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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

σύστηµα ποιότητας ISO 9001:2008

Νοέµβριος - Movember: 
Μήνας πρόληψης
για τον καρκίνο του προστάτη
& των όρχεων

Με την επιστηµονική καθοδήγηση και φροντίδα του πολυιατρείου
Yπέρήχος προστάτη & psa σε προνοµιακές τιµές

Κρουαζιέρα
Με πρωτοβουλία του δημάρχου κ. Μ. Κωβαίου και του προέδρου του δημοτικού λιμενικού ταμείου, κ. Στ. Καραχάλιου, πραγματοποιή-

θηκε συνάντηση εργασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015, με θέμα: «Ανάπτυξη 

τουρισμού κρουαζιέρας στην Πάρο και δημιουργία θαλάσσιων και χερσαίων εγκαταστάσεων υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερό-

πλοιων».

το θέμα 
της εβδομάδας

» σελ. 13
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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 358
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Απόλυτο
Το αντιγράφω από τη σελίδα στο facebook, του 

παλιού διεθνή τερματοφύλακα, Χρήστου Αρβανίτη. Ο 
Αρβανίτης λοιπόν, τη μέρα που είχε κάνει τις δηλώ-
σεις ο Φίλης για τους Πόντιους και συγχρόνως είχε 
ανακοινωθεί, και η νέα απεργία της ΠΝΟ, έγραψε στη 
σελίδα του: «Φανταστείτε να είσαι Πόντιος, να έχεις 
φροντιστήριο και να μένεις σε νησί. Και συγχρόνως 
να έχεις ψηφίσει Σύριζα! Ε, έπιασες το απόλυτο!». 
Αστεία- αστεία πάντως, ξέρω κάποιον εγώ, με όλα τα 
παραπάνω «προσόντα!».

■ Συγγραφείς…
Αν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας 

κάθονταν τις μισές ώρες να δουλέψουν στο δήμο, απ’ 
αυτές που «δαπανούν» για να γράφουν σχόλια αυτο-
θαυμασμού στα blogs και στο facebook, σίγουρα τα 
πράγματα στην Πάρο, θα ήταν πολύ καλύτερα.

■ Τερματοφύλακας
Λοιπόν δεν είχα δίκιο για αυτά που έγραψα στις «δι-

αφωνίες» την περασμένη εβδομάδα για τις επιτυχίες 
του Μάρκου, ως τερματοφύλακα στα νιάτα του. Βρή-
κα άνθρωπο που τον θυμάται και μάλιστα μου είπε ότι 
ήταν καλός. Το επόμενο βήμα μου είναι να μάθω αν 
αυτός που μου το είπε έχει συγγένεια με το Μάρκο. 
Δεν μπορεί…

■ Κουίζ
Πως γίνεται αυτοδιοικητικός παράγοντας στην Αντί-

παρο, να κλαίγεται ότι δεν έχει λεφτά να πληρώσει 
τις σφραγισμένες επιταγές του και από την άλλη οι 
οικείοι του να διατηρούν παχυλούς λογαριασμούς στο 
εξωτερικό;

■ Σοβαροί;
Σε κάποια στιγμή της στη συνεδρίαση του δημοτικού 

συμβουλίου Πάρου –που γίνεται χάβρα ως συνήθως- 
ο πρόεδρας Χρ. Σαραντινός λέει: «Μα είμαστε σοβαρό 
δημοτικό συμβούλιο εδώ μέσα;». Τότε, η Μαρία Χα-
νιώτη γυρίζει σοβαρή – σοβαρή και του απαντά: «Όχι 
βέβαια, δεν είμαστε!». 

■ Συνεδρίαση
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου «φα-

γώθηκαν» ακριβώς τρεις ώρες στη συζήτηση για την 
πρόταση του πολιτιστικού πάρκου δήμου Πάρου, για 
το «Ξενία» Νάουσας. Τελικά, τρεις ώρες μετά από 
άγονη συζήτηση κατέληξαν σ’ αυτό που φώναζε από 
το πρώτο λεπτό ο Γιώργος Πούλιος. Δηλαδή, ότι το 
θέμα, όπως είχε έρθει από το προεδρείο, δεν ήταν σω-
στό και θα έπρεπε να συνεδριάσουν άλλη φορά με 
ολοκληρωμένες προτάσεις.

■ Συνεδρίαση 2
Αφήνω στην άκρη βέβαια, ότι ενώ, το τοπικό Νάου-

σας, από τις 24 Απριλίου 2015 είχε στείλει απόφασή 
του για επισκευή-συντήρηση του ξενώνα (Ξενία) της 
Νάουσας, καθώς και πρόταση για προκήρυξη εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος αναδόχου για την επισκευή, δεν 
έχει γίνει τίποτα! Το θυμήθηκαν μόνο όταν ήρθε πρότα-
ση από το πάρκο. Έτσι, κάποιοι ήθελαν να συζητήσουν 
το θέμα και να πάρουν απόφαση αποκλείοντας όλους 
τους υπόλοιπους. Τελικά, οι γνωμοδοτήσεις των τοπι-
κών συμβουλίων έχουν ισχύ στο δημοτικό μας συμ-

βούλιο, μόνο όταν πρόκειται για κοπή δέντρων. Στα 
σοβαρά θέματα τους γράφουν στα παλαιότερα των 
υποδημάτων τους. Έτσι και ο Πολύστροφος, βγήκε 
στα κάγκελα με το δίκιο του και φώναζε: «δεν μπορεί 
να υπάρχει απόφαση δίχως τη σύμφωνη γνώμη των 
Ναουσαίων».

■ Συνεδρίαση 3
Όσοι λοιπόν είναι στο ΔΣ του πάρκου ήθελαν να πά-

ρουν απόφαση άμεσα στη μία και μοναδική πρόταση 
που υπήρχε… Ο Μικές, δίκαια υποστήριξε: «Δεν μπορεί 
να υπάρχει απόφαση, δίχως τη γνώμη των Ναουσαί-
ων». Τες πα, κάπου εκεί, πήρε το λόγο και ο Κωβαίος 
και είπε: «πρέπει να υπάρχει πιο διευρυμένη συμμε-
τοχή των πολιτών». Μάλιστα, όχι τίποτα άλλο, αλλά 
ορισμένοι στο δημοτικό συμβούλιο ήθελαν να πάρουν 
απόφαση για το «Ξενία» μόνοι τους και δίχως καμία 
ενημέρωση στους κατοίκους της Νάουσας.

■ Συνεδρίαση 4
Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσω να γράφω για τα 

όσα έγιναν στο συμβούλιο, καθώς τα πιο ωραία για το 
«Ξενία» έγιναν πριν και την επομένη της συνεδρίασης. 
Κάποιοι πιστεύουν πως στον 21ο αιώνα, μπορούν να 
λειτουργούν με τακτικές της δεκαετίας του ’80, με τη-
λέφωνα και απειλές… Και όταν απειλούνται δημοτικοί 
σύμβουλοι τι άλλο μπορεί να υποθέσει κανείς για το 
τι γίνεται σε άλλα θέματα… Αυτά και όλα είναι κατα-
γεγραμμένα… 

■ Κρουαζιέρα
Προς δήμο Πάρου ενταύθα: Η συνάντηση εργασίας 

για τις κρουαζιέρες είναι από τα θετικά βήματα και 
πρέπει να σας πιστωθεί. Μόνο, που υπάρχει ένα αλλά. 
Υποδοχή κρουαζιερόπλοιων στον όρμο της Παροικι-
άς με γκαζάδικα και όλα τα άλλα τα συναφή γύρω 
– γύρω, δε γίνεται παιδιά. Δε γίνεται. Μάλλον από αλ-
λού θα έπρεπε να ξεκινήσετε το θέμα. Δεν παίρνουμε 
πρώτα το σαμάρι και μετά το γάιδαρο. 

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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Ερρίκος Κολς:  
«Επαγγελματισμός-
Αξιοπιστία-Εχεμύθια»

Κύριε Ερρίκο παρ’όλη την κάμψη που σημειώνουν τα τελευταία 
χρόνια οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, εσείς προχωράτε δυναμικά την 
ανάπτυξη της δραστηριότητας σας σε Πάρο και Αντίπαρο. Τι σας ώθησε 
σε αυτή σας την επιλογή;

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, που επιβράδυνε όλους τους τομείς της 
οικονομίας, απογοήτευσε τους νέους της γενιάς μου και οδήγησε πολλούς μακριά 
από την Ελλάδα. Σκέφτηκα όμως ότι τώρα είναι η ευκαιρία να αναδείξουμε τον 
εαυτό μας καθώς και τον υπέροχο τόπο που έχουμε την ευλογία να ζούμε. Έχοντας 
μεγαλώσει σε ένα διεθνές περιβάλλον και έχοντας σπουδάσει σε γερμανικό 
πολυτεχνείο διδάχτηκα τον επαγγελματισμό και τον ποιοτικό έλεγχο. Παράλληλα 
παρακολούθησα για χρόνια την οικογενειακή μας δραστηριότητα στη Γερμανία στο 
χώρο του Real Estate και απέκτησα γνώσεις και εφόδια έτσι ώστε να είμαι σε 
θέση να ξεκινήσω την δικιά μου επιχείρηση στις Κυκλάδες. Στην Πάρο, τόσο οι 
κάτοικοι όσο και οι επαγγελματίες του χώρου μας δέχτηκαν με πολύ συμπάθεια 
και ενθουσιασμό και έτσι αποφάσισα πριν δυο χρόνια να ανοίξω το πρώτο μας 
υποκατάστημα στην Νάουσα. Σύμμαχο στην προσπάθεια μου έχω την οικογένειά 
μου με τις ευρύτερες Ευρωπαϊκές καταβολές, την δραστηριοποίηση μας στον χώρο 

του ευρωπαϊκού Real Estate και το πλούσιο πελατολόγιο που διαθέτουμε.

Το πλούσιο πελατολόγιο αγοραστών είναι το ένα σοβαρό 
δεδομένο, το δεύτερο όμως επίσης σοβαρό δεδομένο είναι η διάθεση 
ακινήτων. Υπάρχουν στα χέρια σας τόσα όσα θα εξυπηρετήσουν τους 
ενδιαφερόμενους αγοραστές;

Ξεκινώντας τις δραστηριότητες μας στην Πάρο και στην Αντίπαρο φροντίσαμε 
να δημιουργήσουμε ένα πολύ ικανοποιητικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε όλες τις 
κατηγορίες. Μετά από 3 περίπου χρόνια εμπειρίας στην Πάρο και στην Αντίπαρο, 
καθίσταται σαφές στο γραφείο μας σε ποιες κατηγορίες ακινήτων αλλά και σε 
ποιες περιοχές εστιάζεται το ενδιαφέρον του πελατολογίου μας. Η αυξημένη 
ζήτηση που αντιμετωπίσαμε τους τελευταίους μήνες αφορούσε κυρίως εξοχικές 
κατοικίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, κυρίως αυτόνομες βίλες με θέα στην 
θάλασσα όπως και παραδοσιακά κτίσματα προς ανακαίνιση εντός οικισμού. Και για 
τις δυο κατηγορίες έχουμε δημιουργήσει μια λίστα αναμονής από ενδιαφερόμενους 
πελάτες που σύντομα σκοπεύουν να προβούν σε μια αγορά. Επιδιώκουμε λοιπόν 
να διαθέτουμε το καλύτερο δυνατό χαρτοφυλάκιο το οποίο θα ανανεώνεται και θα 
βελτιώνεται διαρκώς προς κάλυψη της ζήτησης του πελατολογίου μας. 

Ποιες είναι προσδοκίες των πελατών σας και πως τις καλύπτετε;

Το μεγαλύτερο μέρος του πελατολόγιου μας προέρχεται από την Γαλλία, την 
Ελβετία και από άλλες χώρες τις κεντρικής Ευρώπης. Οι περισσότεροι υποψήφιοι 
αγοραστές γνωρίζουν καλά την Πάρο, αγαπούν το κλίμα της, τις όμορφες παραλίες 
της καθώς και τη φιλοξενία των Παριανών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πελατών 
μας είναι ένα ζευγάρι Γάλλων που γνωρίστηκαν στην Πάρο πριν από μερικά χρόνια 
και πρόσφατα προέβησαν στην αγορά μιας παλαιάς κατοικίας μέσα στον οικισμό 
της Νάουσας. Οι προσδοκίες των πελατών μας για την εύρεση ακινήτων είναι να 
έχουν μια επαγγελματική και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Το γραφείο μας δίνει 
πολύ μεγάλη σημασία στην κατανόηση των προσωπικών επιθυμιών και αναγκών 
των πελατών μας. Αφιερώνουμε πάντα τον απαιτούμενο χρόνο και χρησιμοποιούμε 
τις πιο σύγχρονες μεθόδους για να φτάσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι 
ακριβώς ζητάει ο κάθε πελάτης. Με αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε στοχευμένα και 
σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια αγοραπωλησία.

Στην παρατεταμένη δύσκολη οικονομική περίοδο πόσο μπορούν να 
λειτουργούν κάποιες δικλείδες προστασίας, εάν υπάρχουν βέβαια, 
για μια σωστή εκτίμηση ενός ακινήτου ώστε να ικανοποιούνται και οι 

πωλητές και οι αγοραστές;

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επικαλεστώ τόσο τις εξειδικευμένες γνώσεις μας 
όσο και την εμπειρία μας στο χώρο. Στόχος του γραφείου μας είναι να γίνεται πάντα 
μια άριστη εκτίμηση για κάθε ακίνητο που εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιό μας με 
βάση όλους τους αντικειμενικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα, αλλά 
και συσχετισμούς που αφορούν τη ζήτηση τη δεδομένη στιγμή. Παράλληλα με την 
εκτίμηση γίνεται πάντα ένας πρώτος έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας έτσι ώστε ο 
φάκελος να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένος. Κατόπιν, ενημερώνουμε τον 
πωλητή για την εκτίμηση που έχουμε πραγματοποιήσει αλλά και για την στρατηγική 
προώθησης που θα εφαρμόσουμε για το ακίνητο του. Για τον καθορισμό της τιμής 
πώλησης του ακίνητου είναι ο πωλητής που έχει πάντα, τον τελευταίο λόγο. 

Γιατί ένας ιδιοκτήτης που θέλει να πουλήσει το ακίνητο του μπορεί να 
εμπιστευθεί εσάς και το γραφείο σας για αυτή την πράξη;

Τα πιστεύω του γραφείου μας είναι τρία, επαγγελματισμός, αξιοπιστία, εχεμύθεια. 
Οι πελάτες μας απολαμβάνουν υπηρεσίες Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η αξιοπιστία 
μας επιβραβεύτηκε από την επιτυχία του εγχειρήματος μας σε τόσο μικρό χρονικό 
διάστημα ώστε να απολαμβάνουμε πληθώρα συστάσεων τόσο από αγοραστές όσο 
και από πωλητές. Τέλος, θα ήθελα να εστιάσω το ενδιαφέρον μας για την όσο 
γίνεται πιο διακριτική διαχείριση των ευαίσθητων πληροφοριών. Αυτό είναι και το 
σπουδαιότερο μέλημα μας. 
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Κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη

 Όταν ήμουν μικρός, άκουγα τους γονείς μου και τους γνωστούς τους στις οικογε-
νειακές συζητήσεις να λένε ότι φοβούνται μήπως έρθουν οι κομμουνιστές και τους 
πάρουν τα σπίτια. 

Τα χρόνια πέρασαν και σήμερα με αποφάσεις και νόμους, της δεύτερης φοράς 

αριστερής κυβέρνησης, τα σπίτια θα τα πάρουν οι τραπεζίτες. 
Η δεύτερη φορά κυβέρνηση αριστεράς, φτιάχνοντάς τους νόμους με «κοινωνι-

κή ευαισθησία», επιτρέπει να μείνουν στα σπίτια που θα έχουν κατασχεθεί από τις 
τράπεζες, αλλά θα έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν ενοίκιο στην τράπεζα οι 
«ιδιοκτήτες».

 Επίσης, όπως είπαν τα γνωστά παπαγαλάκια της τηλεόρασης, θα μπορέσουν οι 
πιο τυχεροί να ανταλλάξουν το σπίτι τους που θα κατασχεθεί από την τράπεζα με 
ένα άλλο μικρότερης αξίας σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Δηλαδή ένα αντίσκηνο 
ρε παιδί μου. 

Πρέπει όμως κάποιος να μας πει τι έχουνε γίνει τα πολλά δισεκατομμύρια που 
έχουν δοθεί στις τράπεζες για να αποκατασταθεί η «υγιής τραπεζική λειτουργία» και 
που φυσικά και αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια τα έχουν φορτώσει στις πλάτες του 
ελληνικού λαού. 

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση παρά τις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα ότι είναι ενά-
ντια στις διεθνείς εταιρείες που εποφθαλμιούν τα κόκκινα δάνεια ανοίγει το δρόμο 
σε πλειστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών. 

Αυτή η πολιτική των πλειστηριασμών είναι απάνθρωπη, αδίστακτη, καταστροφική.
Είναι μια έκφραση της πολιτικής που εξολοθρεύει το λαό λεηλατώντας τον κόπο 
δεκαετιών. 

Απέναντι σ’ αυτή την πολιτική της αρπάγης και της λεηλασίας πρέπει 
να ορθώσουμε ένα κίνημα αλληλεγγύης και υπεράσπισης του συναν-
θρώπου μας, γιατί θα έρθει και η δικιά μας σειρά.

 Η απάντηση πρέπει να είναι μία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
N. Ραγκούσης - Λαουτάρης

Απάντηση 
Μαρινόπουλου
σε Γκόκα

Ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Αθανάσιος Μαρινόπου-
λος, έστειλε στην εφημερίδα μας απάντηση για όσα 
ισχυρίζεται ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. 
Αλέξης Γκόκας, στην επιστολή του που δημοσιεύσαμε 

στο προηγούμενο φύλλο μας.
Η απάντηση του κ. Αθ. Μαρινόπουλου, έχει ως εξής:
«Απ’ ότι φαίνεται είμαστε η χαρά του συντάκτη της εφημερίδας. Μερικοί ακόμα 

σαν εμάς και θα έβγαζε άκοπα το ψωμί του.
Επί της ουσίας τώρα.
1. Λες ότι αναφέρθηκες γενικά για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων και όχι 

για την ΚΔΕΠΑΠ. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Όλοι όσοι διάβασαν την 
συνέντευξη σου έβγαλαν άλλα συμπεράσματα. Τέλος πάντων αφού διευκρινίζεις ότι 
δεν εννοούσες την ΚΔΕΠΑΠ όλα καλά.

2. Για το αποθεματικό είχες προτείνει να πάει για ενίσχυση του τεχνικού προγράμ-
ματος και επισκευές σχολείων. Η αναφορά σε κοινωφελές έργο έγινε από μένα. 
Είμαστε πια στην ίδια κατεύθυνση και όπως ορίζει ο νομοθέτης το συμβούλιο της 
ΚΔΕΠΑΠ θα προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο το κοινωφελές έργο και τους όρους 
υλοποίησης του.

3. Για το θέμα της εργασιακής ασφάλειας εκείνος που κάνει αναφορές για παρα-
μάγαζα και γραφείο δημοσίων σχέσεων των εκάστοτε δημάρχων είναι ακίνδυνος 
και εκείνος που υπερασπίζεται την επιχείρηση είναι επικίνδυνος; Ξανά τα χέρια ψηλά.

ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ

Οι χαρακτηρισμοί είναι για τις απαντήσεις στη συνέντευξη σου. Όχι γενικότερα για 
το άτομο σου. Νομίζω αυτό φαίνεται.

Στην προσπάθεια σου να απαντήσεις στους «χαρακτηρισμούς μου» έγινες επιθε-
τικός και προσβλητικός. Όλα όσα αναφέρεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγ-
ματικότητα.

Καταρχήν δεν χλεύαζα ποτέ τα πανηγύρια. Απλώς δεν είχα συνειδητοποιήσει την 
τεράστια σημασία που έχουν για την κοινωνική συνοχή. Όσο για το παρελθόν σου με 
τα «σουραβλάκια» που λες, δεν έπρεπε να κάνεις υποθετική αναφορά. Το λες μόνος 
σου ότι ίσως χλεύαζα και εγώ. Σε πληροφορώ πως ΟΧΙ. Άλλωστε δεν συνηθίζω να 
ειρωνεύομαι και να χλευάζω. Τα ανώνυμα μη τα μπερδεύεις με τα επώνυμα. Ότι έχω 
να πω το λέω στα ίσια.

 
Ευχαριστώ για τη δημοσίευση
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓ 1 Αγαπητέ Αλέξη επειδή συμφωνώ απόλυτα με την τελευταία παράγραφο της 
επιστολής σου που γράφεις ότι ο δημόσιος διάλογος πρέπει να γίνεται με όρους 
πολιτικούς και όχι προσωπικούς για μένα το θέμα τελειώνει εδώ. Έτσι κι αλλιώς θα 
έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα πούμε και εντός του δημοτικού συμβουλίου αλλά και 
εκτός αν το θελήσεις.

ΥΓ 2  Όπως καταλαβαίνετε κύριε συντάκτη τον ένα πελάτη τον χάνετε».

NN Hellas στην Πάρο:
Νέο όνομα. Ίδια όραμα.

Με τις ευλογίες του σεβασμιότατου μητροπολίτη Παροναξιας κ. Καλλίνικου πα-
ρουσία των τοπικών αρχών πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια  του νέου γραφείου της 
NN Hellas στην Παροικία.

Σε ένα ιδιαίτερα φροντισμένο χώρο, σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα φίλοι, πελάτες 
και συνεργάτες ευχήθηκαν στον κ. Γρηγόρη Παλαμίδα, Agency Manager, ευόδωση 
των στόχων στο πλαίσιο πάντα της άριστης εξυπηρέτηση των πελατών με καινοτό-
μα προγράμματα.

Με αφορμή τα εγκαίνια έγινε κλήρωση παρουσία συμβολαιογράφου για δύο πο-
δήλατα προσφορά του κ Χρυσάκη Θοδωρή. Οι τυχεροί είναι ο  κ. Σιφναίος Παντελής 
και η κ. Αγιούς Ελίνα.
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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

22840 53334, info@kohls-ic.com

Κτηµατοµεσιτικές Υπηρεσίες

Εκτίµηση εµπορικής αξίας του ακίνητου σας

Άµεση προώθηση του ακίνητου σας

Συµβουλευτικές υπηρεσίες καθ’ όλη την διαδικασία της αγοροπωλησίας

Το διεθνές δίκτυο µας επιτρέπει άµεση εύρεση υποψήφιων αγοραστών

Θα χαρούµε πολύ να σας γνωρίσουµε
και να σας εξυπηρετήσουµε στο υποκατάστηµα µας στην πλατεία της Νάουσας. 

Επαγγελµατισµός  - Αξιοπιστία - Εχεµύθεια

ERRIKOS KOHLS

Απάντηση περί τελών
Από το γραφείο δημάρχου Πάρου εκδόθηκε δελτίο τύπου, ως απάντηση στον 

εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, για τις ανακοινώσεις του παρα-
πάνω φορέα σχετικά με την αύξηση δημοτικών τελών.

Η ανακοίνωση του γραφείου δημάρχου Πάρου έχει ως εξής:
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των επαγγελματιών 

του νησιού μας, παρά τη δυσβάστακτη φορολογία και την ύφεση, περιόρισε, στο 
μέτρο του δυνατού, τη μετακύλιση της εκτίναξης του ΦΠΑ στους καταναλωτές, 
πράγμα που, πέρα από τους κατοίκους, θα προκαλούσε σοβαρές αυξήσεις στο 
κόστος διαβίωσης ακόμα και των επισκεπτών μας που αποτελούν σημαντικό πα-
ράγοντα ανάπτυξης της τοπικής μας οικονομίας. 

Στην ίδια απορρόφηση προχώρησε και ο Δήμος μας σε επίπεδο δημοτικών τε-
λών. Και αυτό γιατί πρώτιστο καθήκον μας είναι, όχι μόνο να μην υστερήσουμε 
αλλά να βελτιώσουμε στο μέγιστο βαθμό την εικόνα του νησιού μας, ως τουριστι-
κού προορισμού, φροντίζοντας ταυτόχρονα  και για την ποιότητα ζωής των συμπο-
λιτών μας. Και αυτό το πετύχαμε, κάνοντας  χρήση όλων των μέσων περιορισμού 
δαπανών με εξοικονόμηση ενέργειας και με αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης 
και δημιουργώντας  κίνητρα ανάπτυξης στις επιχειρήσεις  ώστε να έχουν το λιγό-
τερο δυνατό λειτουργικό κόστος.

Η εποχή μας δεν έχει την πολυτέλεια για εσωτερικές έριδες και στείρες αντι-
παραθέσεις στο ποιος αντέχει περισσότερο από τον άλλον τον Αρμαγεδώνα της 
φορολόγησης. Απαιτεί συνεννόηση, ένωση δυνάμεων και συστράτευση στην κοινή 
προσπάθεια να κρατήσουμε την Πάρο ελκυστική απέναντι στον ανταγωνισμό και 
φιλική απέναντι στους κατοίκους της». ΕΛΜΕ

Τη Δευτέρα, 19-10-2015, συνεδρίασαν τα μέλη της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, που 
εκλέχτηκαν από τις εκλογές (που έγιναν στις 14-10-2015), με θέμα τη σύσταση 
και το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου. Η σύσταση του νέου διοικητικού 
συμβουλίου καθορίστηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Ατζίδου Κατερίνα
Αντιπρόεδρος: Κεφάλας Φραγκίσκος
Γραμματέας: Χασάπη Νίκη
Οργανωτικός Γραμματέας: Θεοδωρακέα Χρυσούλα
Ταμίας: Κοζομπόλης Νίκος
Μέλη:  Μπιζά Μπέτη, Κωστουλάκης Κώστας  

Πιάνο duo
Το Σάββατο 7/11/2015 και ώρα 8 μμ στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 

«Αρχίλοχος» Πάρου, θα δοθεί μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, με τίτλο: «Φθινοπω-
ρινή βραδιά». 

Συγκεκριμένα, το πιάνο duo Έλενα Λαζαρέτου και Ρένα Τσακίρη, θα ερμηνεύσουν 
έργα μεγάλων συνθετών της ρομαντικής περιόδου και του 20ου αιώνα, για solo 
πιάνο και 4 χέρια. Την μουσική βραδιά διοργανώνει η ΚΔΕΠΑΠ και η είσοδος είναι 
5 ευρώ.

Εκδρομή
To N.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής 

Προστασίας Πρόνοιας και Αλ-
ληλεγγύης» Δήμου Πάρου, 
προγραμμάτισε και πραγματο-
ποίησε τετραήμερη εκδρομή 
για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. Πά-
ρου από 21 έως 24 Οκτωβρίου 
2015 με προορισμό την Πάτρα, 
Αρχαία Ολυμπία και Καλάβρυ-
τα.

Οι εκδρομείς (70 μέλη ) με δύο πούλμαν αναχώρησαν για την Πάτρα όπου διέμει-
ναν σε ξενοδοχείο και τις επόμενες ημέρες πραγματοποίησαν ημερήσιες εκδρομές 
στο μουσείο αρχαίας Ολυμπίας, Αγία Λαύρα, Μέγα Σπήλαιο, Καλάβρυτα και τους 
χώρους της oοινοποιίας «ACHAIA CLAUSS». 

Η έντονη βροχόπτωση των ημερών που πραγματοποιήθηκε η εκδρομή δεν εμπό-
δισαν το κέφι και την καλή διάθεση των μελών, για να περάσουν υπέροχα για άλλη 
μία φορά. Toυς εκδρομείς συνόδευσαν η υπάλληλος του Ν.Π. κ. Ζαχαρούλα Μπα-
μπίρη και η υπάλληλος του δήμου, κ. Λουκία Μαλαματένιου.
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Δράσεις των γυναικών 
Νάουσας

Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας δημοσιοποίησε τις δραστηριότητές του για τη 
φετινή χρονιά. Οι δραστηριότητες έχουν ως ακολούθως:

Καλλιτεχνικά εργαστήρια
α) Χορωδία, (οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 18:00-19:30, στην αί-

θουσα «ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ» και β) θεατρική ομάδα, (ο χώρος, η μέρα και οι ώρες που 
θα πραγματοποιούνται οι πρόβες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες). 

Εργαστήρι «ανταλλαγής μυστικών»
Το εργαστήρι θα λειτουργήσει στη στέγη του συλλόγου, στη θέση «Παναγία-Μύ-

λοι». Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 16:00, και θα 
πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα.

Εργαστήρι ψηφιδωτού
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο από 16:00 έως 19:00 στην 

αίθουσα τέχνης «Αγ. Αθανάσιος».
Κίνηση και υγεία
Ο σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου συνεχίζοντας την προσπάθεια να ενεργο-

ποιηθεί ο πληθυσμός μεγαλύτερης ηλικίας στην ιδέα της άθλησης και γενικότερα 
της κίνησης, θα λειτουργήσει: α) τμήμα γυμναστικής, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 10:00-11:00 στην αίθουσα τέχνης «Αγ. Αθανάσιος» και β) τμήμα ελα-
φράς πεζοπορίας, (σε μέρα και ώρα που ανακοινώνεται έγκαιρα). Οι συμμετέχοντες 
θα πραγματοποιούν διαδρομές εντός της περιφέρειας του χωριού, με κατάληξη τη 
στέγη του συλλόγου για καφέ και κουβέντα!

Συγκέντρωση τροφίμων κλπ
Ο σύλλογος συνεχίζει την προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων και λοιπών ειδών 

πρώτης ανάγκης για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Το υλικό που θα συ-
γκεντρωθεί θα διατεθεί ως εξής: α) Σε άτομα και οικογένειες του χωριού και β) σε 
φορείς, για τις ανάγκες των οποίων θα έχει ενημερωθεί ο σύλλογος. Τα τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανάγκης θα συγκεντρώνονται στην αίθουσα τέχνης του «Αγ. Αθανάσι-
ος», στη Νάουσα, κάθε Σάββατο και ώρες 16:00-19:00. Περισσότερες πληροφορίες: 
κ. Ελευθερία Μπαρμπαρίγου, τηλ.: 22840 51402, 69455 33328.

Βραδιές θεάτρου
Η θεατρική ομάδα του συλλόγου γυναικών Νάουσας, θα παρουσιάσει και πάλι το 

θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά: «Ένας βλάκας και μισός».
Εκδρομή
Ο σύλλογος θα ταξιδέψει στην Αμοργό για τη γιορτή της Παναγίας, το διάστημα 

19-22 Νοεμβρίου 2015.

Περί δημάρχου Πατρέων…
Η δημοτική παράταξη «Λα-

ϊκή Συσπείρωση Πάρου», με 
αφορμή τα όσα είπε ο δή-
μαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαί-
ος, προς τον κ. Κ. Ροκονίδα, 
για το δήμο Πατρέων, στη 
συζήτηση για την αύξηση των 
δημοτικών τελών, δημοσιο-
ποίησε το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«Τελικά όταν τα επιχειρή-
ματα δε βοηθάνε, επιστρα-
τεύεται η σπέκουλα, η δια-
στρέβλωση και «η ρίψη της 
μπάλας» στο προσωπικό. Μιλάμε για τον Δήμαρχο που του οφείλουμε μια απάντη-
ση, όπως άλλωστε υποσχεθήκαμε, στην παραπληροφόρηση που επεχείρησε στο 
τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με την πολιτική των τελών στο Δήμο της 
Πάτρας.

Αυτή είναι η απόφαση του Δήμου Πατρέων για τα τέλη του 2015
Συγκεκριμένα η δημοτική αρχή:
1. Αύξησε τον συντελεστή για τις μεγάλες επαγγελματικές στέγες (από 

750 τ.μ. και άνω) στα 4 ευρώ ανά τ.μ.
2. Μείωσε τα ανταποδοτικά τέλη στις κατοικίες κατά 13% που αφορά το 80% 

των κατοικιών του Δήμου Πατρέων.
3. Μείωσε των ανταποδοτικών τελών της μικρομεσαίας επαγγελματικής στέγης 

5,5% σε όλο τον πρώην Δήμο Πατρέων.
Από τη Δημοτική Αρχή υπήρξε δέσμευση για το 2016 οι συντελεστές να καθορι-

στούν κατά ζώνες με ταξική – κοινωνική κατηγοριοποίηση που φέτος δεν υπήρξε 
η αντίστοιχη υποδομή για να προχωρήσουν.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκαν και τα παρακάτω μέτρα ανακού-
φισης για τις κοινωνικές ομάδες:

Άπορες οικογένειες – πλήρη απαλλαγή δημοτικού τέλους.
Άτομα με αναπηρία άνω του 67%, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 

30.000 €- πλήρη απαλλαγή και 5.000€ για κάθε παιδί
Άτομα με αναπηρία άνω του 67%, με οικογενειακό εισόδημα έως 45.000€ 

μείωση 50%, και 5.000€ για κάθε παιδί
Πολύτεκνες οικογένειες και τρίτεκνες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μι-

κρότερο των 20.000€ –πλήρη απαλλαγή και από 20.000€ έως 30.000€ μείωση 
50% και 5.000€ για κάθε παιδί.

Μείωση 80% για α) τα νέα έγγαμα σε α’ γάμο ζευγάρια, έως 40 ετών, τα 
οποία θα τελέσουν γάμο εντός του έτους 2015 και έχουν σύνολο ετήσιου εισοδή-
ματος έως 20.0000€, και β) τους νέους επιτηδευματίες, με έναρξη επαγγέλμα-
τος εντός του οικονομικού έτους 2015, πλην αυτών της εστίασης και αναψυχής, 
ετήσιου συνολικού εισοδήματος έως  20.000€. Η μείωση αυτή θα ισχύει μόνο για 
το έτος 2015.

Ας πάμε και στο Δήμο Χαϊδαρίου:
Για τις πολύτεκνες - τρίτεκνες οικογένειες, μείωση των τελών σε ποσοστό 

75%, για μέχρι 45.000 ευρώ και μείωση σε ποσοστό 50% για εισόδημα μεγαλύ-
τερο των 35.000 ευρώ.

Για τα άτομα με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) 67% και άνω ή μέλη των οικογενειών 
τους εφόσον συγκατοικούν, απαλλαγή από των τελών καθαριότητας και ηλεκτρο-
φωτισμού με ετήσιο εισόδημα 35.000 ευρώ, ή 50% απαλλαγή για εισόδημα μεγα-
λύτερο των 35.000 ευρώ.

Για άπορους και μακροχρόνια ανέργους με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 
ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, πλήρη 
απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Κατοικίες έως 80τ.μ. μείωση τελών κατά 11,5%
Επίσης
1. Για καταστήματα (εκτός εστίασης) κάτω των 100τ.μ. μείωση κατά 10% 

στα δημοτικά τέλη.
2. Για τους νέους επαγγελματίες με επαγγελματική έδρα στο Χαϊδάρι, 50% 

μείωση για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας.
Και τέλος
Αυτή είναι η πρώτη απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. κοινωνικής πολιτικής του 

Δήμου Καισαριανής, 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘ-

ΜΟΥΣ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΙΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 
25.000€. Ταυτόχρονα, διατηρούνται όλες οι άλλες ειδικές κατηγορίες που ίσχυαν 
έως σήμερα (άνεργοι, οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά στους παιδικούς 
σταθμούς κ.ά.).

Αυτή είναι η δική μας απάντηση παντού, η απάντηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
στη κυβερνητική πολιτική, η «εξαρτημένη από τα συμφέροντα» αυτών που δεινο-
παθούν. Η «ανεξαρτησία» της δημοτικής αρχής της Πάρου από την πολιτική που 
επιβάλουν διαχρονικά οι πολιτικοί εκπρόσωποι της οικονομικής ολιγαρχίας στη 
χώρα μας,  αποτυπώνεται στην πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου».

Αιμοδοσία

Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου, προσκαλεί όλα τα μέλη του 
στη χειμερινή αιμοδοσία, που θα πραγματοποιηθεί από συνεργείο αιμοληψίας του 
νοσοκομείου παίδων «Αγία Σοφία». Το πρόγραμμα αιμοληψίας έχει ως εξής:

Παρ. 20 Νοεμβρίου 2015, ώρα 09:00-13:30 και 17:30-21:00 στην αίθουσα 
του αγκυροβολίου Νάουσας. 

Σάβ. 21 Νοεμβρίου 2015, ώρα 09:00-13:30 και 17:30-21:00 στο Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου.

Κυρ. 22 Νοεμβρίου 2015, ώρα 09:00-13:30 και 17:30-21:00 στο Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου.

Ξενοδόχοι 
Η ένωση ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, δημοσιοποίησε και δεύτερο δελτίο τύ-

που σχετικά με την αύξηση δημοτικών τελών. Το νέο δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Η Ένωση ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου, παρά τη διατυπωθείσα αντίθεσή της 

σε οποιαδήποτε αύξηση των δημοτικών φόρων που επιβαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό των νοικοκυριών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, θα ήθελε να 
εκφράσει συγχρόνως και τις ευχαριστίες της σε όποιες πρωτοβουλίες παίρνονται 
από πλευράς Δήμου, όπως μειώσεις φορολογίας στους ακάλυπτους χώρους, που 
έχουν στόχο να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στο δύσκολο ανταγωνιστικό περι-
βάλλον που βιώνουν σήμερα».
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κάθε εβδοµάδα, η «φωνή» µας φτάνει
...σε ολόκληρο τον κόσµο!



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 20158 | Πρώτο θέμα

Αγκυροβόλιο Νάουσας
Τι συμβαίνει;

Οι όλο και περισσότερες τηλεφωνικές οχλήσεις αναγνωστών μας για τη λειτουρ-
γία του αγκυροβολίου Νάουσας, ανάγκασαν την εφημερίδα μας να προσπαθήσει να 
βρει το αίτιο των διαμαρτυριών. 

Σύμφωνα με έγγραφο, το Λιμεναρχείο Πάρου στις 28 Ιουνίου 2015, έστειλε έγ-
γραφο προς το δήμο Πάρου, το οποίο κοινοποίησε στην εισαγγελία πρωτοδικών 
Σύρου, στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης, στο τμήμα οικονομικής εκμετάλ-
λευσης λιμένων, στο σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος και στο λιμενικό ταμείο 
Πάρου-Αντιπάρου.

Το έγγραφο παραθέτει με χρονολογική σειρά πράξεις νομοθετικού περιεχομένου 
προς το δήμο Πάρου, ο οποίος είναι φορέας διαχείρισης του συγκεκριμένου χώρου. 
Από τις 7/6/2010 (ο δήμος), είχε λάβει απόφαση έγκρισης του σχεδίου κανονισμού 
λειτουργίας του αγκυροβολίου Νάουσας. Η οικονομική επιτροπή του δήμου στη 
συνέχεια με πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσε το χώρο, έναντι μισθώματος, ενώ 
συγχρόνως τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή συγκεκριμένων προνοιών, μεταξύ των οποί-
ων:

- Απρόσκοπτη λειτουργία της ζώνης αγκυροβολίου καθ’ όλο το χρόνο.
- Διατήρηση σε καλή κατάσταση από πλευράς εγκαταστάσεων και παρεχόμενων 

υπηρεσιών και μέριμνα για τη συντήρηση και τις αναγκαίες επισκευές.
- Λήψη μέτρων για προστασία περιβάλλοντος και την ασφάλεια των ελλιμενιζό-

μενων πλοίων.
- Λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας.
- Μέριμνα για την καθαριότητα και ευταξία της ζώνης αγκυροβολίου.
- Ασφάλιση του συνόλου των έργων και εγκαταστάσεων.
Σημειώνουμε ότι μέρος των παραπάνω ενεργειών ελλείψει σχετικής άδειας λει-

τουργίας του αγκυροβολίου από την αρμόδια υπηρεσία και εξειδικευμένου προσω-
πικού του δήμου, ανατέθηκαν στον ιδιώτη που είχε πλειοδοτήσει με αποκλειστικά 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, που οι κυριότερες ήταν:

- Η εκμίσθωση του αγκυροβολίου και λοιπών ακινήτων στις εγκαταστάσεις του 

και η διάρκεια της μίσθωσης ήταν για τρία χρόνια, με ημερομηνία έναρξης αυτής και 
συνακόλουθη υποχρέωση καταβολής του μισθώματος την ημερομηνία έκδοσης της 
άδειας λειτουργίας. Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει έκδοση άδειας λει-
τουργίας, με αποτέλεσμα να μην έχει καταβληθεί από τον ιδιώτη κανένα μίσθωμα, 
ενώ τυπικά δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ η έναρξη του μισθώματος.

Όλα τα παραπάνω που γράφουμε έχουν οδηγήσει το Λιμεναρχείο σε μία σύγχυση 
για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ιδιώτη, με αποτέλεσμα, όπως γράφει 
το έγγραφο: «[…] γεγονός που δυσχεραίνει την αστυνόμευση του χώρου από την 
υπηρεσία μας, σε συγκεκριμένα ζητήματα που ανακύπτουν και ζητείται η συνδρομή 
μας. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί, βάσει συναφών πληροφοριών-καταγγελιών-
διαμαρτυρίας ιδιωτών, που περιήλθαν σε γνώση μας, το γεγονός, ότι ο εν λόγω 
ιδιώτης, φαίνεται να καρπώνεται αυτοβούλως και κάτω από αδιευκρίνιστες συν-
θήκες, χρήματα ιδιωτών, πέραν αυτών που έχουν προβλεφθεί, για το σύνολο των 
υπηρεσιών που παρέχει στα σκάφη αυτών, χωρίς αυτό να προκύπτει από κάπου 
και χωρίς να έχει ελεγχθεί και εγκριθεί η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται».

Τι λένε οι νομικοί
Η εφημερίδα μας απευθύνθηκε με όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, σε 

νομικό γραφείο, ώστε να γνωμοδοτήσει για το τι μέλλει γενέσθαι. 
Η απάντηση που λάβαμε έχει ως εξής:
«Από τη μελέτη των στοιχείων που τέθηκαν στην διάθεσή μας, σχετικά με την 

υφιστάμενη, από 15-6-2013 μίσθωση εκ μέρους του Δήμου Πάρου σε ιδιώτη του 
αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην Νάουσα Πάρου, συμπεραίνουμε τα εξής:

1. Το από 15 Ιουνίου 2013 Συμφωνητικό Μίσθωσης Αγκυροβολίου Τουριστικών 
Σκαφών Νάουσας Πάρου δεν φαίνεται κατ’ αρχήν να πάσχει κάποια ακυρότητα.

2. Ο μισθωτής του αγκυροβολίου αυτού, φέρεται να έχει παραβιάσει όρους της 
μίσθωσης, κυρίως δε την υποχρέωσή του να χρησιμοποιεί το μίσθιο -έως την έκδο-
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ση της σχετικής άδειας λειτουργίας του- αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς προε-
τοιμασίας για τη λειτουργία του ως αγκυροβολίου. Ο μισθωτής, φαίνεται ότι -εδώ 
και αρκετό καιρό- ασκεί στον χώρο του αγκυροβολίου επιχειρηματική δραστηριό-
τητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών προς τα τουριστικά σκάφη που προσεγγίζουν 
το λιμάνι της Νάουσας και επιθυμούν να ελλιμενιστούν εκεί, εκδίδοντας μάλιστα 
και σχετικές αποδείξεις προς τους κατόχους τους, χωρίς να καταβάλει στον Δήμο 
οποιαδήποτε αποζημίωση για την χρήση του χώρου και χωρίς να πληρώνει τους λο-
γαριασμούς για το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα, που εξασφαλίζει στα σκάφη μέσω 
των παροχών που ανήκουν στον Δήμο. 

Σημειωτέον, ότι ο μισθωτής είχε υποχρέωση να προβεί σε διακοπή των συνδέ-
σεων ύδρευσης, ΔΕΗ και ΟΤΕ που υπήρχαν στο όνομα του Δήμου και να προβεί 
σε νέες συνδέσεις από την πρώτη ημέρα παραλαβής του μισθίου και οιοδήποτε 
ενστάσεις τυχόν είχε για χρεώσεις, υποχρεούτο πριν την παραλαβή να είχε εξετάσει 
με νομικούς και επιστημονικούς συμβούλους.

3. Εν όψει των ανωτέρω (σημειώνοντας μάλιστα ότι όλοι οι όροι του από 15-6-
2013 συμφωνητικού έχουν κηρυχθεί θεμελειώδεις και ουσιώδεις), ο Δήμος έχει 
δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη μίσθωση, να ζητήσει την άμεση απόδοση της 
χρήσης του μισθίου και την κατάπτωση της εγγύησης, καθώς και να αξιώσει την 
καταβολή από τον μισθωτή αποζημίωσης χρήσης για το χρονικό διάστημα που ο τε-
λευταίος ποιείται χρήση του μισθίου ως μαρίνας χωρίς να υφίσταται η απαιτούμενη 
άδεια λειτουργίας. Η εν λόγω αποζημίωση χρήσης θα ανέρχεται κατά το μέγιστο 
σε ποσό ίσο με το συμφωνηθέν μίσθωμα.(ήτοι δύο έτη επί 12000 ετησίως ισούται 
με 24000 ευρώ). Περαιτέρω, ο Δήμος δικαιούται να αξιώσει την καταβολή από τον 
μισθωτή των δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος, αποχέτευσης και ύδρευσης, οι οποίες 
αντιστοιχούν στο διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιεί χρήση του μισθίου.

4. Ο μισθωτής ουδεμία αποζημίωση δεν δύναται να διεκδικήσει από τον Δήμο Για 
οικονομική ζημία από την στιγμή που έχει παραβεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
καθώς επίσης και κανένα ποσό για τυχόν εργασίες τις οποίες θα ισχυρισθεί ότι εκτέ-
λεσε στο μίσθιο για την καλύτερη προετοιμασία του, διότι καμία έγκριση εκτέλεσης 
εργασιών δεν έχει δοθεί από τον Δήμο, όπως προβλέπεται από το μίσθωμα.

5. Κατ’ εκτίμησή μας είναι λανθασμένη η παραδοχή από τον Δήμο στο αποσταλέν 
εξώδικο προς τον μισθωτή, ότι, είχε την δυνατότητα παροχής ρεύματος και νερού 
προς τα σκάφη, διότι σε κανένα σημείο του μισθωτηρίου αυτό δεν προβλέπεται 
και η παροχή ήταν αυθαίρετη και καταχρηστική με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, χωρίς 
προηγουμένως να έχει κάποια εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική, με αποτέλεσμα να 
εισπράττονται δυσανάλογα ποσά για καταναλώσεις.

6. Στο αποσταλέν εξώδικο προς τον μισθωτή δεν ζητείται ευθέως η καταγγελία 
της σύμβασης, αλλά παρά μόνο η παράδοση του μισθίου.

7. Εν κατακλείδι ο Δήμος έχει κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να διακόψει άμεσα 
την υπάρχουσα κατάσταση, διότι η παράτασή της ενέχει κινδύνους ο Δήμος να θε-
ωρηθεί συνυπεύθυνος .

8. Πρέπει όμως να επισημανθούν και τα εξής, σχετικά με την μέχρι σήμερα θέση 
του Δήμου στην προκειμένη υπόθεση:

(α) από το χρονικό σημείο σύναψης της μίσθωσης, ο Δήμος φαίνεται να τελεί εν 
γνώσει του γεγονότος ότι ο μισθωτής δεν εκτελεί εργασίες προετοιμασίας, αλλά 
χρησιμοποιεί το μίσθιο αντισυμβατικά, ως μαρίνα, παρά την έλλειψη σχετικής άδειας 
λειτουργίας. Υφίσταται συνεπώς εν τοις πράγμασι ανοχή του Δήμου για τη δημιουρ-
γηθείσα κατάσταση.

(β) επιπρόσθετα, με την από 31-8-2015Εξώδικη Επιστολή του, ο Δήμος δεν ανα-
φέρεται στις παραβάσεις του υφιστάμενου Συμφωνητικού Μίσθωσης, ώστε να θε-
μελιώσει δικαίωμα καταγγελίας αυτού. Αντιθέτως, αναφέρεται στον μισθωτή ως de 
facto προσωρινό διαχειριστή της μαρίνας.

(γ) πιθανόν να τεθεί θέμα ευθύνης άλλως συνυπαιτιότητας του Δήμου για την μη 
έκδοση άδειας λειτουργίας της μαρίνας έως σήμερα (ιδίως σε περίπτωση που υφί-
στανται εκκρεμείς και μη εισέτι διεκπεραιωμένες αιτήσεις του μισθωτή προς υπηρε-
σίες του  Δήμου) εκτός και αν Δήμος μπορεί να αποδείξει ότι έχει κινηθεί αρμοδίως 
προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες προς τούτο.

Βέβαια από μια προσεκτική ανάγνωση της μίσθωσης δεν προκύπτει ότι ο Δήμος 
είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για να προβεί σε ενέργειες για την έκδοση της αδείας. 
Η μίσθωση προβλέπει ότι ο Δήμος αναλαμβάνει τα έξοδα. 

Επομένως και ο μισθωτής έχοντας έννομο συμφέρον θα μπορούσε να προχωρή-
σει σε συνεννόηση με τον Δήμο σε ενέργειες για την ταχύτερη έκδοση της αδείας. 
Στην περίπτωση που αυτό δεν έχει συμβεί αφήνει να εννοηθεί ότι ο μισθωτής  είχε 
«βολευτεί» με την υπάρχουσα κατάσταση.

Επίσης προκύπτει θέμα ευθύνης ανοχής και άλλων υπηρεσιών (λιμενικών κλπ), 
θέμα για το οποίο ήδη διενεργείται έρευνα από το αρμόδιο γραφείο εσωτερικών 
υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, η οποία θα επεκταθεί λόγω αρμοδιότητας 
και στις υπηρεσίες του Δήμου».

Η άποψή μας
Η εφημερίδα μας προσπάθησε να συγκεντρώσει τα στοιχεία που έχει και να τα 

παρουσιάσει στο αναγνωστικό κοινό της. 
Τα στοιχεία ήδη είναι πολλά για τη λειτουργία του αγκυροβολίου στη Νάουσα. Οι 

αρμόδιες αρχές –που σαφώς έχουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση- πρέπει 
πλέον να επιληφθούν του θέματος και να δώσουν μία οριστική λύση στο πρόβλημα 
(;) που παρουσιάζεται. 
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Θα 
παρελάσουν 
όλοι;

Συνειδητά επέλεξα την 28η Οκτωβρίου να μην 
ανεβάσω τίποτα στην προσωπική μου ειδησεο-
γραφική και παραπολιτική ηλεκτρονική σελίδα 
(fileleutheros.net), που να έχει σχέση με τις εορτα-
στικές εκδηλώσεις μνήμης που γίνονται στο νησί 
μας για τη μέρα αυτή.

Ο λόγος της διαφωνίας μου είναι ουσιαστικά 
η διαμαρτυρία μου για τον τρόπο εορτασμού της 
ημέρας στην Πάρο. Σημειώνω εξ αρχής πως σε 
καμία περίπτωση δεν μπαίνω στη λογική απαξί-
ωσης του εορτασμού και πολύ περισσότερο στην 
ανοησία που ακούγεται κατά καιρούς περί του να 
σταματήσουν οι παρελάσεις.

Παρελάσεις γίνονται σε όλον τον κόσμο και απ’ 
όλα τα πολιτικά καθεστώτα. Παρελάσεις γίνονται 
στην Ελλάδα από αρχαιότητας και όχι φυσικά από 
την εποχή του Ιω. Μεταξά, όπως υποστηρίζουν 
κάποιοι ανιστόρητοι. 

Στην Πάρο, έχω την εντύπωση –από την πρώτη 
μέρα που έτυχε αν δω παρέλαση στο νησί- ότι το 
γεγονός γίνεται απλά και μόνο από συνήθεια… Η 
παρέλαση στην Παροικιά καμία σχέση δεν έχει με 
την ουσία, αλλά είναι «τυπική». 

Τα ίδια θέματα έχουμε και στην κατάθεση στε-
φάνων. Όποιος τύχει και όποιος έχει «άκρη» στο 
επαρχείο καταθέτει στεφάνι. Στεφάνι μπορούν να 
καταθέσουν οι τοπικές αρχές, οι πολιτικές αρχές, 
οι αντιστασιακές οργανώσεις και τα σχολεία που 
συμβολίζουν το αύριο της κοινωνίας μας. Τώρα, 
πως, καταθέτουν στεφάνι σύλλογοι σφραγίδες ή 
φορείς που δε έχουν καμία σχέση με το πνεύμα 
της ημέρας, είναι μία άλλη ιστορία. Και είναι μία 
ιστορία καθαρού τοπικού πολιτικαντισμού. Δηλα-
δή, επειδή, από κάποιους θεωρείται κοινωνική κα-
ταξίωση η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο, έτρε-
ξαν ορισμένοι στο παρελθόν και μέσω συζήτησης 
με παλαιότερους έπαρχους μπήκαν στη λίστα κα-
τάθεσης… Οι έπαρχοι με τη σειρά τους δεν είχαν 
κανένα λόγο, για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους, 
να το αρνηθούν. Τα ίδια περίπου έγιναν και με τα 
τμήματα που κάνουν παρέλαση και έτσι βλέπουμε 
σχολές γιαπωνέζικων πολεμικών τεχνών να πα-
ρελαύνουν! Με την ίδια λογική θα μπορούσαν να 
παρελάσουν και τμήματα ιταλικών πολεμικών τε-
χνών –αν είχαμε στην Πάρο- ή ακόμα, γιατί όχι (;), 
και τμήματα βουλγάρικων πολεμικών τεχνών, και 
τμήματα γερμανικών πολεμικών τεχνών, και πάει 
λέγοντας το θέμα… Το ότι όλες οι παραπάνω χώ-
ρες ανήκαν την εποχή του Β’ παγκοσμίου πολέμου 
στον επιθετικό πολεμικό άξονα που αιματοκύλισε 
τη χώρα μας είναι πολύ «δεύτερο» για όλους όσοι 
κανονίζουν το τυπικό της ημέρας για τον εορτα-
σμό. Με την ίδια λογική σκέφτομαι πως καλό θα 
ήταν αν είχαμε τουρκική παροικία στην Πάρο, να 
παρελαύνουν και τμήματά της την 25η Μαρτίου!

Άντε να δούμε πότε επιτέλους θα σοβαρευτού-
με σ’ αυτό το νησί…

Ιωάννης 
Καραβίας
Με αφορμή 
την επέτειο 
του «ΟΧΙ»

Οι νεότεροι δε γνωρίζουν ποιος ήταν ο στρατηγός 
Ιωάννης Καραβίας. Οι παλαιότεροι όμως ασφαλώς 
τον γνώριζαν, αφού ήταν παντρεμένος με την Παριανή 
Φωτεινή Μαρινοπούλου, αδελφή του Παναγιώτη Μα-
ρινόπουλου, πατέρα του πολιτικού μηχανικού Σωτήρη 
Μαρινόπουλου. Τα παιδιά του, Θεόδωρος και Μαρία, 
ζουν μόνιμα στην Πάρο, καθώς και τα εγγόνια του.

Αυτά τα ολίγα, αλλά κατατοπιστικά τα γράφουμε, 
γιατί πρόκειται να αναφερθούμε σ’ έναν ήρωα που η 
Πάρος θα έπρεπε ήδη να τον είχε τιμήσει με έναν αν-
δριάντα, όπως πρόσφατα έπραξε η ιδιαίτερη πατρίδα 
του στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο Ιωάννης Καραβίας ταγματάρχης το 1940, βρέθη-
κε, για υπηρεσιακούς λόγους, πλάι στο Δαβάκη, όταν 
εκδηλώθηκε η επίθεση των Ιταλών το πρωί της 28ης 
Οκτωβρίου 1940. Και όταν ο συνταγματάρχης Δαβά-
κης τραυματίστηκε και ετέθη εκτός μάχης, ο Ιωάννης 
Καραβίας ανέλαβε τη διοίκηση των λιγοστών Ελληνι-
κών δυνάμεων και ήταν αυτός που έδωσε τις πρώτες 
νικηφόρες μάχες στα βουνά της Πίνδου, αποκόπτο-
ντας την προέλαση των Ιταλών προς το Μέτσοβο.

Ο τραυματισμός του Κων/νου Δαβάκη όπως 
τον περιγράφει ο Ιωάννης Καραβία:

2 Νοεμβρίου 1940
«Όταν η κίνησις των λόχων ήρχισε, εγώ απεμα-

κρύνθην από τον Δαβάκην περί τα 100 μέτρα, δια να 
δώσω λεπτομερείς εντολάς προς τον δεξιά κινούμενο 
λόχον Αλεβίζου. Αίφνης ακούω πυροβολισμούς και 
να πίπτουν βλήματα επί της κορυφής του υψώματος 
Προφ. Ηλίας, συγχρόνως δε ήκούοντο φωνές στρα-
τιωτών ότι σκοτώθηκε ο διοικητής. Σπεύδω προς τον 
Δαβάκην, ο οποίος έκειτο αιμόφυρτος με διαμπερές 
τραύμα του πνεύμονος και 2 έως 3 στρατιώται προ-
σπαθούντες να του επιδέσουν το τραύμα….. διέταξα 
αμέσως να έλθη ιατρός να του επιδέσει το τραύμα και 
με τους τραυματιοφορείς να τον στείλω εις το ορει-
νόν χειρουργείον στο Επταχώρι και τούτο , να μην 
τον ιδούν οι στρατιώται και χάσουν το ηθικόν των ή 
και εάν χάσω το ύψωμα να μην τον πάρουν οι Ιτα-
λοί αιχμάλωτον. Ο ιατρός μετά δυσκολίας έφθασε εις 
τον τραυματίαν, λόγω των δραστικών πυρών, πάντως 
επεδέθη ο τραυματίας και απεστάλη εις το ορεινόν 
χειρουργείον».

Η μάχη που ανέτρεψε τα δεδομένα του πολέμου

Μετά την εκτέλεσιν του ιερού αυτού καθήκοντος 
(μεταφορά Δαβάκη) διέταξα τους επικεφαλής των 
τμημάτων αξιωματικούς να αποσύρουν τους στρατι-
ώτας από την γραμμήν μάχης όπισθεν του υψώματος 
εις το απυρόβλητον. Εκεί δε ομίλησα εις όλους τους 
συμπολεμιστάς μου αξιωματικούς και στρατιώτας, 
τους ετόνισα την σημασίαν του υψώματος αυτού και 
ότι εάν μας το πάρουν, ανοίγει ο δρόμος δια την κα-
τάληψιν του Μετσόβου. 

Τους υπέμνησα ότι είμεθα απόγονοι των ηρώων 
του 21 και να φανούμεν αντάξιοί των, να αμυνθώμεν 
μέχρι εσχάτου. Οι στρατιώται ενθουσιασθέντες εφώ-
ναξαν εν μια φωνή, εδώ θα πέσωμεν όλοι. Αμέσως 
επροχώρησα εγώ πρώτος προς την κορυφήν του 
υψώματος, ακολουθούμενος από τους γενναίους μου 
αξιωματικούς Σπυρόπουλον, Θεοδωρόπουλον, Αγιο-
πετρίτη, Θεοτοκάν, Μελάν και λοιπούς και όπισθεν οι 
γενναίοι στρατιώται με εφ΄όπλου λόγχη. Όταν εφθά-
σαμε εις την κορυφήν του υψώματος εξεχύθημεν, εν 
αλαλαγμώ φωνάζοντες Αέρα – Αέρα. Οι Ιταλοί , οι 
οποίοι είχαν φθάσει περί τα 200-250 μέτρα από της 
κορυφής αιφνιδιασθέντες εσταμάτησαν προς στιγ-
μήν και ήρχισαν να καταλαμβάνουν αντερεισματά-
κια βάλοντες δραστικώς εναντίον μας, πλην όμως οι 
γενναίοι μου έβαλον και αυτοί εναντίον των, μερικοί 
δε των αξιωματικών και στρατιωτών έσπευδον εις 
αποστολήν βολής χειροβομβίδων και εξουδετέρω-
ναν φωλεάς αντιστάσεως πολυβόλων του εχθρού 
και τους εξανάγκαζον να υποχωρούν. Η μάχη υπήρξε 
πεισματώδης και οι Ιταλοί εμάχοντο γενναίως, αλλά 
μετά τετράωρον εκάμφθησαν και δια της κοιλάδος 
του Σαρανταπόρου υπεχώρησαν προς Πυρσόγιαννην 
– Αλβανία εγκαταλείψαντες αρκετούς τραυματίας, 
άφθονον πολεμικόν υλικόν, αιχμαλώτους και περί τα 
150 μεταγωγικά».

«Την πρωίαν της επομένης, 3ην Νοεμβρίου, αφι-
χθέντος και ενός ουλαμού πυρ)κού υπό τον λοχαγόν 
Αδρίμην, εξαπέλυσα σφοδράν επίθεσιν δι’ ολοκλήρου 
του αποσπάσματος Πίνδου προς Ταμπούρι, ανέτρε-
ψα τας ελαφράς δυνάμεις του εχθρού και εσυνέχισα 
την ολοκλήρωσιν της καταλήψεως του αντικειμενι-
κού σκοπού και την 4ην Νοεμβρίου είχα γίνει κύρι-
ος της γραμμής Ταμπούρι – γύφτισσα – Μπολιάνα, 
αποκόψας τας βορείως του Σμόλικα συγκοινωνίας 
του εχθρού, ώστε να μην δύναται να ενισχύσει τας 
εισχωρούσας δυνάμεις προς Σαμαρίναν».

«Η μεραρχία Τζούλια (η καλύτερη ορεινή μονάς του 
εχθρού) μετά την κατάληψιν Φούρκας – Ταμπούρι, 
φοβουμένη την κύκλωσιν ήρχισε να υποχωρεί δια 
της στενής κοιλάδος του Αώου προς Κόνιτσαν, μετα-
ξύ Γκαμήλας και Σμόλικα, σφυροκοπούμενη και κατά 
πόδας διωκομένη υπό των νεοαφιχθεισών ελληνικών 
Μονάδων, δια την εκδίωξιν εκ του πατρίου εδάφους. 
Έτσι εκεί εις τις βουνοκορφές και τα φαράγγια της 
Πίνδου εκερδήθη η πρώτη Νίκη των Ελλήνων, η 
οποία είναι και νίκη των ελευθέρων λαών, κατερρί-
φθη δε και το αήττητον του άξονος, ανεθάρρησαν οι 
λαοί».

Κων/νος Αργουζής
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Η 28η Οκτωβρίου 1940 
στην Πάρο

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 28 Οκτωβρίου 2015 η εκδήλωση που διορ-
γάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, με αφορμή την εθνική εορτή της 28ης 
Οκτωβρίου. 

Η εκδήλωση της Περιφερειακής Ενότητας, μεταξύ άλλων περιελάμβανε και την 
ομιλία του εκπαιδευτικού και συγγραφέα, κ. Παναγιώτη Πατέλλη, με θέμα: «Πώς 
έζησα την πρώτη μέρα του πολέμου του 1940, στο νησί μου».

Η ομιλία
Ο κ. Πατέλλης, μεταξύ άλλων ανέφερε:
«[…] Εκείνο το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940 πήγαμε στο σχολείο μας 

μόλις χτύπησε η μικρή καμπάνα της Εκατονταπυλιανής, αυτή που κάθε πρωί χτυ-
πούσε ο επιστάτης του σχολείου, ο μακαρίτης μπάρμπα-Γιάννης Συλιντζήρης, για να 
ειδοποιήσει τα παιδιά ότι ήταν η ώρα να πάνε στο σχολείο. 

Συγκεντρωθήκαμε στην ανθισμένη αυλή και περιμέναμε το δυνατό σφύριγμα από 
τη σφυρίχτρα του 
κύριου Νίκου, όπως 
αποκαλούσαμε το 
δάσκαλο Κρητικό, 
για να μπούμε στις 
αίθουσες και να 
αρχίσει το μάθημα. 
Η ώρα όμως περ-
νούσε και σφύριγ-
μα δεν ακουγόταν. 
Οι δύο δάσκαλοι 
καθόντουσταν στο 
μικρό μπαλκόνι της 
πρώτης αίθουσας 
και συζητούσαν 
ζωηρά για πολλή 
ώρα. Μας είχε κά-
νει ιδιαίτερη εντύ-
πωση η σοβαρότη-
τα της κουβέντας 
τους, η ανησυχία 
τους και ο προβλη-
ματισμός τους. Δεν 
μπορούσαμε όμως 
να μαντέψουμε το 
λόγο. Κάποτε ακού-
στηκε η σφυρίχτρα 
και όλοι μας τρέξα-
με να συγκεντρω-
θούμε στις αίθουσες. Αυτή τη φορά ακούσαμε με ανακούφιση το σφύριγμα γιατί 
πιστεύαμε ότι θα λυθεί επιτέλους το μυστήριο της περίεργης συμπεριφοράς των 
δασκάλων μας.

Ο δάσκαλος της δικής μας τάξης ανακοίνωσε ότι την ημέρα εκείνη δεν θα κάναμε 
μάθημα, αλλά θα πηγαίναμε περίπατο στον Άγιο Δημήτριο, στη «Στέρνα», για να 
προσκυνήσουμε μιας και γιόρταζε δυο μέρες πριν. «Στέρνα», αποκαλούσαν οι παλιοί 
Παριανοί μια πηγή που υπήρχε στο βάθος στεγασμένου χώρου πολύ κοντά στο 
εξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου νότια της Παροικιάς, σε μικρή απόσταση από την 
κωμόπολη (…).

Σχηματίσαμε γραμμή και ξεκινήσαμε. Είχαμε καταλάβει πως κάτι πολύ σοβαρό 
πρέπει να συμβαίνει. Δεν μπορούσαμε όμως να καταλάβουμε τι; Ούτε τολμούσαμε 
να ρωτήσουμε τους δασκάλους μας γι’ αυτό. Άλλα εκείνα τα χρόνια και άλλες οι 
σχέσεις δασκάλων και μαθητών. Προχωρούσαμε στον προορισμό μας χωρίς την 
χαρά και τα τραγούδια που συνόδευαν πάντα τις εξορμήσεις μας στην εξοχή. κυρίως 
γιατί γλιτώναμε το μάθημα. Σε λίγο φτάσαμε στον Άγιο Δημήτριο, που ήταν ο προ-
ορισμός μας. Με προτροπή των δασκάλων μπήκαμε αμέσως στο μικρό εκκλησάκι 
που μοσχομύριζε ακόμα τα χρυσάνθεμα και τα άλλα λουλούδια της εποχής, με τα 
οποία ήταν στολισμένες οι εικόνες του ξύλινου τέμπλου για τη γιορτή. Και τότε 
λύθηκε το μυστήριο. 

Ο δάσκαλος μας, με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση μίλησε στα παιδιά και των 
δύο τάξεων και μας είπε ότι τα ξημερώματα εκείνης της μέρας, η Ιταλία, κήρυξε τον 
πόλεμο στη χώρα μας. Μας διηγήθηκε, στη συνέχεια, με λίγα λόγια, το περιστατικό 
επίσκεψης του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα, στον πρωθυπουργό της Ελλάδος Ιωάννη 
Μεταξά, την απαίτηση της χώρας του να της παραδώσουμε ορισμένα εδάφη και την 
απάντηση του πρωθυπουργού που ήταν βροντερό «όχι». Τέλειωσε εκφράζοντας την 
πεποίθηση ότι όλοι οι Έλληνες, ενωμένοι, θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, 

για τη τιμή και την εξάρτηση της πατρίδας μας. Τα λόγια αυτά ήτανε γεμάτο 
εθνικό παλμό. Έφτασαν κατευθείαν στις παιδικές ψυχές μας. Όταν μάλιστα μας 
είπε να γονατίσουμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό να ευλογήσει τα Ελληνικά όπλα 
για να διώξουμε αυτούς που θέλουν να αρπάξουν τη χώρα μας, η συγκίνηση είχε 
ξεχειλίσει τις καρδιές μας!

Δεν ξέρω αν άλλη φορά στη μακριά ζωή μου, έχω συγκλονίσει τόσο 
πολύ σε προσευχή, όσο εκείνη την ημέρα, σ’ εκείνο το μικρό και απέριττο εκ-
κλησάκι, που γονατισμένες μαζί με τους συμμαθητές μου και το δάσκαλό μου, πα-
ρακαλούσαμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου το Θεό, να βοηθήσει την πατρίδα 
μου και να δώσει τη νίκη. Και τότε, άρχισε πρώτος εκείνος, και μετά όλοι μαζί να 
τραγουδούμε τον εθνικό μας ύμνο: «Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά 
και σαν πρώτα ανδρειωμένη χαίρε, ώ χαίρε λευτεριά».

Από τα μάτια όλων μας έτρεχαν καυτά δάκρυα και οι καρδιές μας είχαν πλημμυ-
ρίσει από αγάπη την πατρίδα μας, την Ελλάδα και την ολόθερμη ευχή να νικήσει ο 
στρατός μας τους εχθρούς της, για να είμαστε πάντα ελεύθεροι. Και όταν ο δάσκαλος 
μας, μας είπε ότι θα έφευγε το ίδιο βράδυ για τη Σύρο και από κει για το μέτωπο, η 
λύπη μας μεγάλωσε πιο πολύ, και γιατί θα αποχωριζόμαστε τον αγαπημένο μας δά-
σκαλο, κι ακόμα γιατί είμαστε τόσο μικροί και δεν μπορούσα να πάμε και μεις στον 
πόλεμο μαζί του, να αγωνιστούμε για την ελευθερία της πατρίδας μας. Επιτρέψαμε 
συλλογισμένοι στο σχολείο. Ο δάσκαλος μας, μας αποχαιρέτησε με ζεστά λόγια και 

μεις, σαστισμένοι, 
σχεδόν χαμένοι, απ’ 
όσα ζήσαμε εκεί-
νη τη μέρα, που 
ευχηθήκαμε από 
την καρδιά μας να 
γυρίσει κοντά μας 
νικητής. 

Πέρασαν από 
τότε, τόσες δεκά-
δες χρόνια, κι όμως 
αυτή η μέρα είναι 
χαραγμένη τόσο 
βαθιά στη μνήμη 
και στην καρδιά 
μου που νομίζω 
πως όλα αυτά που 
έγιναν τότε, συνέ-
βησαν χθες! (…).

 Τρέξαμε στα σπί-
τια μας. Το μεγάλο 
νέο είχε κυκλοφο-
ρήσει παντού. Όλη 
η μικρή κωμόπολη 
ήταν αναστατωμέ-
νη. Οι γεωργοί κα-
τέβηκαν στη Χώρα 
για να βεβαιωθούν 
ότι δεν ήταν διάδο-
ση, αλλά αλήθεια 

και να μάθουν αν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους θα πήγαιναν στον πόλεμο. Τα δύο ή τρία 
ραδιόφωνα που υπήρχαν τότε στην Παροικιά, άρχισαν να αναμεταδίδουν τη μεγάλη 
είδηση και το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν του Γενικού Επιτελείου, μαζί με θού-
ρια και πατριωτικά τραγούδια. Γρήγορα τοιχοκολλήθηκαν στην Κοινότητα και στην 
Αστυνομία, οι διαταγές που όριζαν τις κλάσεις που ο στρατός και το ναυτικό καλού-
σαν στα όπλα. Οι άνδρες, συντροφιές – συντροφιές, σ’ όλο το μήκος του κεντρικού 
δρόμου, την «αγορά», και στα καφενεία της παραλίας, μιλούσαν -γιατί άλλο;- για τον 
πόλεμο, χωρίς να κρύβουν τον ενθουσιασμό τους που η Ελλάδα μας θα 
πολεμούσε για την τιμή και την ανεξαρτησία της.

Οι γυναίκες, μανάδες, σύζυγοι ή αδερφές των επιστράτων, προσπαθούσαν να φα-
νούν ψύχραιμες, και έκρυβαν τη συγκίνησή τους, τα δάκρυα από την αγωνία τους, 
για τους δικούς τους ανθρώπους, που πολύ σύντομα θα έφευγαν για τα αφιλόξε-
να Αλβανικά βουνά, και δεν ήξεραν αν τους σφίξουν ξανά στην αγκαλιά τους! Το 
απόγευμα της ίδιας ημέρας πέρασε έξω από το σπίτι μου ο δάσκαλος μου, με τη 
στολή του ανθυπολοχαγού. Με πηλίκιο, με δερμάτινη εξάρτηση και με μπότες, όπως 
απαιτούσε τότε η στολή των αξωματικών στρατού ξηράς. Όταν τον είδα λαχτάρισε 
η ψυχή μου! Η καρδιά μου γέμισε περίεργα συναισθήματα! Στην αγάπη και το 
σεβασμό που του είχα, προστέθηκε τώρα ο θαυμασμός και η υπερη-
φάνεια που ο δάσκαλός μου ήταν αξιωματικός και θα πολεμούσε τους 
εχθρούς της Πατρίδας μου, αλλά και η αγωνία μου για την τύχη που 
τον περίμενε στον πόλεμο. Θα ξαναγύριζε άραγε κοντά μας; Έτρεξα κοντά του. 
Πήρα το χέρι του και το φίλησα με δάκρυα στα μάτια! Δεν μπορούσα να το πω λέξη! 
Συγκινημένος και κείνος έσκυψε, με έκλεισε στην αγκαλιά του, με φίλησε στο μέτω-
πο και έφυγε βιαστικός, χωρίς να γυρίσει πίσω του, χωρίς να πει λέξη. Τότε, από τα 
χείλη μου βγήκαν λίγες λέξεις που δεν ξέρω αν τους άκουγε: «Στο καλό! Η Παναγία 
μας να είναι κοντά σας!».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τµ το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 
δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. ∆ίνονται και 
για ενοικίαση. Τηλ.: 6940 622 456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ από τη θάλασσα. Μεσολάβη-
ση για λήψη τραπεζικού δανείου. 
∆ίνονται και για ενοικίαση. Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΑΘΗΝΑ – ΙΛΙΣΙΑ κοντά στο 
Μετρό Μεγάρου Μουσικής και τα 
λεωφορεία, πωλείται δυάρι 45 
τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο, 1ου 
ορόφου, µε ησυχία, 2 Υ/∆, µεγάλο 
χωλ, πόρτα ασφαλείας, κουφώµα-
τα αλουµινίου. Τιµή: 44.000 ευρώ. 
Τηλ. 210 721 3500, 6944 856 105

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑ∆ΙΑ ενοι-
κιάζεται, δυάρι επιπλωµένο, 
εξοπλισµένο µε όλα τα ηλεκτρικά, 
για όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6989 871 269 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
40 τ.µ, επιπλωµένη,  1 υπνοδω-
µάτιο, σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο, 
τζάκι, αυτόνοµη κεντρική θέρµαν-
ση, 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 6932 901 931

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΣΤΡΟ, ενοικιά-
ζεται studio επιπλωµένο 30 τ.µ., 
κατά προτίµηση σε εκπαιδευτι-
κούς. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 
675 669 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι για όλο το χρόνο, επιπλω-
µένο, µε θέρµανση και internet. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6932 331 812

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΤΖΑΝΕ, ενοικιάζε-
ται διαµέρισµα 3άρι, 80 τµ., 2 Υ/∆, 
σαλόνι – κουζίνα, µπάνιο, τζάκι 
και υποδοµή για καλοριφέρ. Τηλ.: 
6977 624 072, 22840 42937  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΛΑΜΙ, ενοικιά-
ζεται δυάρι 47 τ.µ., µε αυτόνοµη 
θέρµανση και θέα. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6973 047 770

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιά-
ζεται δίχωρη γκαρσονιέρα, 2 χλµ. 
από το λιµάνι της Παροικίας. Τηλ: 
22840 23052, 6944 558 581 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ, 
ενοικιάζεται καινούρια ηµιυπόγεια 
αποθήκη 100 τ.µ. Τιµή 200€. Τηλ. 
6974 601 331

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 
45 τ.µ., δίχωρο, για όλο το χρόνο, 
250 ευρώ µηνιαίως. Τηλ. 22840 
52743

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, 
ενοικιάζεται γραφείο 45 τ.µ., πάνω 
από το MARKET IN. Τηλ. 22840 
52743

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΥΡΓΑΚΙ, ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέρα 22 τ.µ., 
επιπλωµένη. Τηλ. 6948 872 161, 
6949 043 463

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, ενοικιάζεται δυάρι 
65 τ.µ., αυτόνοµο µε κεντρική θέρ-
µανση. Τηλ. 6977 690 639

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
-ΖΗΤΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
(ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ή VILLA έως 30 
δωµατίων), ζητείται για ενοικίαση 
µακράς περιόδου. Παρακαλώ 
στείλτε µου την πρόταση σας στο 
paros@grecokosmos.pl

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΓΕΙΑ 45 – 70 τ.µ. 
σε ήσυχη περιοχή της Παροικίας 
ή κοντά ζητείται προς ενοικίαση 
για όλο το χρόνο, από Έλληνα, 
µόνιµο κάτοικο Πάρου, µε 1 – 2 
Υ/∆, ΜΗ επιπλωµένη, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και ηλιακό. Τηλ. 6936 
456 086, κος Νίκος.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από 
δηµιουργικό γραφείο στην 
Πάρο. Απαραίτητα προσόντα 
γνώση Illustrator, InDesign, 
Photoshop και αγγλικών. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
aggeliagrafi stas2015@gmail.
com

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ζητείται µε τα 
ανάλογα προσόντα από κατα-
σκευαστική εταιρεία στην Πάρο 
για µόνιµη εργασία, µε ασφάλιση. 
Περιοχή έργου Αµπελάς Νάουσας. 
Τηλ. 6944 818 550, 22843 00550

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για 
Αρτοποιείο – Ζαχαροπλαστείο, για 
µόνιµη εργασία. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 22840 24966, 6974 367 781

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται, µε 
διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, 
για εργασία σε λογιστικό γραφείο. 
Αποστολή βιογραφικών στο: 
kalkos@hol.gr

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται µε δικό του 
µηχανάκι από ψητοπωλείο στη 
Παροικία. Τηλ. 22840 28348, 6983 
489 890 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ, Καθηγήτρια, κάτοχος 
επάρκειας της ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει µαθήµατα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατοµικά & 
οµαδικά. Προετοιµασία για όλα τα 
διπλώµατα - CELI 1- 5, Diploma, 
Κρατικό πιστοποιητικό και για 
σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 6974 
365 805

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, παραδίδει ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6974 578 823

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ µε µεταπτυχιακό 
στη µοριακή βιολογία – γενετική, 
παραδίδει µαθήµατα χηµείας – βι-
ολογίας – βιοχηµείας σε µαθητές 
Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ. 6970 
888 248

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ πτυχι-
ούχος µε δίπλωµα οδήγησης, 
αναλαµβάνει την φύλαξη και τη 
µελέτη µικρών παιδιών. Τηλ. 6979 
413 853

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιµές. 
Μάθε το Laptop ή το Tablet καλύ-
τερα. Τηλ.: 6974 717 978

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ-ΚΑΪΚΙ ΑΛΙΕΥΤΙ-
ΚΟ επαγγελµατικό 8,5 µέτρων, 
πωλείται. ∆ιαθέτει υδραυλικό 
τιµόνι και λαγουδέρα, VHF και 
βυθόµετρο. Τηλ.6945 276 055

ΤΡΕΪΛΕΡ µεταφοράς αντικειµέ-
νου (καρότσα) ζητείται, σε καλή 
κατάσταση και τιµή λογική. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6972 372 514, κος 
Στέφανος.

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΑΡΟΣ σε κεντρικό 
σηµείο της αγοράς, πωλείται 
επιχείρηση 10ετούς λειτουργίας. 
Πληροφορίες στο κατάστηµα 
“Melissa” στα τηλέφωνα: 22840 
24840, 6937 422 612

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΜΟΣΧΙ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ, έγκυες µοσχίδες, µοσχάρια 
γάλακτος και γαϊδούρια πωλού-
νται. Επίσης πωλείται κοπριά προς 
20 ευρώ το κυβικό. Τηλ. 6944 
900 855

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€

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
8.00-19.00 & ΣΑΒΒΑΤΟ  8.00-13.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά
Παθολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Μικροβιολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Ακτινολόγος | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
6, 7/11

Ορθοπαιδικός | 6, 7/11

Παιδίατρος | 5, 6/11

Καρδιολόγος 13/11 & 27/11, 
∆οκιµασία κόπωσης - holter αρτηριακής 
πίεσης και ρυθµού σε 24ωρη καταγραφή

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

www.nisogas.gr

Τηλ/Fax: 22840 51039 | Κιν: 6977 690140 

∆ηµήτρης & Κατερίνα Φραντζή
Αντιπρόσωποι Πάρου-Αντιπάρου

για το υγραέριο κίνησης

Δ.Ε.Υ.Α.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 04/11/2015
       

Αρ. Πρωτ. 3172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) 
ενημερώνει τους καταναλωτές της, ότι την Τρίτη 10/11/2015, την 
Τετάρτη 11/11/2015 και την Πέμπτη 12/11/2015 δεν θα είναι δυνατή 
η πραγματοποίηση συναλλαγών με το κοινό τόσο στα γραφεία της 
Επιχείρησης, όσο και στο ταμείο που στεγάζεται στο Κ.Ε.Π., λόγω 
αναβάθμισης του λογισμικού προγράμματος της εταιρίας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και 

ώρα 9:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου 
Πηγής Άσπρου Χωριού Πάρου, το 40ήμερο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 
λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς 
και θείας Μαργαρίτας Δημ. Τριανταφύλλου.

Η οικογένεια της εκλιπούσης
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Κρουαζιέρα
Με πρωτοβουλία του δημάρχου κ. Μ. Κωβαίου και του προέδρου του δημοτικού 

λιμενικού ταμείου, κ. Στ. Καραχάλιου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, το Σάββατο 31 Οκτωβρί-
ου 2015, με θέμα: «Ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας στην Πάρο και δημιουργία 
θαλάσσιων και χερσαίων εγκαταστάσεων υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιε-
ρόπλοιων».

Τα θέματα της συνάντησης, σύμφωνα και με τη σχετική πρόσκληση που εστάλη 
από το δήμο Πάρου προς τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) του υπουργείου ναυ-
τιλίας, την ένωση εφοπλιστών κρουαζιερόπλοιων, το εργαστήριο λιμενικών έργων 
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και προς τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, επαγ-
γελματικούς και κοινωνικούς φορείς, ήταν τα εξής:

1. Ενημέρωση της Ένωσης Εφοπλι-
στών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων 
Ναυτιλίας, της Ρυθμιστικής Αρχής Λι-
μένων (Ρ.Α.Λ.) και του Εργαστηρίου 
Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. επί των 
ενεργειών του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου για τη 
δημιουργία πλωτού αγκυροβολίου 
για την υποδοχή και εξυπηρέτηση 
Κρουαζιεροπλοίων μεγάλης χωρητι-
κότητας στην Πάρο, και ανταλλαγή 
απόψεων / συζήτηση επί εναλλακτι-
κών προτάσεων.

2. Προτεινόμενες θέσεις εγκατά-
στασης αγκυροβολίου κρουαζιερο-
πλοίων / Πλεονεκτήματα - μειονε-
κτήματα για την τελική επιλογή.

3. Θέματα λειτουργίας των χερσαί-
ων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων 
και παροχής υπηρεσιών στα σκάφη 
και τους επιβάτες.

4.  Προτεινόμενες δράσεις και 
πρωτοβουλίες (marketing, επικοινω-
νίας κλπ.) για την ανάπτυξη του του-
ρισμού κρουαζιέρας στην Πάρο.

Στη συνάντηση μετείχαν ακόμα, κ 
μέρους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμέ-
νων, ο καθ. κ. Κων/νος Μουτζού-
ρης, πρόεδρος του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ., 
εκ μέρους της ένωσης εφοπλιστών 
κρουαζιερόπλοιων, ο πρόεδρος κ. 
Θεόδωρος Κόντες, η επίκ. καθη-
γήτρια κ. Βασιλική Τσουκαλά, και 
δέκα μεταπτυχιακοί φοιτητές του δι-
ατμηματικού - διεπιστημονικού προ-
γράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, 
«επιστήμη & τεχνολογία υδατικών 
Πόρων». Ακόμα, ο μελετητής λιμενολόγος κ. Νικόλαος Παναγόπουλος εκ μέ-
ρους της «Τρίτων σύμβουλοι μηχανικοί», ο μελετητής λιμενολόγος κ. Ελευθέριος 
Ρουχωτάς, εκ μέρους της δημοτικής επιχείρησης «περιβαλλοντικό & πολιτιστικό 
πάρκο Πάρου», η πρόεδρος κ. Ελισάβετ Παπαζώη, εκ μέρους της ΚΔΕΠΑΠ, ο πρό-
εδρος κ. Αθ. Μαρινόπουλος, εκ μέρους της επιτροπής τουρισμού δήμου Πάρου, κ. 
Μανώλης Μαλαματένιος, εκ μέρους των υπηρεσιών του δήμου Πάρου, η προϊστα-
μένη της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών κ. Ασημίνα Κούτλα, ο προϊστάμενος της 
διεύθυνσης πολεοδομικού σχεδιασμού κ. Ιωάννης Ραγκούσης, και ο κ. Νικηφόρος 
Κυπραίος, δρ. λιμενολόγος πολιτικός μηχανικός - ακτομηχανικός. Επίσης, ο πρό-
εδρος του ΝΟΠ κ. Λ. Πώλος, οι κ.κ. Δ. Πετρόπουλος και Ιωάννης Μπιζάς ναυτικοί 
πράκτορες, ο πρόεδρος του Συ.Δι.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος, ο διοικητής του 
Α.Τ. Πάρου, κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος, ο κ. Νικόλαος Τσαντουλής, ως εκπρόσωπος 
του λιμενάρχη Πάρου, ο κ. Κων/νος Πατέλης, υπεύθυνος ασφάλειας των λιμενικών 
εγκαταστάσεων Πάρου – Αντιπάρου και εκπρόσωποι των τοπικών μέσων ενημέρω-
σης, και αρκετοί πολίτες. 

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο δημαρχείο, έγινε επίσκεψη για ανα-
γνώριση των προτεινόμενων θέσεων εγκατάστασης του αγκυροβολίου κρουαζιε-
ρόπλοιων στον όρμο Παροικιάς και στον όρμο Νάουσας με κατάληξη στην περιοχή 
Αγ. Ιωάννου Δέτη, όπου οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και το 
μουσείο του περιβαλλοντικού & πολιτιστικού πάρκου Πάρου. Η συνάντηση εκτιμάται 
από όλους τους συμμετέχοντες ως επιτυχής, δεδομένου ότι αναπτύχθηκε ευρύτατος 
και γόνιμος διάλογος με ανταλλαγή απόψεων και τεκμηριωμένες θέσεις σε όλους 
τους τομείς του θέματος, δεδομένου ότι οι προσκεκλημένοι κάλυψαν συνολικά το 
αντικείμενο σε ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και τεχνικό επίπεδο.

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με δελτίο τύπου από το δήμο Πάρου, τα συμπεράσματα της συνάντησης 

συνοψίζονται στα εξής σημεία:
«- Η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για την ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας 

στην Πάρο πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί, διότι αναμφίβολα η κρουαζιερο-
πλοΐα αποτελεί μία από τις δυναμικότερες και επιλεκτικότερες μορφές σύγχρονου 
τουρισμού, και οι προοπτικές για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Πάρου ως 
προορισμού είναι θετικές.

-  Οι συνέπειες από την ενίσχυση του τουρισμού κρουαζιέρας θα είναι θετικές 
για το τοπικό εισόδημα, και αυτό μπορεί να ενισχυθεί με δράσεις προβολής των 
πλεονεκτημάτων του νησιού (φυσικό, οικιστικό, αρχιτεκτονικό περιβάλλον, μνημεία 
ιστορικής και θρησκευτικής κληρονομιάς κλπ.) και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών 
προς τους επισκέπτες (εκδρομές, ξεναγήσεις, εναλλακτικές δραστηριότητες, ανάδει-
ξη τοπικών προϊόντων).

- Ο καθορισμός των ποσοτικών παραμέτρων υποδοχής και εξυπηρέτησης σε επι-
χειρησιακό επίπεδο (αριθμός επιβατών, χωρητικότητα πλοίων, αριθμός προσεγγίσε-
ων) πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του χώρου, των οικισμών και 

της τοπικής αγοράς.
- Σε πρώτη φάση η έμφαση προ-

τείνεται να δοθεί στην αξιοποίηση 
του ανατολικού κρηπιδώματος της 
κεντρικής προβλήτας του Λιμένα 
Παροικιάς για εξυπηρέτηση μικρών 
κρουαζιεροπλοίων (μήκους μέχρι 
90μ.), και στη δημιουργία πλωτού 
αγκυροβολίου κρουαζιεροπλοίων 
(μήκους μέχρι 200μ.) με ναύδετα 
στον Όρμο Παροικιάς, με χερσαία 
υποδοχή των επιβατών σε χώρο 
που θα διαμορφωθεί καταλλήλως 
στις υφιστάμενες χερσαίες λιμενι-
κές εγκαταστάσεις. Στην κατεύθυν-
ση αυτή προτείνεται να εξεταστεί εκ 
νέου η απομάκρυνση των υφιστά-
μενων υφάλων που εμποδίζουν τον 
ασφαλή και ευχερή είσπλου και από-
πλου των μεγαλύτερων πλοίων στο 
αγκυροβόλιο.

- Σε επόμενη φάση προτείνεται να 
εξεταστεί / μελετηθεί η τοποθέτηση 
στον Όρμο Νάουσας ενός -δεύτε-
ρου- πλωτού αγκυροβολίου κρου-
αζιεροπλοίων, το οποίο θα μπορεί 
να εξυπηρετεί και σκάφη μεγάλης 
χωρητικότητας (ενδεικτικό μήκος: 
250μ.).

- Η εκπόνηση του Γενικού Προ-
γραμματικού Σχεδίου (Master Plan) 
του Λιμένα Παροικιάς, η οποία είναι 
σε τελική φάση ανάθεσης, πρέπει 
σύντομα να προχωρήσει και να ολο-
κληρωθεί, δεδομένου ότι σε αυτή 
προβλέπεται να μελετηθεί η χωροθέ-

τηση και ο προκαταρτικός σχεδιασμός των θαλάσσιων ή / και χερσαίων εγκαταστά-
σεων εξυπηρέτησης πλοίων και επισκεπτών κρουαζιέρας.

- Η συμμετοχή του Δήμου Πάρου σε διεθνείς εξειδικευμένες εκθέσεις τουρισμού 
κρουαζιέρας είναι αναγκαία για την προβολή του νησιού ως νέου προορισμού και 
την προώθηση του προσφερόμενου στο νησί τουριστικού προϊόντος.

- Οι δαπάνες σχεδιασμού και υλοποίησης των απαιτούμενων τεχνικών έργων για 
την υποδοχή και εξυπηρέτηση κρουαζιεροπλοίων θα προέλθουν από ίδιους πόρους 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου, δεδομένου ότι η οικονομική 
απόδοση χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών δεν φαίνεται να 
είναι ελκυστική για την ανάληψη των δαπανών αυτών από ιδιώτες.

- Απαιτείται αναβάθμιση και πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφά-
λειας των εγκαταστάσεων ελλιμενισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
διεθνούς κώδικα ISPS, κατά τρόπο που θα εξυπηρετούνται και οι επιβάτες κρου-
αζιέρας, κατά την αποβίβασή τους με λέμβους (tenders) από τα αγκυροβολημένα 
κρουαζιερόπλοια.

- Η αρωγή προς το Δήμο Πάρου από την Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων 
& Φορέων Ναυτιλίας και γενικότερα από τους επιχειρηματικούς φορείς που δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο μπορεί να θεωρείται δεδομένη, και θα αξιοποιηθεί στην 
πορεία υλοποίησης που θα ακολουθήσει.

Στο περιθώριο της συνάντησης αυτής ο Δήμος Πάρου και το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου έθεσε στον Καθηγητή και Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. κ. Κ. Μου-
τζούρη και άλλα θέματα που αφορούν την επέκταση / αναβάθμιση λιμενικών εγκα-
ταστάσεων της Πάρου, όπως την προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών 
στο Λιμάνι Παροικιάς για την αύξηση των θέσεων πρόσδεσης σκαφών αναψυχής 
που ελλιμενίζονται αρόδο στον όρμο, την προώθηση της διαδικασίας έγκρισης των 
όρων δόμησης στη χερσαία ζώνη του λιμένα, την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αμπελά 
κλπ.
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Μια σεμνή 
τελετή

Στις 25/8/15 
τελέστηκε η 
ο εσπερινός 
και η Θεία λει-
τουργία στον 
Άγιο Τρύφωνα 
(Στρούμπουλα), 
όπου παρουσι-
άστηκε και το 
νέο βιβλίο του 
Εμμανουήλ Αντ. 
Χανιώτη, με τίτ-
λο: «Μουσική 
ακολουθία του 
Αγ. Γεωργίου», 
που είναι έκδο-
ση της ενορίας 
Αγ. Γεωργίου 
Διονύσου και 
της μονής Λογ-
γοβάρδας.

Το λόγο έλα-
βε αρχικά ο ιερέας των Λευκών, π. Γεώργιος Τρια-
ντάφυλλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο βίο του Αγίου 
Γεωργίου και στη συνέχεια ο Θεολόγος, μοναχός της 
Ι. Μ. Λογγοβάρδας π. Λεόντιος Δρίζης, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στο βίο των δύο σύγχρονων οσίων ανδρών, 
του πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου και του πατρός Μάρ-
κου Μανώλη. 

Ο τρίτος ομιλητής, μουσικοδιδάσκαλος, Εμμ. Αντ. Χα-
νιώτης, παρουσίασε το νέο βιβλίο του και του περιεχο-
μένου CD. Όπως είπε: «Η επιλογή της συγκεκριμένης 
ακολουθίας έγινε για να τιμήσουμε τους Παριανούς 
λατόμους, ο οποίοι έκτισαν μαζί τους Καρπάθιους τον 
Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου Διονύσου. Πολλοί απ’ αυ-
τούς άφησαν την τελευταία τους πνοή στη σκληρή 
δουλειά των λατομείων, όπως ο πρώτος εξάδελφος 
της μητέρας μου Λιπράντος Ιακώβου Σκιαδάς».

Προσφυγή 
για το ΦΠΑ

Κατά τη συνεδρίαση του εμποροεπαγγελματικού 
συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου, στις 26/10/2015, έγινε 
συζήτηση για τις αιτήσεις μελών του συλλόγου, για 
την προσφυγή σε ό,τι αφορά τη μείωση του συντελε-
στή του ΦΠΑ στα νησιά.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να κινηθεί με τους 25 
επιχειρηματίες της Πάρου -μέλη του συλλόγου- οι 
οποίοι  ήδη έχουν υπογράψει την αναφορά για τη δι-
αδικασία προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κατά της Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης η οποία κατήργησε από 1η Οκτωβρί-
ου 2015 τον μειωμένο ΦΠΑ.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό, είναι 
πέντε από κάθε κλάδο: Της εστίασης, των ξενοδοχει-
ακών επιχειρήσεων, των τροφίμων, της ένδυσης και 
της υπόδησης και των εμπορικών καταστημάτων. Η 
απόφαση της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
είναι μία κοινή προσπάθεια του εμποροεπαγγελματι-
κού συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου με την Ομοσπονδία 
Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Ομόρων Νομών & Νή-
σων Αιγαίου (Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α.), και την Ελληνική Συνο-
μοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Σε σχετική ανακοίνωση του εμποροεπαγγελματικού 
συλλόγου τονίζεται: «[…] Δεν έχουμε σκοπό να αφή-
σουμε το πολύ σοβαρό ζήτημα της νησιωτικότητας 
να μείνει κενό γράμμα. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φο-
ρές με αυτό και τις διάφορες εκφάνσεις του, όπως 
το μεταφορικό ισοδύναμο, την ενίσχυση των προ-
βληματικών περιοχών κ.α. Η διαδικασία που ξεκίνησε 
είναι ουσιαστική για το ζήτημα και θα συζητηθεί στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(Ε.Δ.Α.Δ.Ε.) όπου πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε.

Οι 25 επιχειρηματίες της Πάρου δηλώσαν ότι θα 
στηρίξουν την προσπάθεια μέχρι τέλους και φυσικά ο 
Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου 
θα είναι κοντά τους σε αυτό».

Φέρι μπόουτ
Η κοινοπραξία φέρι-μπόουτ που εκτελεί τα δρομο-

λόγια Αντίπαρος – Πούντα και αντίστροφα δημοσιο-
ποίησε τις ώρες αναχωρήσεων από τα δύο λιμάνια για 
το μήνα Νοέμβριο.

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

– 09:45 – 10:15 – 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 
– 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15 - 18:15 – 
19:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15 

Από Πούντα 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 
10:00 – 10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 
13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 - 18:30 – 
19:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30

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

10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 - 14:15 – 15:15 – 
16:15 – 17:15 – 18:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15

Από Πούντα 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 
10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 - 14:30 – 15:30 – 
16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30.

Εκλογές στον 
Π.Σ. «Αρχίλοχος»

Το διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος», σύμφωνα με το καταστατικό του προ-
σκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στη γενική συνέ-
λευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσά του 
την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11 π.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής
- Απολογισμός δράσης απερχόμενου διοικητικού 

συμβουλίου
- Οικονομικός απολογισμός
- Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
- Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχό-

μενου διοικητικού συμβουλίου
- Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών.
- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή 

νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, αρχαιρεσίες.
Τέλος, σχετική ανακοίνωση του συλλόγου απευθύ-

νεται σε όλους τους συμπατριώτες μας και ιδιαίτερα 
στους νέους που έχουν διάθεση για δουλειά, ώστε να 
πλαισιώσουν το Δ.Σ. Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στους 
παρακάτω αριθμούς τηλεφώνων: 694 4845372 & 
6942409173.

«Απορρόφηση» 
ΦΠΑ

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου με ανακοίνωσή του αντικρούσει δηλώσεις του δη-
μάρχου Πάρου, κ. Μ. Κωβαίου, σχετικά με ανατίμηση 
προϊόντων λόγω αύξησης του ΦΠΑ και ισχυρίζεται ότι 
αυτή απορροφήθηκε κατά μεγάλο λόγο από τις τοπι-
κές επιχειρήσεις.

Η σχετική ανακοίνωση του εμποροεπαγγελματικού 
συλλόγου των νησιών μας έχει ως εξής:

«Αγαπητοί καταναλωτές, μετά από την παραπληρο-
φόρηση που έγινε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο 
από τον ίδιο το δήμαρχο, ώστε να δικαιολογήσει τις 
αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, ισχυριζόμενος ότι έγιναν 
ανατιμήσεις σε όλα τα καταστήματα της Πάρου λόγω 
της αύξησης του ΦΠΑ, ερχόμαστε να αποκαταστή-
σουμε την αλήθεια.

Σε τηλεφωνική έρευνα που διενήργησε τις τελευ-
ταίες μέρες η γραμματεία του συλλόγου μας συνέ-
λεξε στοιχεία από 70 επιχειρήσεις του νησιού μας, 
που εμπορεύονται είδη δώρων, ρούχα, τρόφιμα κα., η 
οποία αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις απορρόφησαν 
την αύξηση του ΦΠΑ. Είναι λάθος λοιπόν από τα πλέ-
ον επίσημα χείλη, αυτά του δημάρχου, να ακούγονται 
ανακρίβειες που τελικά πλήττουν την τοπική οικονο-
μία, για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες.

Κύριοι, αντί να τακτοποιήσετε τα του οίκου σας 
ώστε να βρείτε λύσεις, διαλέξατε τον πιο εύκολο για 
σας τρόπο: Να μεταθέσετε το πρόβλημα σας στους 
επαγγελματίες αυξάνοντας τα δημοτικά τέλη. Είστε 
επικίνδυνοι για τον τόπο.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα στοιχεία όπως 
προέκυψαν από την τηλεφωνική έρευνα, τα οποία 
αποδεικνύουν ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις απορρό-
φησαν την αύξηση του Φ.Π.Α. στο μεγαλύτερο μέρος 
της ή και ολόκληρη. Η έρευνα ξεκίνησε τη Δευτέρα 
26 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη 
29 Οκτωβρίου. Τα καταστήματα που πήραν μέρος σε 
αυτή ήταν μέλη του Εμποροεπαγγελματικού Συλλό-
γου Πάρου, ενώ δε συμμετείχαν καταστήματα άνω 
των 250 τ.μ.

Ποσοστό απορρόφησης Φ.Π.Α.
Τρόφιμα 72%
Ένδυση – Υπόδηση 100%
Εστίαση 100%
Είδη Δώρων 86%
Εμπορικά καταστήματα 75%
Ζαχαροπλαστεία – Ζαχαρώδη 54%
Παιχνίδια 100%
Η/Υ Εμπόριο Αναλώσιμων 52% 
Όσα μέλη του συλλόγου επιθυμούν να δουν ανα-

λυτικά τα στοιχεία της έρευνας μπορούν να απευθυν-
θούν στα γραφεία του συλλόγου μας».

Αναμένονται 
προτάσεις

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου σε συνεδρίασή του 
αποφάσισε να θέσει διορία περίπου ενός μηνός, προ-
κειμένου να κατατεθούν προτάσεις για την τύχη του 
πρώην «Ξενία» Νάουσας, το οποίο κινδυνεύει να κα-
ταρρεύσει σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν..

Στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής 
(30/10/2015), το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε την 
πρόταση που είχε κατατεθεί από το πολιτιστικό πάρκο 
δήμου Πάρου, που ήταν η μετατροπή του κτιρίου σε 
αίθουσα συνεδριακού – εκθεσιακού χώρου.

Σύμφωνα με την πρόταση στο Α’ κτίριο η αίθουσα 
συνεδρίων θα είναι 100 τ.μ., ενώ θα υπάρχουν χώ-
ροι για περιοδικές εκθέσεις, έκτασης 75 τ.μ. και χώροι 
γραφείων 50 τ.μ. Επίσης, οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις 
στο Β’ κτίριο, θα περιλαμβάνουν χώρο ενημέρωσης 
επισκεπτών 90 τ.μ., χώρο υγιεινής 30 τ.μ. και ένα δι-
αμορφωμένο χώρο σε χαμηλότερο επίπεδο που θα 
παραχωρηθεί για τη χρήση αναψυκτηρίου. Το γενικό 
σύνολο των επισκευών – μετατροπών θα ανέλθει στα 
871.000 ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από χορηγία, 
σύμφωνα με την πρόεδρο του πολιτιστικού πάρκου 
δήμου Πάρου. 

Σημειώνουμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει 
ομόφωνη απόφαση της δημοτικής κοινότητας Νάου-
σας, η οποία προτείνει από τις 24/4/2015 την επι-
σκευή και εκμετάλλευση του κτιρίου.

Τέλος, για το παλιό «Ξενία», υπάρχουν ενδιαφερόμε-
νοι για την αξιοποίηση του κτιρίου -και τη μεταφορά 
του στην παλιά χρήση- με ποσοστό κέρδους για το 
δήμο, που του ανήκει το κτίριο.
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Συγχαρητήρια 
στην ΕΠΣΚ

Η αθλητική επιτροπή της ΚΔΕΠΑΠ εξέδωσε ανακοί-
νωση για την πετυχημένη πορεία των ομάδων της ΕΠΣ 
Κυκλάδων, στο πρωτάθλημα προ-επιλογής εθνικών 
ομάδων της ΕΠΟ. Η ΕΠΣΚ μετείχε σε όμιλο με άλλες 
ποδοσφαιρικές ενώσεις νησιών του Αιγαίου.

Η ανακοίνωση γράφει: «Θερμά συγχαρητήρια στις 
μικτές ομάδες παίδων και εφήβων της Ε.Π.Σ. Κυ-
κλάδων καθώς και στον προπονητή τους κ. Γιώργο 
Μοστράτο για την επιτυχή συμμετοχή τους στο τουρ-
νουά προεπιλογής εθνικών ομάδων.

Οι επιτυχίες των νεαρών ποδοσφαιριστών μας σε 
συνδυασμό με την ποιοτική αναβάθμιση των τοπικών 
τουρνουά και πρωταθλημάτων δείχνει ότι το Κυκλα-
δίτικο ποδόσφαιρο έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης και 
με την αγάπη και τη συμπαράσταση όλων μας μπο-
ρούμε να αισιοδοξούμε για καλύτερες μέρες και ακό-
μη μεγαλύτερες επιτυχίες».

Τέλος, ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου η 5η αγωνιστική 
χρονιά του τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου Πά-
ρου, που διοργανώνει η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με τη συμμετοχή 
του Α.Ο. Πάρου, Α.Μ.Ε.Σ. Μαρπησσαΐκού, Α.Μ.Ε.Σ. Νη-
ρέα και του Π.Σ. Αγκαιριάς, με τη διεξαγωγή των αγώ-
νων στις κατηγορίες προ-παίδων και προ-τζούνιορ.

Mountain Bike
Το τμήμα κολύμβησης του Ναυτικού ομίλου Πάρου 

συμμετείχε στον αγώνα ορεινής ποδηλασίας «Naxos 
Mountain Bike Race» που διοργανώθηκε στη Νάξο 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την Κυριακή 18 Οκτω-
βρίου.

Στον αγώνα συνολική απόστασης 20 χλμ. συμμετεί-
χαν πάνω από 70 αθλητές. Οι αθλητές του ΝΟΠ, Μαλ-
τζή Ηλέκτρα, Κορτιάνου Ανδριέττα, Χανιώτη Δαμασκη-
νή, Κβαστ Άννα και Ξανθοπούλου Εμμανουέλα μαζί με 
την προπονήτρια τους Παντελαίου Μαρία κατέκτησαν 
τις παρακάτω θέσεις.

- Χανιώτη Δαμασκηνή 1η την κατηγορία ηλικίας 12-
17ετών

- Μαλτζή Ηλέκτρα 3η την κατηγορία ηλικίας 12-
17ετών

- Παντελαίου Μαρία 1η στην κατηγορία 18+
- Κορτιάνου Ανδριέττα 4η την κατηγορία ηλικίας 12-

17ετών
- Ξανθοπούλου Εμμανουέλα 5η την κατηγορία ηλι-

κίας 12-17ετών
- Κβάστ Άννα 6η την κατηγορία ηλικίας 12-17ετών.
Τέλος, ο ΝΟΠ σε σχετική του ανακοίνωση σημειώ-

νει: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Ρούσσο 
Μιχάλη και τους εθελοντές που βοήθησαν στη διορ-
γάνωση του αγώνα».

Στο καλό 
Ρόμπερτ

Ο Ρόμπερτ Βαν Ντεερ Μοστ, ήταν ιδιαίτερα γνωστός 
στο νησί μας την τελευταία δεκαετία, αφού σχεδόν κα-
θημερινά τον βλέπαμε όλοι μας με μία φωτογραφική 
μηχανή στο χέρι να φωτογραφίζει τοπία και πρόσωπα 
του νησιού μας. Ο Ρόμπερτ, πολύ δημοφιλής στους 
Παριανούς φιλάθλους, καθώς σχεδόν ποτέ δεν έλειπε 
από τα αθλητικά συμβάντα.

Ο Ρόμπερτ έκανε το τελευταίο φωτογραφικό του 
ρεπορτάζ την 28η Οκτωβρίου, στην παρέλαση που 
πραγματοποιήθηκε στην Παροικιά. Ο συμπαθέστατος 
Ρόμπερτ έγραψε λίγες ώρες πριν φύγει την παρακάτω 
επιστολή:

«Το τελευταίο ρεπορτάζ μου την μέρα του OXI, τε-
λευταίο και για όλα τα άλλα, για εκδηλώσεις, ποδό-
σφαιρο, παιχνίδια, για την καθημερινή ζωή, δραστη-
ριότητες στο λιμάνι, τα πορτρέτα ...

Φεύγοντας από την Πάρο...
Φεύγω, μετά από 9 χρόνια μόνιμος κάτοικος στην 

Πάρο, μετά από 9 χρόνια έχω κάνει περισσότερες από 
500.000 φωτογραφίες και 105 φωτογραφικά βιβλία 
-με περισσότερες από 110.000 φωτογραφίες- στο 
αρχείο μου. Το έχω κάνει αυτό πάντα, με πολλή ευχα-
ρίστηση, έχοντας στο μυαλό την ιδέα να αφήσω πίσω 
ένα εκπληκτικό -δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο- 
αρχείο για το μέλλον. 

Αλλά έχω χάσει την έμπνευση και το κίνητρο να συ-
νεχίσω με αυτό, ώστε να τελειώσει αυτό το μοναδικό 
έργο ως αποκλειστικό δώρο για όλους τους πολίτες, 
τα παιδιά, τα εγγόνια και τους πολλούς επισκέπτες 
της Πάρου, «Μαργαριτάρι των Κυκλάδων: Πάρος». Οι 
φωτογραφίες θα είναι μαζί μου και θα αποθηκευτούν 
στο αρχείο μου, ένα αρχείο για το μέλλον, αρχείο για 
τα παιδιά μου και τα εγγόνια που έρχονται.

Μέλλον και μια νέα πρόκληση...
Το μέλλον μας θα είναι έξω από την Πάρο, έξω από 

την Ελλάδα, σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, 
σε μια χώρα μέσα στη φύση, με διαφορετική κουλ-
τούρα, στο πως διαχειρίζεται τα νέα πρόσωπα στο 
«snap». Μια νέα πρόκληση, μια νέα πηγή έμπνευσης 
για τη δημιουργία φωτογραφιών και τη συλλογή κε-
ραμικών. Το μέλλον μας θα είναι σε μια άλλη χώρα, 
όχι πιο κοντά στην Ολλανδία, αλλά πιο εύκολο να τα-
ξιδέψουμε, να επισκεπτόμαστε τα παιδιά μας και τους 
Ολλανδούς φίλους μας. Ένα νέο σπίτι σε ένα μικρό 
χωριό «με την φύση στην πίσω πόρτα», τις πολιτιστι-
κές δραστηριότητες και τοποθεσίες.

Θα ξαναέρθουμε...
Ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια της φιλίας. Ξέ-

ρουμε ότι αφήνουμε πίσω πολλούς φίλους και ότι θα 
χάσουμε πολλά πράγματα της Πάρου, αλλά σίγουρα 
το θέλουμε και εμείς να επανέλθουμε για να επισκε-
φθούμε το νησί».

Ο Ρόμπερτ
Τον Robert van der Most, το γνώρισα το 2008, όταν 

ουσιαστικά ξεκινούσε και το «ψώνιο» του και στην 
Πάρο, δηλαδή, τη φωτογραφία.

Γράφω «ψώνιο», καθώς ο φίλος Ολλανδός, σε λί-
γους είχε αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα. 
Ο Ρόμπερτ, ήταν ένας από τους κορυφαίους αθλητι-
κούς φωτορεπόρτερ της χώρας του και δύσκολα θα 
συναντήσεις Ολλανδό φίλαθλο που δεν θα τον ανα-
γνωρίσει. Είχε ταξιδέψει σε όλα τα πλάτη και μήκη 
της Γης για να αποθανατίσει αθλητικά δρώμενα εργα-
ζόμενος σε ένα από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά 
πρακτορεία της χώρας του και στην κορυφαία εφη-
μερίδα της Ολλανδίας. Το μεράκι της φωτογραφίας 
δεν ήταν δυνατόν να του φύγει όταν ήρθε να ζήσει 
στην Πάρο. Του ήταν σχεδόν αδιάφορο του Ολλανδού 
φίλου ότι αντί να φωτογραφίζει στιγμιότυπα μεταξύ 
Άγιαξ και Αϊντχόβεν, φωτογράφιζε στιγμιότυπα μεταξύ 
ΑΟΠ και Λάβας Εμπορείου! Τόσο πολύ αγαπούσε την 
μπάλα, τόσο πολύ αγαπούσε το φωτογραφικό φακό. 
Λίγοι είχαν καταλάβει στο νησί την αξία του και ακόμα 
πιο λίγοι γνώριζαν τα πόσα δικά του ρεπορτάζ για τη 
χώρα μας, γέμισαν τις Ολλανδικές εφημερίδες. Λίγων 
το μυαλό μπορούσε να πάει στον καλοκάγαθο γίγαντα 
–αιωνίως αξύριστο- για το πόσο «μεγάλος» ήταν στη 
δουλειά του και πόσο σεβασμό είχε στο δημοσιογρα-
φικό κόσμο της Ολλανδίας. Ανεκμετάλλευτος για την 
Πάρο πέρασε ο Ρόμπερτ… Να είσαι καλά φίλε μου.

Δ.Μ.Μ.
Υ.Γ.: Κάποια στιγμή με το Ρόμπερτ, είχαμε πάει σε 

ένα αγώνα στη Μάρπησσα μεταξύ Μαρπησσαϊκού και 
Ανδριακού. Εγώ για να καλύψω δημοσιογραφικά τον 
αγώνα και εκείνος φωτογραφικά. Κάπου στο ημίχρονο 
έγιναν μικροεπεισόδια μεταξύ φιλάθλων και διαιτητή. Ο 
Ρόμπερτ τραβούσε ασταμάτητα φωτογραφίες και 2-3 
φίλαθλοι παρεξηγήθηκαν μαζί του γιατί αποθανάτιζε τα 
γεγονότα. Έτσι, τα έβαλαν με αυτόν!

Προσπάθησα να λειτουργήσω «πυροσβεστικά», αλλά 
το «κακό» ερχόταν από τον Ολλανδό γίγαντα που δεν 
έλεγε να σταματήσει! Αφού έκανα τα πάντα για να τον 
ηρεμήσω, αλλά συγχρόνως και να κατευνάσω τους 2-3 
φιλάθλους που τα είχαν βάλει μαζί του, ο Ρόμπερτ γύ-
ρισε και μου είπε: «Εδώ δε φοβήθηκα τους χούλιγκαν 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο Ολντ Τράφορντ. 
Λες να φοβηθώ τους ντόπιους χούλιγκαν;».

Στην Αντίπαρο 
ο ΑΟΠ

Ο νεοσύστατος σύλλογος «Πλοηγός» Αντιπάρου, 
φιλοξένησε τον ΑΟΠ σε αγώνες μπάσκετ που έγιναν 
στην έδρα του.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αντιπαριώτικης ομάδας 
μεταξύ άλλων γράφεται:

«Η αποτύπωση ενός πανέμορφου αθλητικού απο-
γεύματος, με δυο λέξεις. Ο ενθουσιασμός και η λάμ-
ψη στα μάτια των παιδιών και του κόσμου, ήταν η 
ικανοποίηση όλων όσων εργαστήκαν για την διοργά-
νωσή του.

Το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθε και της ευγενούς 
άμιλλας, κυριάρχησαν. Τα παιδιά και των δυο ομάδων 
υπέδειξαν ομαδικό χαρακτήρα και αθλητική συμπερι-
φορά, δείχνοντας έτσι σε όλους μας πόσο σημαντικό 
είναι να μεγαλώνει ένα παιδί με αθλητική παιδία. Για 
την ιστορία οι ακαδημίες του Α.Ο. Πάρου επικράτη-
σαν των ακαδημιών του «Πλοηγού Αντιπάρου», με 
12-24 στα junior και 32-45 στoυς παμπαίδες.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δυο προπονητές, 
τους εφόρους των δυο ομάδων, καθώς επίσης και 
στον διαιτητή Μάριο Κιουλάφα με τον βοηθό του Πε-
ρικλή Τρυφωνόπουλο (…)».
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