31/12/2016, ως άμεση 
και φυσική συνέπεια του ανωτέρω προβλήματος.

Σύμφωνα με τα επεξεργασμένα, έως σήμερα, 
στοιχεία από την έρευνα της ΚΕΔΕ, τα αποτελέσμα-
τα κρίνονται εξόχως ανησυχητικά, καθότι για 113 
δήμους (δηλαδή, το 1/3 των δήμων της χώρας), 
υπάρχουν τα 387 έργα συνολικού συμβασιοποιημέ-
νου προϋπολογισμού περί τα 600 εκ. ευρώ, για τα 
οποία έχει γίνει διακοπή εργασιών.

Συνεπώς, για το σύνολο των δήμων το συνολικό 
ποσό των συμβάσεων για τις οποίες οι εργοληπτι-
κές εταιρίες έχουν προχωρήσει σε διακοπή εργα-
σιών εκτιμάται περί το 1,2 δις ευρώ. Όπως επιση-
μαίνεται στην ίδια επιστολή, «η σχετική κατάσταση 
τείνει να καταστεί μη διαχειρίσιμη, καθότι πλέον οι 
εργοληπτικές εταιρίες κινούν τις διαδικασίες της 
παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1418/84, απαιτώντας 
από τους Δήμους την καταβολή της συνολικής ζη-
μίας, που έχουν υποστεί λόγω της διακοπής των 
εργασιών».

Δρομολόγια 
ΚΤΕΛ Πάρου

Από το ΚΤΕΛ Πάρου ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια για 
τις γραμμές που εκτελεί τη θερινή περίοδο. Τα δρομολόγια 
έχουν ως εξής:

Από Νάουσα προς Κώστο και Λεύκες: 
12.20, 15.00, 18.10
Από Λεύκες προς Κώστο και Νάουσα:
Από Δευτέρα έως Κυριακή: 12.40 , 15.20, 18.30, 22.35
ΑΠO ΝΑΟΥΣΑ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ:
11.00, 12.00,13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.00, 17.45, 

18.30, 19.15
ΑΠO ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ:
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.30, 17.15, 18.00, 

18.45, 19.30
ΑΠO ΝΑΟΥΣΑ - ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ: 10.30, 13.30, 

19.30
ΑΠO ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ - ΝΑΟΥΣΑ: 10.40, 13.40, 

19.40
ΑΠO ΝΑΟΥΣΑ - ΑΜΠΕΛΑ: 08.40, 13.00, 17.00
ΑΠO ΑΜΠΕΛΑ - ΝΑΟΥΣΑ: 08.50,13.10, 17.10

No 1 ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΜΑΡΑΘΙ – ΚΩΣΤΟ –ΛΕΥ-
ΚΕΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΜΑΡΜΑΡΑ – ΜΑΡΠΗΣΣΑ - Π. 
ΛΙΒΑΔΙ – ΛΟΓΑΡΑΣ - ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ - ΧΡ.ΑΚΤΗ – 
ΔΡYΟΣ:

07.30*,10.30, 12.10*, 14.00*, 16.00*, 18.00, 22.15 έως 
Λεύκες

ΑΠΟ ΔΡΥΟ - ΛΕΥΚΕΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ:
07.15 από Λεύκες, 08.55*,11.30,13.05*, 14.55*, 16.55*, 

19.00, 22.35 από Λεύκες Νάουσα Παροικιά 
No 2
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ:
07.40*, 09.00, 10.00, 10.30>No5, 11.00*, 11.35, 11.40>> 

Νο5, 11.50, 12.00, 12.10, 13.00>> Νο 5, 14.00, 14.30>> 
Νο5, 15.30>>No5, 16.00 ,16.30>>No5, 17.00, 17.30>>No5, 
18.00, 18.30>> Νο 5, 19.00, 19.30>> No5, 20.00, 20.30>> 
Νο 5, 21.10, 22.00, 22.30>> No5, 23.00, 23.30>>, N5 
00.10, 00.40, 01.10 04.50, 05.30, 06.10

ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ:
07.40, 09.00*, 09.30, 10.20,10.35, 11.30, 12.05, 12.30*, 

13.20,14.30, 16.05, 16.30,17.05, 17.30, 18.05, 18.30, 
19.05, 19.30,  20.05, 20.30, 21.05, 21.30, 22.05, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.05, 00.30, 01.30, 05.10, 05.50,06.30

*Από/Προς Καμάρες
No 3 ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ:
07.10, 08.45, 11.00,12.10, 14.00, 16.00, 18.00, >20.10, 

22.15, 00.10^, 02.10^
ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ:
07.30*, >09.10,11.20, >12.30, 14.20, 16.20, 18.20, 20.35, 

22.35, 00.40, 02.40
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ - ΠΟΥΝΤΑ
^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ - ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ
No 4 ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ:
^07.10, 09.10, 10.10,11.10,12.10, 13.10, 14.10, 

15.10,16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.15, 
23.15, 00.10, 02.10

ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ:
07.50, 09.25, 10.25,11.25, 12.25, 13.25, >14.25 , 15.25, 

>16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 
00.25*, 02.25

* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ - ΑΛΥΚΗΣ
^ MEΣΩ ΑΛΥΚΗΣ - ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ
No 5 ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΠΡΟΔΡΟΜΟ – 

ΜΑΡΜΑΡΑ – ΜΑΡΠΗΣΣΑ - Π. ΛΙΒΑΔΙ – ΛΟΓΑΡΑΣ 
- ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ - ΧΡ.ΑΚΤΗ - ΔΡYΟΣ:

10.30, 11.40, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 22.30,  23.30

ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ:
05.30,10.50, 12.00, 13.20,14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.50, 20.50, 22.50, 23.50
ΑΠO ΔΡΥΟ – ΝΑΟΥΣΑ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ:
07.10 ,10.00,11.30, 12.45,15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30, 23.30.

Πλαστό 
χρήμα

Εξαρθρώθηκε στις 
30.07.2015 από αστυνο-
μικούς του αστυνομικού 
τμήματος Πάρου συμμορία 
Αλβανών που κυκλοφορού-
σαν παραχαραγμένα χαρτο-
νομίσματα (φωτό), στο νησί 
μας.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της αστυνομίας: «Συ-
νελήφθησαν δυο υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 27 και 
25 ετών σε βάρος των κατηγορούμενοι για τα αδί-
κημα της σύστασης - συμμετοχής σε εγκληματική 
οργάνωση, της παραχάραξης και της κυκλοφορίας 
παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβά-
νει ακόμη δυο 26χρονους Αλβανούς, συνεργούς 
των συλληφθέντων, τα στοιχεία του οποίων έχουν 

ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυ-
νομικής έρευνας κατά τη διε-
ρεύνηση σχετικής καταγγελίας 
διαπιστώθηκε ότι, οι κατηγο-
ρούμενοι προέβησαν σε αγορές 
προϊόντων μικρής αξίας από 
πέντε επιχειρήσεις υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος σε Παροικία 
και Νάουσα Πάρου χρησιμοποι-
ώντας πλαστά χαρτονομίσμα-
τα των 50 ευρώ. Επίσης, στην 
κατοχή του 27χρονου δράστη 

βρέθηκε επιπλέον ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 
50 ευρώ. Τα πλαστά χαρτονομίσματα κατασχέθη-
καν και θα αποσταλούν στα Εγκληματολογικά Ερ-
γαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι συλληφθέντες με την κακουργηματικού χα-
ρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 
τους θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Σύρου. Η προανάκριση ενεργήθηκε από 
το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, ενώ η διερεύνηση 
της υπόθεσης συνεχίζεται».

Το πρόβλημα 
στα ταξί

Ο σύλλογος ιδιοκτητών ραδιοταξί Πάρου, «Η 
Εκατονταπυλιανή», έπειτα από το πρωτοσέλιδο της 
εφημερίδας μας στο προηγούμενο φύλλο της για 
το θέμα της άγρας πελατών στην πιάτσα των ταξί 
στην Παροικιά, επανέρχεται με νέο δελτίο τύπου. Οι 
οδηγοί στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν στις 2 Αυ-
γούστου υποστηρίζουν τα εξής:

«Ο Σύλλογος επαγγελματιών οδηγών της Πάρου 
«Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ» πριν από την έναρξη της 
τουριστικής περιόδου, στην αγωνιώδη προσπά-
θεια να βρεθεί μια σωστή και πολιτισμένη λύση για 
όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και 
την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια κατοίκων και 
επισκεπτών μπροστά στην σημερινή κατάσταση 
που επικρατεί στην θαλάσσια είσοδο του νησιού 
μας και δεν τιμάει κανέναν μας, απευθύνθηκε σε 
όλους τους αρμόδιους φορείς τόσο με προφορικές 
όσο και με γραπτές επισημάνσεις.

Είναι πλέον καταφανή ότι πρέπει όλες οι συνυ-
πεύθυνες για την αστυνόμευση αρχές του νησιού 

μας (Λιμενικό και Αστυνομικό Τμήμα), να συνεννο-
ηθούν και να επιταχύνουν τις επίσημες διαδικα-
σίες που απαιτούνται (μέσα στη γνωστή κρατική 
γραφειοκρατία) και να οριοθετήσουν με σαφήνεια 
τις χωρικές αλλά ουσιαστικές αρμοδιότητες του 
Λιμανιού της Πάρου έτσι ώστε να μην κρύβονται 
κάποιοι «επαγγελματίες» του τουριστικού χώρου 
πίσω από την θολή εικόνα που υπάρχει με το ποιος 
έχει αλλά και που ξεκινάει και που τελειώνει η αρ-
μοδιότητα της αστυνόμευσης της λιμενικής και της 
εξομοιούμενης χερσαίας περιοχής του Λιμανιού. 

Ελπίζουμε από ψυχής να μην αναγκαστούμε να 
βρούμε λύση όταν θα είναι ήδη αργά αφού είναι 
θέμα χρόνου, χωρίς να γινόμαστε μάντες κακού, 
να έχουμε κάποιο ατύχημα από την επιπολαιότη-
τα κάποιων να κάνουν άγρα πελατών μπροστά και 
ανάμεσα από τις ρόδες των Ταξί. Ο τουρισμός εί-
ναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας μας, ας 
βάλουμε λοιπόν όλοι ένα λίθο για να χτιστεί μια 
γέφυρα προόδου και συναδελφικότητας».

Τέλος, το θέμα τέθηκε σε προ-ημερήσιας διάτα-
ξης θέμα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλί-
ου Πάρου, στις 4/8/2015. Λύση δε δόθηκε καθώς, 
ο δήμαρχος κ. Κωβαίός δήλωσε ότι ο δήμος δεν 
μπορεί να αστυνομεύσει, ενώ οι υπηρεσίες (αστυ-
νομία, λιμεναρχείο), δηλώνουν αναρμόδιες.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & Ε-
ΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός οικι-
σµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές κάτω 
του κόστους από 45.000€, πολύ µικρή 
προκαταβολή, πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. www.paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται οικόπεδο 
330 τ.µ. µε την άδεια οικοδοµής. Τηλ: 6989 
871 269

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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο καταστήµατα, 
40 τ.µ. έκαστο ή 80 τ.µ. ενοποιηµένο, 20 
µέτρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 22840 91429, 
6945 855 167

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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.

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία στο αερο-
δρόµιο της Πάρου, για ηµιαπασχόληση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώ-
ση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικού 
µε φωτογραφία στο email: paros@
christofergroup.gr 

∆ΙΑΦΟΡΑ  

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA 20 ίππων πω-
λείται, 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

ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ Κούτσχαρ δίνο-
νται. Τηλ. 6974 744 417

ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ – ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ µάρκας 
MIELE, πωλείται αµεταχείριστο, προς 
600€. Τηλ. 6936 131 753

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 14/8/2015 09:00-21:00

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

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

Εκκενώσεις βόθρων
Αποφράξεις αποχετεύσεων

Καθαρισµοί δικτύων
& βιολογικών κέντρων

Άντληση υδάτων

694 4647005
υδραυλικές εργασίες & εξειδίκευση σε αποχετεύσεις

φθηνά & υπέυθυνα 24ωρη άµεση εξυπηρέτηση

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
Ο Μπαρμπάτσης Ανέστης του Αθανασίου και της Δωροθέ-

ας, το γένος Νασοπούλου, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο και κατοικεί 
στο Παγκράτι Αττικής και η Κυρμιζάκη Ελένη του Κωνσταντί-
νου και της Αγλαΐας, το γένος Τζανακάκη, που γεννήθηκε στου 
Παπάγου Αττικής και κατοικεί στο Παγκράτι Αττικής, θα παντρευ-
τούν  στο μοναστήρι  του Αγίου Ιωάννη του Δέτη, στη Νάουσα 
της Πάρου.  

Ο Εμμανουήλ Καρίμαλης του Στυλιανού και της Νικολέ-
τας, το γένος Μανώλη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί 
στην Πάρο και η Μπαρμπαρή Ελένη του Δημητρίου και της 
Αγγελικής, το γένος Μπαρμπαρή, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο 
Αττικής και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στο Ναό του 
Αγίου Ευσταθίου στην Πάρο.  
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Άγης Tερζίδης:
«Η πρόληψη αποκτά 
ιδιαίτερη αξία στην 
παιδική ηλικία»

Ο παιδίατρος, κ. Άγης Τερζίδης, είναι αναπληρωτής διευθυντής της Β’ παιδιατρι-
κής κλινικής του Ιατρικού Αθηνών και επιστημονικά υπεύθυνος για το παιδιατρικό 
ιατρείο της ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ στην Πάρο. Έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη δημόσια 
υγεία και επιδημιολογία, και είναι πανεπιστημιακός υπότροφος στο ΕΚΠΑ.

Ακόμα, ο  κ. Τερζίδης, είναι επόπτης σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών της ιατρικής Αθηνών, με τίτλο: «διεθνής ιατρική διαχείριση κρίσεων υγεί-
ας». Έχει αναπτύξει ιδιαίτερο επιστημονικό έργο στην προληπτική ιατρική και είναι 
μέλος του ΔΣ των Γιατρών χωρίς Σύνορα. Ο κ. Τερζίδης, παραχώρησε στην εφημε-
ρίδα μας την παρακάτω συνέντευξη:

Γιατί έχει μεγάλη σημασία η πρόληψη κυρίως στην παιδική ηλικία;
Α.Γ.: «Είναι απλό να καταλάβει κανείς ότι όσο πιο νωρίς αναγνωρίσει τα συ-

μπτώματα μίας νόσου κι όσο πιο έγκαιρα παρέμβει θεραπευτικά, τόσο μεγαλύτερες 
πιθανότητες πλήρους ίασης έχει. Η πρόληψη όμως είναι κάτι περισσότερο και πιο 
σημαντικό αφού  δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αποφυγή έκθεσης στον παράγοντα 
που προκαλεί τη νόσο αλλά και στην έγκαιρη διάγνωση ενός προβλήματος υγείας. 
Για το λόγο αυτό η πρόληψη αποκτά ιδιαίτερη αξία στην παιδική ηλικία όπου ο ορ-
γανισμός είναι άφθαρτος και υγιής και είναι εύκολο να τον διατηρήσεις σ’ αυτή την 
κατάσταση, αλλά είναι και μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσεις παιδί και γονείς στην 
υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και στην αποφυγή επιβλαβών συμπεριφορών 

και συνηθειών.
Όλοι καταλαβαίνουμε κι αναγνωρίζουμε την αξία της προληπτικής ιατρικής, αλλά 

πολύ λίγοι την εφαρμόζουμε στην πραγματικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ανα-
ζητούν ιατρικές υπηρεσίες μόνο όταν έχουν κάποια συμπτώματα και συνήθως όταν 
αυτά υπάρχουν για αρκετό καιρό.

Για τα παιδιά τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν ακολουθείται, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, αυτό που περιγράφουν 
και συστήνουν οι οδηγίες των παιδιατρικών εταιριών.

Με πιο απλά λόγια, η εξέταση του παιδιού από τον παιδίατρο σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, όχι μόνο προλαμβάνει την εμφάνιση και εξέλιξη κάποιας νόσου, αλλά 
είναι καθοριστική για  την σωστή ανάπτυξη του παιδιού καθώς και για τον εντοπισμό 
προβλημάτων υγείας σε πολύ αρχικό στάδιο.

Στην Ελλάδα σήμερα δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι μόνο αν μπορούμε να 
θεραπεύσουμε τα παιδιά από τις ασθένειες που τα απειλούν. Η αντιμετώπιση προ-
βλημάτων όπως η παχυσαρκία, η υπέρταση, οι μαθησιακές δυσκολίες, τα προβλήμα-
τα στην εφηβεία δεν είναι πολυτέλεια και πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για 
τους γονείς και τους παιδιάτρους».

Πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί στην πράξη η προληπτική ιατρική;
Α.Γ.: «Όσο κι αν σας φανεί περίεργο είναι πολύ εύκολο γιατί ο παιδίατρος που 

πρέπει να είναι σε συχνή επαφή με το παιδί κι όχι μόνο όταν αρρωσταίνει, είναι σε 
θέση με πολύ απλό τρόπο να προβληματιστεί για την υγεία του παιδιού, να πα-
ρακολουθήσει τη φυσιολογική σωματική και νοητική του εξέλιξη και να προτείνει 
τρόπους υγιεινής ζωής. Ο γενικός παιδίατρος μπορεί να κρίνει αν το παιδί χρειάζεται 
περαιτέρω έλεγχο από ειδικούς, αν χρειάζεται εργαστηριακές εξετάσεις και μπορεί 
να παρακολουθήσει την πορεία οποιασδήποτε κατάστασης υγείας συμβουλεύοντας 
και καθοδηγώντας τους γονείς. Ο παιδίατρος με σειρά απλών εξετάσεων στο ια-
τρείο του μπορεί να θέσει έγκαιρη διάγνωση πολλών παθολογικών καταστάσεων 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας στην ενήλικο ζωή. 
Αρκεί να έχει τη διάθεση και το χρόνο να ασχοληθεί με την ουσία της παιδια-
τρικής επιστήμης που είναι η πρόληψη.

Για να μπορέσει λοιπόν να εφαρμοστεί στην πράξη η προληπτική παιδιατρική είναι 
απαραίτητες δύο απλές προϋποθέσεις: οι γονείς να επισκέπτονται τον παιδίατρο σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και ο παιδίατρος να διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για 
τη διεξοδική εξέταση του παιδιού και την συμβουλευτική των γονέων».

Τι περιλαμβάνει η προληπτική παιδιατρική εξέταση;
Α.Γ.: «Η προληπτική παιδιατρική εξέταση διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του παι-

διού. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που πρέπει να ακολουθεί ένας παιδίατρος 
κατά την εξέταση καθώς και συγκεκριμένες εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να 
προτείνει. Η εξέταση, εκτός από το συνηθισμένο έλεγχο των συστημάτων ενδεικτικά 
μπορεί να περιλαμβάνει, τη μέτρηση του δείκτη μάζας σώματος, τη μέτρηση της 
αρτηριακής πίεσης, αδρό αναπτυξιακό έλεγχο, έλεγχο οπτικής οξύτητας, σωματικής 
διάπλασης κ.α

Η καθοδήγηση από τον παιδίατρο για τη διενέργεια των απαραίτητων εργαστηρι-
ακών  και απεικονιστικών εξετάσεων είναι απαραίτητη γιατί κατευθύνει τους γονείς 
ανάλογα με την ηλικία και τα ιδιαίτερα προβλήματα του παιδιού και τους γλιτώνει 
από περιττά έξοδα και κόπο.

Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική, είναι η συμβουλευτική, η οποία μπορεί να πε-
ριλαμβάνει οδηγίες για τη σίτιση και τη σωστή διατροφή του νεογνού και του βρέ-
φους, αλλά και συμβουλές για την εφηβική υγεία, τη σεξουαλική συμπεριφορά  κ.α 

Με λίγα λόγια ένας έμπειρος παιδίατρος με πολύ απλές μεθόδους και στη διάρ-
κεια μίας απλής παιδιατρικής επίσκεψης, μπορεί να  παρακολουθεί αποτελεσματικά 
την φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού, την εμβολιαστική του κάλυψη, τις ανησυχίες 
του, τις διατροφικές του συνήθειες κι ότι άλλο χρειάζεται και απασχολεί το ίδιο ή 
τους γονείς του».

Πότε πρέπει να γίνεται η προληπτική παιδιατρική εξέταση;
Α.Γ.: «Ο χρόνος που πρέπει να γίνεται η προληπτική παιδιατρική εξέταση σχετίζε-

ται με την ηλικία του παιδιού. Πιο συχνά τα δύο πρώτα χρόνια ζωής και μετά δια-
φέρει ανάλογα με τις αναμνηστικές δόσεις των εμβολίων και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
του κάθε παιδιού. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ηλικία, δεν μπορεί να εξετάζεται 
ένα παιδί λιγότερο από δύο φορές το χρόνο, και ο παιδίατρος είναι εκείνος που 
καθορίζει με ακρίβεια την ημερομηνία της επόμενης παιδιατρικής εξέτασης. Η τυ-
πική ηλικία που ένα παιδί είναι στην ευθύνη του παιδιάτρου είναι τα 16 έτη ζωής, 
στην πραγματικότητα όμως ο παιδίατρος παρακολουθεί τα «παιδιά  του» για πολύ 
μεγαλύτερο διάστημα.

Συνοψίζοντας λοιπόν, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε με πλήρη σιγουριά πως, 
η πρόληψη είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη θεραπεία. Αναμφίβολα ο παιδί-
ατρος όντας κοντά στο παιδί από τη γέννησή του είναι ο πλέον κατάλληλος να το 
καθοδηγήσει ώστε να κάνει κτήμα του την πρόληψη, αλλά και πολύ περισσότερο 
τον υγιεινό τρόπο ζωής».
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Με μία ομάδα 
ΑΟΠ και 
Νηρέας

Με μία ανακοίνωση που υπέγραψαν οι πρόεδροι 
ΑΟΠ και Νηρέα, (Μ. Κουτσονικολή και Μ. Σιφναίος) 
γνωστοποιήθηκε η φημολογούμενη σύμπραξη στην 
αντρική ομάδα ποδοσφαίρου και η κάθοδος στο 
πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων με μία κοινή ομάδα.

Η ανακοίνωση των δύο προέδρων των Παριανών 
ομάδων έχει ως εξής:

«Κατόπιν συζητήσεων και επαφών των εκπροσώ-
πων των Δ.Σ. του Α.Ο. Πάρου και του Α.Μ.Ε.Σ. Νη-
ρέα και στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας 
μιας ανδρικής ποδοσφαιρικής ομάδας στην Πάρο, 
αποφασίσαμε για την τρέχουσα αγωνιστική περίο-
δο 2015-2016 την κοινή κάθοδο των ομάδων μας 
στο πρωτάθλημα Κυκλάδων υπό τη σκέπη του Α.Ο. 
Πάρου, ενώ παράλληλα θα προχωρούν οι διαδικα-
σίες για την «μία» ομάδα με νέο καταστατικό και νέο 
όνομα. 

Ελπίζουμε ότι η συνεργασία αυτή των σωματεί-
ων μας θα σας βρει όλους αρωγούς και σύμμαχους 
ώστε να πραγματοποιηθεί το όνειρο πολλών ετών 
για δημιουργία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας ανδρών 
στο νησί μας. Σχετικά με την ομάδα Νέων των δύο 
συλλόγων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μετά το 
ξεκίνημα της προετοιμασίας των ομάδων.

Προπονητής της ανδρικής ομάδας θα είναι ο Τρι-
ανταφυλλάκος Δημήτρης, με βοηθό του τον Παπα-
δάκη Μιχάλη, ενώ στην ομάδα Νέων, προπονητές 
θα είναι ο Τριανταφυλλάκος Δημήτρης και ο Κορ-
τιάνος Αντώνης».

Ο «Ωλίαρος» 
για το διάπλου

Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου με ανακοίνωσή του εκφράζει τις ευχαριστίες 
του για την επιτυχημένη εκδήλωση του κολυμβητικού διάπλου Πούντας – Αντι-
πάρου.

Η ανακοίνωσή του Ναυτικού Ομίλου έχει ως εξής: «Το απόγευμα της 
25ης/07/2015 διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία ο κολυμβητικός αγώνας του δι-
άπλου Πάρου – Αντιπάρου που γίνεται για όγδοη συνεχή χρονιά, υπό τη διορ-
γάνωση του Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου με την υποστήριξη του Δήμου Αντι-
πάρου.

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και πάνω από 450 συμμετέ-
χοντες, ντόπιοι, ξένοι αλλά και παιδιά, διέσχισαν 1453 μέτρα ξεκινώντας από 
την Πούντα της Πάρου και τερμάτισαν στο λιμάνι της Αντιπάρου. Κάθε χρόνο 
οι οργανωτικές δυσκολίες παρακάμπτονται και ο αγώνας κερδίζει σε αξία , 
δημοτικότητα και συμμετοχή. Ο καιρός ήταν ιδανικός και η συγκεκριμένη εκδή-
λωση πλέον έχει γίνει θεσμός και κομβικό γεγονός όχι μόνο του νησιού αλλά 
των Κυκλάδων γενικότερα. Ο Ιούλιος εδώ και λίγα χρόνια αποτελεί, εξαιτίας 
των αθλητικών και άλλων δρωμένων του, τον καλύτερο μήνα για να επισκε-
φτεί κανείς το νησί μας το καλοκαίρι. Περισσότερα από 25 σκάφη, η Ελληνική 
Ομάδας Διάσωσης (Παράρτημα Πάρου), επαγγελματίες δύτες, αλλά και το λι-
μενικό σώμα, μεριμνούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα για την ασφάλεια 
των κολυμβητών οι οποίοι όλοι μετά τον τερματισμό τους έλαβαν αναμνηστικά 
μετάλλια για τη συμμετοχή τους».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης το διοικητικό συμβούλιο του Ναυτικού ομί-
λου Αντιπάρου εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι βοήθησαν για την 
ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα (Λιμεναρχείο Πάρου, Ομάδα Διάσωσης Πάρου, 
τους ιατρούς κ. Σκούρτη και κα. Γεωργίου, καθώς και ευγενικούς επιχειρηματί-
ες της Πάρου και Αντιπάρου). Ακόμα, ευχαριστίες εκφράζονται σε όλους όσοι 
αφιλοκερδώς βοήθησαν στο μικρό γλέντι μετά τον αγώνα. Επίσης, ευχαριστούν 
το δήμο Αντιπάρου και την Κοινωφελή Επιχείρηση δήμου Αντιπάρου για την 
προσφορά των κυπέλλων και επάθλων και την μικρή αθλήτρια του ομίλου Φα-
ρούπου Μαρία, που φιλοτέχνησε τα όστρακα – μετάλλια των νικητών και τον 
χορηγό επικοινωνίας Ρ/Σ «ΗΧΩ fm». Τέλος, ο επόμενος προγραμματισμένος 
αγώνας του ναυτικού ομίλου είναι ο ποδηλατικός αγώνας  mountain-bike τον 
προσεχή Σεπτέμβριο.

Μπάσκετ
Η ΕΣΚΚ (Ένωση Σωματείων 

Καλαθόσφαιρας Κυκλάδων), με 
επιστολή της στα σωματεία των 
νησιών μας, καλεί τους ενδιαφε-
ρόμενους που επιθυμούν να παρα-
κολουθήσουν σχολή προπονητών 
να επικοινωνήσουν μαζί της, ώστε 
να συμπληρωθεί ο απαραίτητος 
αριθμός των 20 ατόμων που είναι 
υποχρεωτικός για να πραγματο-
ποιηθούν τα μαθήματα της σχολής.

Η ανακοίνωση της ΕΠΣΚ έχει ως 
εξής:

«Η ΕΣΚΚ στο πλαίσιο της ανά-
πτυξης των αθλήματος στις Κυ-
κλάδες προτίθεται να διοργανώ-
σει Σχολή Προπονητών με την 
συγκατάβαση της ΕΟΚ και του 
ΣΕΠΚ.

Η σχολή περιλαμβάνει 80 ώρες 
θεωρίας και 120 ώρες πρακτικής. 
Οι 80 θεωρητικές ώρες μπορούν 
να γίνουν μέσω skype ή άλλου 
ηλεκτρονικού μέσου, οι δε πρακτι-
κές θα γίνουν κατά διαστήματα και 
σε διαφορετικά νησιά των Κυκλά-
δων. Θα θέλαμε να μας γνωρίσε-
τε εάν και πόσοι ενδιαφερόμενοι 
υπάρχουν από το σωματείο σας, 
δεδομένου ότι για να πραγματο-
ποιηθεί η σχολή ο απαραίτητος 
αριθμός είναι 20 άτομα.

Επισημαίνουμε την προσοχή 
σας λόγω του απαραίτητου αριθ-
μού των πραγματικών προθέσεων 
των συμμετεχόντων».

καλοκαίρι σηµαίνει
διακοπές στο νησί!
εσένα πως
θα σε βρουν;

οργανώσου από τώρα για τη νέα σεζόν!
www.paros-vacations.com



www.fonitisparou.gr

Εκδήλωση για τον Εμμ. Ι. Χανιώτη
Μία πολύ όμορφη εκδήλωση γεμάτη από ποικίλα συναισθήματα πραγματοποι-

ήθηκε στο ανοιχτό θέατρο Λευκών, προς τιμήν του ιεροψάλτη του Ιερού Προσκυ-
νήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής, κ. Εμμ. Ι. Χανιώτη. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους εμπνευστές της ιδέας: Τιτίνα Παράσχου και 
Νικόλαο Γαβαλά, αλλά και στο Ιερό Προσκύνημα και τον σύλλογο «ΥΡΙΑ» Λευκών, 
για την υλοποίηση της εκδήλωσης.
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Αγ. 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 συνεχίζεται...


