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Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας, στα 
γραφεία της ΝΝ Hellas στην Πάρο και 
ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες καριέρας 
στον ασφαλιστικό χώρο!
Τηλ. επικοινωνίας: 22840-27255  
Ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νίκη Βάσιου

Στην NN Hellas 
οι Συνεργάτες μας 
έχουν σημασία.
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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 377
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

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

■ 1η είδηση
Ξεκινώ φυσικά με την είδηση που τυραννά το πα-

νελλήνιο. Όπως θα έχετε μάθει η Ελένη Μενεγάκη, 
προ ημερών, γύρισε ένα διαφημιστικό σποτ στη Σα-
ντορίνη. Η σπαζοκεφαλιά είναι όμως ποιος έδωσε 
αρετουσάριστο πλάνο της Ελένης στη δημοσιότητα. 
Και αυτό διότι, αρετουσάριστο πλάνο και Ελένη, μετά 
τις τέσσερις γέννες της, δε συμβαδίζει. Καταλαβαίνετε 
τώρα. Τες πα, που θα πάει, θα μάθουμε ποιος είναι ο 
«δολοφόνος» της Ελένης.

■ Ακόμα
Όλο αποκλειστικότητες σας έχω σήμερα. Η Μάγκυ 

Χαραλαμπίδου έβαλε λέει «φωτιά», στη Μύκονο, με το 
μαγιό που φόρεσε. Συγγνώμη τώρα βρε παιδιά, αλλά 
πόσο χρονών να είναι η Μάγκυ που έβαλε «φωτιά». Το 
ρωτάω αυτό, καθώς θυμάμαι ότι ως μαθητής ακόμα, 
«θαυμάζαμε» τη Μάγκυ στις φωτογραφίσεις της και 
τσακωνόμαστε με τους φαν της Βάνας Μπάρμπα, για 
το ποια έχει καλύτερο ποπό! Ακόμα αντέχει η Μάγκυ; 

■ Χατζημάρκος
Έχω την εντύπωση πως ο μοναδικός Νεοδημοκρά-

της που κάνει πραγματική και σοβαρή αντιπολίτευση 
με στοιχεία στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι ο πε-
ριφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος.

■ Αγκυροβόλιο
Ο χαμός του χαμού γίνεται στο αγκυροβόλιο Νάου-

σας. Όποιος θέλει πηγαίνει εκεί και κάνει ό,τι γουστά-
ρει. Καλά, έχουμε καιρό ακόμα. Ούτε δύο χρόνια δεν 
το συζητάμε το θέμα.

■ Συνεδρίαση
Συνεδριασιάρα δημοτικού συμβουλίου Πάρου, είχα-

με το βράδυ της περασμένη Τετάρτης 18 Μαΐου. Μι-
λάμε όλα τα λεφτά και σας το έχω ξαναγράψει. Είναι 
από τα ωραιότερα θεάματα που υπάρχουν στο νησί. 
Ανοίχτε τους υπολογιστές σας όποτε έχει συνεδρίαση, 
βάλτε κανένα τσίπουρο στο ποτήρι σας, κάντε και κα-
νένα μεζέ και θα διαπιστώσετε πως το παρουσιαζόμε-
νο είδος είναι από τα καλύτερα 

■ Συνεδρίαση 2
Το πρόβλημα της περασμένη συνεδρίασης ήταν ότι 

είχε αρχικά «εύκολο» θέμα. «Εύκολα» θέματα στη δη-
μοσιογραφική γλώσσα λέμε εκείνα που είναι «πιασά-
ρικα» για ομάδες πολιτών και άρα όλοι θέλουν να μι-
λήσουν, να υπερβάλλουν, να ταχτούν υπέρ της ομάδας 
και ανέξοδα και άβρεχτα δηλαδή, να ακουστούν ως 
οι «καλοί». Το θέμα που μας ταλαιπώρησε και έφαγε 
κανένα τετράωρο την περασμένη Τετάρτη, ήταν της 
αύξησης της τιμής των τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελο-
καθισμάτων κλπ στην Πάρο, σύμφωνα με το νέο φιρ-
μάνι της πολυχρονεμένης μας κυβέρνησης. Έτσι, όλοι 

οι σύμβουλοι (που είδαν και κόσμο, τους επιχειρημα-
τίες του κλάδου εκεί), άρχισαν τις τοποθετήσεις. Με 
εκείνα και τα άλλα πιάσαμε τα μεσάνυχτα και βγήκε 
το πρόβλημα….

■ Άσχετο
Ο Ψινάκης –που μια χαρά τα πηγαίνει ως δήμαρχος 

Μαραθώνα, και αυτό το γράφω πάρα πολύ σοβαρά-, 
ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με αερόστατο, με αφορμή 

την τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου συνεργασί-
ας για τους δήμους, τις περιφέρειες και τους πολιτι-
στικούς φορείς της βορείου Ελλάδας, με σκοπό την 
ίδρυση «Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». 
Είχε πλάκα να πάρει μαζί του και το Μανώλη Μαλα-
ματένιο, τώρα που γίνανε κολλητάρια σε συνέδριο για 
τις αμφικτυονίες, που είχε γίνει στην Αθήνα. 

■ Συνεδρίαση 3
Ο Μπάμπης Μαλινδρέτος λοιπόν, στη συνεδρίαση 

«μαραθώνιος» του δημοτικού συμβουλίου, κατά τα 
μεσάνυχτα έθεσε και πάλι ζήτημα για την υπέρβαση 
της ώρας συνεδρίασης. Ο πρόεδρας –που δεν έφταιγε 

για την πολύωρη συνεδρίαση- άρχισε τις ντρίπλες αλά 
Μέσι και λάου-λάου «έτρωγε» την ώρα. «Ένα θεματά-
κι ακόμα, βρε παιδιά» και «ένα θεματάκι ακόμα», έλεγε 
συνέχεια.

■ Συνεδρίαση 4
Άλλοι είχαν αρχίσει να φεύγουν, άλλοι είχαν νυστά-

ξει, άλλοι είχαν μυαλό «κουρκούτι» μετά τόσες ώρες 
και αίφνης αποφασίζουν να συζητήσουν και ένα αίτη-
μα του συλλόγου εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης, 
«Π. Καλλίερος», για ψήφισμα του συμβουλίου υπέρ 
των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών. Και ποιος λέτε 
ότι εμφανίζεται να κάνει την εισήγηση του θέματος. Ο 
Μπάμπης! Ο Μπάμπης, που πριν είχε βάλει ζήτημα για 
ολοκλήρωση της συνεδρίασης και επανάληψής της 
την αυριανή ημέρα! Δε μου το βγάζετε από το μυαλό 
με τίποτα. Κάποια κυρία εκπαιδευτικός έχει «γυαλίσει» 
του Μπάμπη και γύρισε άρον – άρον, για να της απο-
δείξει πόσο θερμός συμπαραστάτης των αιτημάτων 
τους είναι. 

■ Συνεδρίαση 5
Κάπου, σε εκείνο το σημείο, έχοντας πάθει overdose 

συνεδρίασης δημοτικού μας συμβουλίου, τα παράτη-
σα και όπως έμαθα αργότερα, λίγο μετά έκλεισαν το 
μαγαζί και είπαν να συνεχίσουν την Πέμπτη. Δηλαδή, 
ξεκίνησαν Τετάρτη, διέκοψαν Πέμπτη και αν συνέχισαν 
με τον ίδιο ρυθμό προβλέπω να τους βρήκε η Παρα-
σκευή!

■ Κακία
Πάντως, οι «κακές» γλώσσες των συμβούλων είπαν 

πως διέκοψαν τη συνεδρίαση καθώς, σε λίγο ξεκινού-
σε η άλλη συνεδρίαση, δηλαδή, εκείνη του τοπικού 
Παροικιάς, που συνεδριάζει πάντα «μαύρα» ξημερώ-
ματα και κανείς δε γνωρίζει τι γίνεται εκεί, αφού απλά 
κανείς δεν πατάει το πόδι του!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

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

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

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

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

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Επίτιμος
δημότης

Την περασμένη Κυριακή (15/5), 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
προς τιμή του ιατρού Απόστολου 
Πολυζωΐδη.

Ο κ. Πουζωΐδης, ανακηρύχτη-
κε στο δημαρχείο Πάρου –ύστε-
ρα από ομόφωνη απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου- επίτιμος 
δημότης του νησιού μας, ενώ στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκε στον 
προαύλιο χώρο του ιερού προ-
σκυνήματος της Εκατονταπυλια-
νής εκδήλωση με ομιλίες για το 
έργο του.

Στην εκδήλωση έδωσαν το πα-
ρόν οι τοπικές αρχές, εκπρόσωποι 
της εκκλησίας, πανεπιστημιακοί, 
εκπρόσωποι φορέων και συλλό-
γων, και πολλοί συμπολίτες μας.

Αποζημιώσεις 
πυρκαγιών

Ο ΕΛ.ΓΑ. καλεί όλους όσοι υπέστησαν ζημιά στη φυτική πα-
ραγωγή τους από την πυρκαγιά που έγινε στις 22/7/13 στο 
Βουτάκο της δημοτικής κοινότητας Αγκαιριάς Δήμου Πάρου, 

(ΦΕΚ 2605/3-2-2015), να υποβάλλουν αίτημα οικονομικής ενί-
σχυσης στον ανταποκριτή ΕΛ.ΓΑ. Πάρου, έως και τη Δευτέρα 
13/6/2016.

Κατώτατα στρεμματικά όρια είναι:
- σιτηρά και αμπέλια: 1 στρέμμα κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο 

με ζημιά μισό στρέμμα
- ελιές: σύνολο κατεχομένων δέντρων 20, ελάχιστος αριθμός 

δέντρων ανά αγροτεμάχιο 5, ο αριθμός των ζημιωθέντων δέ-
ντρων να είναι 10 στο σύνολο των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων.

Πρόσκρουση 
σκαφών στην Πάρο

Πρόσκρουση σκαφών είχαμε την περασμένη Κυριακή (15/5/16) 
το απόγευμα, ανατολικά του παλιού λιμανιού της Παροικιάς. Από 
την πρόσκρουση σκαφών δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός επι-
βάτη, ούτε σημειώθηκε θαλάσσια ρύπανση. 

Για το θέμα εκδόθηκε δελτίο τύπου από το Λιμενικό Σώμα-
Ακτοφυλακή, που έχει ως εξής:

«Περιστατικό πρόσκρουσης του Ε/Γ-Τ/Ρ ‘’ΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟ’’ 
Ν.Π.12373 σημειώθηκε, απογευματινές ώρες χθες στο Ι/Φ-Ε/Γ-
Τ/Ρ «ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΑΝ» Ν.Π. 11388 και στο Ι/Φ-Ε/Γ-Τ/Ρ «ΑΣ-
ΤΑΡΤΗ’» Ν.Π.9094, τα οποία βρίσκονταν προσδεμένα σε προ-
βλήτα ανατολικά του παλαιού λιμένα Παροικιάς Πάρου, χωρίς 
επιβαίνοντες.

Ειδικότερα, το Ε/Γ-Τ/Ρ «ΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟ» στο οποίο επέβαιναν 
εικοσιτέσσερις επιβάτες και δεκατέσσερα μέλη πληρώματος, 
όλοι καλά στην υγεία τους, προσέκρουσε στα εν λόγω σκάφη 
κατά τη διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης και πλαγιοδέτησής 
του στον ανωτέρω προβλήτα.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν επιθεωρητές του το-
πικού κλιμακίου καθώς και επαγγελματίας δύτης, όπου διαπι-
στώθηκε αναφορικά με το «ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΑΝ», καταστροφή του 
αριστερού πρυμναίου καταμαράν έως και το μηχανοστάσιο, του 

πηδαλίου και όλου 
του συστήματος 
καθελκύσεως βο-
ηθητικής λέμβου-
βάση των φωτο-
βολταϊκών καθώς 
και της βοηθητικής 
λέμβου και της 
μηχανής της, ενώ 
φέρει τρία μικρά 
ρήγματα κάτω του 
καταστρώματος 
στο δεξιό πλωτή-
ρα. Επίσης, διαπι-
στώθηκε εισροή υδάτων, η οποία καταπολεμήθηκε με τη συν-
δρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πάρου και γερανού.

Αναφορικά με το «ΑΣΤΑΡΤΗ», διαπιστώθηκε καταστροφή του 
δεξιού πρωραίου καταμαράν έως την πρώτη φράκτη καθώς και 
της πρωραίας δοκού. Τέλος, αναφορικά με το «ΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟ», 
διαπιστώθηκε μικρή ζημιά στον υδροδυναμικό βολβό και εκδο-
ρές στην αριστερή μάσκα. Από το περιστατικό δεν τραυματίστη-
κε κανείς και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ προ-
σωπικό και μέσα απορρύπανσης τέθηκαν σε ετοιμότητα.

Από το λιμεναρχείο Πάρου που διενεργεί την προανάκριση, 
απαγορεύτηκε ο απόπλους και των τριών ανωτέρω σκαφών, 
μέχρι προσκόμισης των προβλεπόμενων πιστοποιητικών διατή-
ρησης αξιοπλοΐας».

PHOTO: Paros Yacht Services



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 21 Μαΐου 2016

Κάρτες 
εισόδου

Από το δήμο Πάρου, σχετικά με τις κάρτες εισόδου 
στις κεντρικές πλατείες Παροικιάς και Νάουσας, εκδό-
θηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Ενημερώνουμε όσους έχουν πάρει κάρτες εισόδου 
στις πλατείες Αλυγαριάς, Μαντώς Μαυρογένους και 
Νάουσας να τις επιστρέψουν στο Δήμο μέχρι τις 27-
05-2016, διότι από 01-06-2016 θα γίνει η ετήσια 
αλλαγή των κωδικών για το άνοιγμα των μπαρών και 
θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτημα προκειμέ-
νου να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις πλατείες».

Εθελοντική 
δράση για τα 
ΑΜΕΑΙ

Η επιχείρηση διαμονής και εστίασης «Μαργαρίτα», 
που βρίσκεται στον Αμπελά της Πάρου, έχοντας συ-
ναίσθηση της κοινωνικής ανταποδοτικότητας που μια 
επιχείρηση οφείλει να έχει προς τον τόπο της και γνω-
ρίζοντας την επί χρόνια και με αυταπάρνηση προσφο-
ρά, τόσο του Δ.Σ όσο και των εθελοντών του κέντρου 
Α.Μ.Ε.Α.Ι, ξεκινά αυτό το μήνα εκστρατεία με σκοπό 
την παροχή οικονομικής αρωγής στο κέντρο. 

Πρωταγωνιστής αυτής της ενέργειας κοινωνικής 
ευθύνης η μασκότ μας, η «Μαργαρίτα», ένα αξιολά-
τρευτο λούτρινο αρκουδάκι, το οποίο διατίθεται προς 
πώληση και το σύνολο των κερδών θα δοθεί εξ ολο-
κλήρου στο κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι.

Στο τέλος της εκστρατείας, τον Οκτώβριο του 2016, 
θα ανακοινωθεί δημοσίως το ποσό των χρημάτων 
συγκεντρώθηκε και με μεγάλο ενθουσιασμό θα το 
αποδώσουμε στο κέντρο. Με έντονο το συναίσθημα 
κοινωνικής προσφοράς, με γνώση των δυσκολιών 
που βιώνει η κοινωνία μας και με μεγάλη χαρά η επι-
χείρηση «Margarita’s Studios», προβαίνει με δική της 
πρωτοβουλία σ’ αυτή την κίνηση ευελπιστώντας ότι 
θα γίνει η αφορμή κινητοποίησης κι άλλων φορέων 
του τόπου μας,  θα βάλει το δικό της λιθαράκι στο θε-
άρεστο έργο του κέντρου και θα προσφέρει ένα μικρό 
μαξιλαράκι ασφάλειας και ελπίδας. Κάθε αρκουδάκι, 
έχει ειδικά δημιουργηθεί από εγκεκριμένη ελληνική 
εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών, σύμφωνα με τα πρό-
τυπα ασφαλείας για τα παιδιά. Ενώνουμε τα χέρια με 
τους φιλοξενούμενους μας και πιστεύουμε ότι μαζί θα 
συνεχίσουμε να κάνουμε τη διαφορά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η «Μαργαρίτα» ζούσε σε μια 
σπηλιά στην καρδιά του νησιού της Πάρου και από 
φέτος το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, θα βρίσκεται μαζί 
μας στον Αμπελά. 

Αγαπά το μέλι, όσο αγαπά τις αγκαλιές και η αξιο-
λάτρευτη παρουσία της θα κάνει τις καλοκαιρινές σας 
διακοπές αξέχαστες. Ακόμα κι αν δεν μένετε μαζί μας, 
είστε περισσότερο από ευπρόσδεκτοι να αγοράσετε 
το αρκουδάκι μας και να στηρίξετε την εκστρατεία 
μας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ 
καλέστε +30 2284052362 ή στο email info@
margaritastudios.com

Ευχόμαστε κι ελπίζουμε ότι η δράση αυτή θα έχει 
την προσδοκώμενη ανταπόκριση από τους επισκέπτες 
και φίλους μας και τα αρκουδάκια μας θα ταξιδέψουν 
σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, βοηθώντας το αξιο-
θαύμαστο έργο του κέντρου Α.Μ.Ε.Α.Ι . Στη διάθεσή 
σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση

Υπονόμευση 
του τουρισμού

Έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στον ελλη-
νικό τουρισμό από τη σχεδιαζόμενη επιβολή τέλους 
διανυκτέρευσης στα ελληνικά ξενοδοχεία εκφράζει με 
επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. 
Αλέξη Τσίπρα, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελ-
λάδας, με την ιδιότητά του ως θεσμικού συμβούλου 
της πολιτείας για θέματα τουρισμού. 

Ταυτόχρονα ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε. κ. Γιώρ-
γος Τσακίρης, μέσω της επιστολής, ζητά από τον πρω-
θυπουργό να κινητοποιηθεί προσωπικά για την απο-
τροπή, έστω και την τελευταία στιγμή, της λήψης του 
φημολογούμενου, καταστροφικού για τον τουρισμό 
και την εθνική οικονομία μέτρου που όπως επισημαίνει 
θα δώσει τη χαριστική βολή στα ελληνικά ξενοδοχεία 
και κατ’ επέκταση στον ελληνικό τουρισμό. 

Ειδικότερα ο κ. Τσακίρης τονίζει ότι το Ξ.Ε.Ε -στη-
ριζόμενο πάντοτε σε στοιχεία του Ινστιτούτου Τουρι-
στικών Ερευνών και Προβλέψεων του Επιμελητηρί-
ου- διαπιστώνει ότι μια ενδεχόμενη επιβολή τέλους 
διανυκτέρευσης υπονομεύει ευθέως όχι μόνο την 
τρέχουσα  τουριστική χρονιά, αλλά και την εν γένει 
ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Όπως 
αναφέρει «μετά τον υπερδιπλασιασμό του ΦΠΑ, την 
κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα νη-
σιά, αλλά και τη διατήρηση των πολυάριθμων τελών 
(πνευματικά δικαιώματα, τέλη χρήσης αιγιαλού κ.α) 
που επιβαρύνουν επικίνδυνα τη λειτουργία τους, οι 
ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αδυνατούν να 
απορροφήσουν οποιαδήποτε περαιτέρω φορολογική 
επιβάρυνση».

Καταλήγοντας ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. υπογραμμίζει: 
«Κατά συνέπεια, η υιοθέτηση οποιουδήποτε περαι-
τέρω μέτρου αμιγώς εισπρακτικής λογικής, θα έχει 
ως αποτέλεσμα την υπερτίμηση του ελληνικού του-
ριστικού προϊόντος και τον αρνητικό επηρεασμό της 
τουριστικής ζήτησης της χώρας με άμεση μείωση του 
αριθμού των αφίξεων, δεδομένου ότι η τιμή διάθεσής 
του είναι απόλυτα ανελαστική στο διεθνοποιημένο 
τουριστικό περιβάλλον στο οποίο επιχειρούμε».

Σύσκεψη  
για τα  
υδατοδρόμια

Σε ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο υποδομών, με-
ταφορών και δικτύων συμμετείχε στις 12/5/16, ο 
Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, 
παρουσία της γενικής γραμματέως του υπουργείου, κ. 
Πέτης Πέρκα και υπηρεσιακών παραγόντων.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αποτύπωση των 
εξελίξεων σε ό,τι αφορά την ήδη δρομολογημένη 
υλοποίηση του δικτύου υδατοδρομίων και τα θεσμι-
κού χαρακτήρα ζητήματα που έχουν προκύψει στην 
πορεία και απαιτούν άμεση διευθέτηση, προκειμένου 
το δίκτυο να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς.

Κοινός τόπος, όπως προέκυψε στην διάρκεια της σύ-
σκεψης, είναι η ανάγκη αλλαγής του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία 
υδατοδρομίων, καθώς το υφιστάμενο θεσμι-
κό πλαίσιο δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια, 
ειδικά στα νησιά του Αιγαίου, όπου ο μοναδική 
μορφή διαχείρισης των υδατοδρομίων είναι μέσω των 
δημοτικών λιμενικών ταμείων.

Η ΓΓ του υπουργείου αναγνώρισε τα προσκόμματα 
που δημιουργεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και χαρα-
κτήρισε τα υδατοδρόμια ως εθνικό στόχο και ως εκ 
τούτου δεσμεύτηκε ότι εντός διαστήματος 10 έως 15 
ημερών θα είναι έτοιμο το σχέδιο νόμου για το νέο 
θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα δοθεί στην Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου, προκειμένου να διατυπώσει τις δικές της 
προτάσεις και παρατηρήσεις, πριν αυτό λάβει την τε-
λική του μορφή.

Ο κ. Χατζημάρκος από την πλευρά του δήλωσε ότι 
για την Περιφέρεια, η δημιουργία του δικτύου υδατο-
δρομίων, αποτελεί ζήτημα μείζονος προτεραιότητας, 
ένα φιλόδοξο εγχείρημα που από την πρώτη στιγμή 
ανέλαβε να φέρει εις πέρας, αναγνωρίζοντας τόσο την 
εθνική του σημασία, όσο και την καταλυτικό ρόλο που 
θα διαδραματίσει στην ανάπτυξη των νησιών του Νο-
τίου Αιγαίου, τόσο από πλευράς τουριστικής, όσο και  
από απόψεως καθημερινότητας των νησιωτών. 

«Από την πρώτη στιγμή δεσμεύσαμε πόρους και 
οικονομικούς και ανθρώπινους, για να φέρουμε εις 
πέρας αυτό το εγχείρημα, προς όφελος των νησιών 
μας αλλά και της εθνικής οικονομίας. Πλην όμως δεν 
κρύβουμε την απογοήτευσή μας από την γραφειο-
κρατία και τα θεσμικά εμπόδια που παρεμβάλλονται 
και καθιστούν την υλοποίηση αυτού του εθνικού, για 
όλους μας, στόχου, εξαιρετικά επισφαλή. Χαίρομαι 
που αναγνωρίζετε την σημασία των υδατοδρομίων 
και για την πρόθεσή σας  να διευκολύνετε την ίδρυ-
ση και λειτουργία τους» ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος, ο 
οποίος δεσμεύτηκε ότι μέσα σε διάστημα δύο εβδο-
μάδων, από την ημέρα που η Περιφέρεια θα λάβει 
στα χέρια της το νέο σχέδιο νόμου, θα καταθέσει με 
αρτιότητα και σαφήνεια τις δικές της προτάσεις προ-
κειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του φιλόδοξου 
αυτού εγχειρήματος.

Εργολήπτες 
ηλεκτρολόγοι 

Ο σύνδεσμος εργοληπτών ηλεκτρολόγων Πάρου-
Αντιπάρου, πραγματοποίησε τις αρχαιρεσίες του 
στις 11/5/2016 και το νέο ΔΣ καταρτίστηκε στις 
16/5/2016 ως εξής:

Πρόεδρος: Κονταράτος Αντώνιος
Αντιπρόεδρος: Σιφναίος Ι. Δημήτριος 
Γραμματέας: Παντελαίος Μιχάλης 
Ταμίας: Πούλιος Ανάργυρος
Μέλος: Σιφναίος Εμμανουήλ
Αντιπρόσωποι για την ομοσπονδία: Κονταρά-

τος Αντώνιος, Σαρρής Μάρκος
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Λέµε τώρα ναι
στην ανακύκλωση!ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΠΑΡ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΠΑΡ
Χριστόφορος Γιώργος 

Η προστασία 

του περιβάλλοντος

είναι υπόθεση 
όλων µας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟXΟΥ ΠΑΡΟΥ

Τηλ.: 2284042798 - 42430 | Κιν.: 6944525554, 6936686867
Fax: 2284042430 | email.: g.xristoforos@yahoo.gr

Συµβεβληµένη µονάδα
ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.
(Απόβλητα εκσκαφών,
κατασκευών
& κατεδαφίσεων)

Τα µπάζα ανακυκλώνονται!

Από το ΚΤΕΛ Πάρου, ανα-
κοινώθηκαν τα δρομολόγια 
έως τις 29 Μαΐου 2016. Τα 
δρομολόγια έχουν ως εξής:

Από Νάουσα προς Κώστο & 
Λεύκες Από ∆ευτέρα έως Κυρια-
κή: 10.30 
Από Λεύκες προς Κώστο & 
Νάουσα Από ∆ευτέρα έως Κυ-
ριακή: 10.50, 13.20

No1ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΜΑ-
ΡΑΘΙ – ΚΩΣΤΟ – ΛΕΥΚΕΣ 
– ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΜΑΡΜΑΡΑ 
– ΜΑΡΠΗΣΣΑ - Π. ΛΙΒΑΔΙ – 
ΛΟΓΑΡΑΣ - ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ- 
ΧΡ.ΑΚΤΗ - ΔΡYΟΣ 
∆ευτέρα- Παρασκευή: 07.25* 
10.45 >(Έως Λεύκες) 12.10* 
14.15*, 16.00* , 18.00 (εκτός 
Μαράθι)
Σάββατο-Κυριακή: 08.00*
10.45> Έως Λεύκες
12.10*, 14.00* 16.00*, 18.00 
(εκτός Μαράθι)
ΑΠΟ ΔΡΥΟ ΛΕΥΚΕΣ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ
∆ευτέρα - Παρασκευή: 
07.25>(Από Mάρπησσα), 08.55*, 
11.05 (από Λεύκες), 13.05*, 
14.55*, 16.55*
Σάββατο-Κυριακή: 
07.25 (Από Μάρπησσα), 08.55*, 
11.05 (από Λεύκες), 

13.05*, 14.55* 16.55*
*Από / προς Άσπρο Χωριό

No2 ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑ
∆ευτέρα - Παρασκευή: 07.25*, 
09.00, 10.45>>No5,  12.10, 
13.35*>> No5, 14.15, 16.10, 
18.00, 20.00
Σάββατο-Κυριακή: 07.25*, 09.00, 
10.45>> No5, 12.10, 14.00, 
16.10, 18.00, 20.00
ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ 
∆ευτέρα- Παρασκευή: 07.45, 
08.10*, 09.30, 11.30*, 13.00*, 
14.35*, 16.35, 18.30, 20.30 
Σάββατο-Κυριακή: 07.50, 09.30, 
11.30*, 13.00*, 14.30, 16.35, 
18.30, 20.30
* Μέσω Καμαρών

No3 ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ 
ΑΛΥΚΗ
∆ευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 
08.45 , 11.10 ,̂ 12.10 ,̂ 13.15 ,̂ 
14.15 ,̂ 16.10 ,̂ 17.45, 20.10 
Σάββατο-Κυριακή: 07.05, 08.45, 
11.10 ,̂ 12.10 ,̂ 14.10^ 16.10 ,̂ 
17.45, 20.10
ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ 
∆ευτέρα - Παρασκευή: 07.35, 
09.10, 12.45, 13.45, 14.45, 
16.40, 18.10*, 20.40 

Σάββατο-Κυριακή: 07.30*, 
09.10*, 11.40, 12.40, 14.40, 
16.40, 18.10*, 20.40
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΠΟΥΝΤΑ
^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

No4 ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ 
ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
∆ευτέρα- Παρασκευή: 07.15>, 
11.10, 12.10, 13.15, 14.15, 
16.10, 17.45 ,̂ 20.10
Σάββατο-Κυριακή: 07.05 ,̂ 
08.45 ,̂ 11.10, 12.10, 14.10, 
16.10, 17.45 ,̂ 20.10
ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 
ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
∆ευτέρα- Παρασκευή: 07.50, 
09.25, 12.25*, 13.30*, 14.30*, 
16.25*, 18.25, 20.25* 
Σάββατο-Κυριακή: 07.50, 09.25, 
11.25*, 12.25*, 14.25*, 16.25*, 
18.25, 20.25*
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΑΛΥΚΗΣ
^ MEΣΩ ΑΛΥΚΗΣ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ 
– ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΜΑΡΜΑΡΑ 
– ΜΑΡΠΗΣΣΑ - Π. ΛΙΒΑΔΙ – 
ΛΟΓΑΡΑΣ - ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ - 
ΧΡ.ΑΚΤΗ - ΔΡYΟΣ: 
∆ευτέρα - Παρασκευή: 10.45, 
13.35 ( Μέσω Καμαρών),18.00
Σάββατο - Κυριακή: 10.45, 18.00
ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ 
∆ευτέρα - Παρασκευή: 11.05, 
14.00, 18.20
Σάββατο-Κυριακή: 11.05, 14.00, 
18.20

ΑΠO ΔΡΥΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ
∆ευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 
12.25, 16.00
Σάββατο-Κυριακή:12.25, 16.00
ΑΠΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ 
∆ευτέρα- Παρασκευή: 07.35, 
09.05, 12.45, 13.45, 14.40, 
16.40, 18.05*, 20.45 
Σάββατο-Κυριακή: 07.25*, 
09.05*, 11.45, 12.45, 14.45, 
16.45, 18.05*, 20.45
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ 
ΑΓΚΑΙΡΙΑ 
∆ευτέρα- Παρασκευή: >07.15, 
11.10 ,̂ 12.10 ,̂ 13.15 ,̂ 14.15, 
16.10 ,̂ 17.45, 20.10 
Σάββατο-Κυριακή: 07.05, 08.45, 
11.10 ,̂ 12.10 ,̂ 14.10 ,̂ 16.10 ,̂ 
17.45 , 20.10
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΠΟΥΝΤΑ 
^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ 
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΒΟΥ-
ΤΑΚΟ 
∆ευτέρα - Παρασκευή: 07.15, 

11.10, 12.10, 13.15, 14.15, 
16.10, 17.45, 20.10
Σάββατο-Κυριακή: 07.05, 08.45, 
11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 
17.45 , 20.10
ΑΠΟ ΒΟΥΤΑΚΟ ΠΡΟΣ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ 
∆ευτέρα - Παρασκευή: 07.45, 
09.15, 12.35, 13.35, 14.35, 
16.35, 18.15, 20.35
Σάββατο-Κυριακή: 07.40, 09.15, 
11.35, 12.35,14.35, 16.35, 
18.15, 20.35
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΣ-
ΠΡΟ ΧΩΡΙΟ
∆ευτέρα - Παρασκευή: 07.25, 
12.10, 14.15, 16.00
Σάββατο-Κυριακή: 08.00, 12.10, 
14.00, 16.00
ΑΠΟ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
∆ευτέρα - Παρασκευή: 08.55, 
13.05, 14.55, 16.55 
Σάββατο - Κυριακή: 08.55, 13.05, 
14.55, 16.55.

Ευχαριστήριο
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 1ου δημοτικού σχολείου 

Παροικιάς, δημοσιοποίησε την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή:
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη ALPHA BANK που στηρίζει όπως 

πάντα τις προσπάθειες του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και 
της διεύθυνσης του 1ου δημοτικού σχολείου  για την αναβάθμιση 
των διδακτικών δυνατοτήτων του σχολείου μας. Ευχόμαστε η ευ-
αισθησία αυτή να βρει άξιους μιμητές».

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Αγ. Τριάδα 
Λευκών

Την Κυριακή 8 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκαν αρ-
χαιρεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου 
στο σύλλογο ανακαινίσεως ιερού ναού Αγίας Τριάδας 
Λευκών.

Τα αποτελέσματα κατά σειρά εκλογής ήταν:
1. Παντελαίος Απόστολος του Νικολάου
2. Χανιώτης Ιωάννης του Νικολάου
3. Καπούτσος Βασίλειος του Ιωάννη
4. Καστανιάς Κωνσταντίνος του Αντωνίου
5. Παντελαίος Βασίλειος του Χρήστου
6. Ραγκούσης Παναγιώτης του Νικολάου
7. Καπαρού-Καπούτσου Νικολέττα του Ιωάννη
8. Γεροχρήστος Δημήτριος του Αθανασίου
9. Στέλλας Ηλίας του Ιακώβου
10. Παντελαίος Χρήστος του Νικολάου
Την Τρίτη 10/5/2016 το νέο διοικητικό συμβούλιο 

συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Ραγκούσης του Νικολάου
Αντιπρόεδρος: Χανιώτης Ιωάννης του Νικολάου
Ταμίας: Καπούτσος Βασίλης του Ιωάννη
Γραμματέας: Καπαρού - Καπούτσου Νικολέττα του 

Ιωάννη
Μέλη: Καστανιάς Κώστας του Αντωνίου, Παντελαί-

ος Αποστόλης του Νικολάου, Παντελαίος Βασίλης του 
Χρήστου

Αναπληρωματικα μέλη: Γεροχρήστος Δημήτρης 
του Αθανασίου, Στέλλας Ηλίας του Ιακώβου, Παντε-
λαίος Χρήστος του Νικολάου

Πόσιμο νερό 
Στη διασφάλιση της επάρκειας νερού στα νησιά του 

Ν. Αιγαίου, ακόμη και κατά την διάρκεια της περιόδου 
τουριστικής αιχμής, μέσω της ορθολογικής διαχείρι-
σης, της καλύτερης διανομής και του ελέγχου ποιό-
τητας, στοχεύει η Περιφέρεια, η οποία έχει αυξημένες 
ανάγκες σε πόσιμο νερό, λόγω της μειωμένης ποσό-
τητας υδατικών πόρων και της κατακόρυφης αύξησης 
του πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 
κ. Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει δύο προσκλήσεις 
για την υποβολή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νό-
τιο Αιγαίο 2014 – 2020», προτάσεων για έργα ορθο-
λογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος 
στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Οι δράσεις των δύο προσκλήσεων αφορούν σε έργα 
συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης 
πόσιμου νερού, όπως: κατασκευή νέων και επέκταση 
υφισταμένων δικτύων ύδρευσης, αντικατάσταση πα-
λαιών δικτύων για την μείωση των απωλειών ύδα-
τος και για την βελτίωση της ποιότητας του νερού, 
κατασκευή αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών απο-
θήκευσης νερού, κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης 
και διύλισης για την μετατροπή του θαλασσινού ή του 
υφάλμυρου νερού σε πόσιμο, ανάπτυξη συστημάτων 
ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποσότη-
τας και της ποιότητας των υδάτων. Η πρώτη πρόσκλη-
ση αφορά τα μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας μας, 
μεταξύ αυτών και η ΔΕΥΑ Πάρου. Η δημόσια δαπά-
νη για παρεμβάσεις που αφορούν την παροχή νερού 
για κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας 
αποθήκευσης και διανομής) ανέρχεται σε 3.052.284 
ευρώ. Αντιστοίχως, η δημόσια δαπάνη για παρεμβά-
σεις διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης πόσι-
μου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 
λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των 
ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και 
καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μεί-
ωσης των διαρροών), ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ. 
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Δι-
αχείρισης της Περιφέρειας, έως τις 30 Ιουνίου 2016. 

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά τα μικρότερα νησιά 
της Περιφέρειας, μεταξύ αυτών και η Αντίπαρος. Η 
δημόσια δαπάνη για παρεμβάσεις που αφορούν την 
παροχή νερού για κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, 
επεξεργασίας αποθήκευσης και διανομής) ανέρχεται 
σε 1.500.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη για παρεμβά-
σεις διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης πόσι-
μου νερού ανέρχεται, επίσης, σε 1.500.000 ευρώ. Οι 
προτάσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, έως 15  Ιουλίου 
2016. 

Οι δράσεις των παραπάνω προσκλήσεων θα εντα-
χθούν στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανά-
πτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και θα 
χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης.

Πανελλήνιες
Ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα 16/5/16 οι πα-

νελλήνιες εξετάσεις των μαθητών της Γ’ Λυκείου. Για 
την προσπάθεια των μαθητών εκδόθηκαν οι ακόλου-
θες ανακοινώσεις: 

Μ. Κωβαίος:
«Αγαπητοί μαθητές,
Λίγες ώρες πριν την έναρξη των πανελληνίων 

εξετάσεων και τον αγώνα στον οποίο καλείστε να 
ανταποκριθείτε, αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ 
κάποιες σκέψεις μου μαζί σας. Από τη θέση του Δη-
μάρχου και κυρίως του γονέα, κατανοώ απόλυτα το 
δύσκολο δρόμο που πρέπει να διαβείτε για τις επόμε-
νες μέρες της ζωής σας.

Τώρα έχει έρθει η στιγμή που οι προσπάθειες και οι 
κόποι σας, τόσο οι δικοί σας όσο και των δικών σας 
ανθρώπων που όλο αυτό το διάστημα σας στήριξαν 
και σας συμπαραστάθηκαν, πρέπει να αποδώσουν 
καρπούς, προκειμένου να φτάσετε στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Την είσοδό σας σε κάποια από τις σχολές 
προτίμησής σας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δώ-
στε τη μάχη σας, δώστε τον αγώνα σας με ψυχραιμία 
και ηρεμία, μην αναλωθείτε όμως στην προσπάθεια, 
μη ξοδέψετε όλη την ενέργειά σας και το θάρρος σας 
χωρίς να έχετε στην άκρη του μυαλού σας ότι ευκαι-
ρίες πάντα βρίσκονται στη ζωή για να κάνουμε αυτό 
που θέλουμε τελικά και πάντα βρίσκουμε τον δρόμο 
μας προς την πλήρωση των επιθυμιών μας.

Στη διάρκεια των εξετάσεων δεν είστε μόνοι σας. 
Είμαστε εδώ για εσάς, μπορούμε να σας ακούσουμε, 
να σας νιώσουμε να σας συμπαρασταθούμε. Είστε τα 
παιδιά μας και πάνω από όλα η αγάπη που σας έχου-
με μετράει, πέρα από στόχους και κατακτήσεις. Σας 
οφείλουμε πολλά. Εσείς είστε η ελπίδα μας για μία 
καλύτερη κοινωνία.

Καλή επιτυχία σε όλους σας!».

ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου
«Πρεμιέρα πανελλήνιων αύριο και η σκέψη μας 

είναι στραμμένη στους χιλιάδες νέους που δίνουν 
τη δική τους μάχη για το μέλλον τους. Ευχόμαστε ο 
αγώνας και η προσπάθεια τους να επιστεγαστούν με 
επιτυχία!

Για όλους εμάς τους υπόλοιπους η αυριανή ημέρα 
ας αποτελέσει το εφαλτήριο για να επαναστοχαστού-
με στο θέμα «Παιδεία» και κυρίως να αντιληφθούμε 
ότι αποτελεί το μόνο εφόδιο που έχει τη Δύναμη να 
μεταμορφώσει μία χώρα, το μόνο κίνητρο ευημερίας, 
ισότητας και ελευθερίας.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε όλους τους υποψήφιους και 
θυμηθείτε ηττημένος είναι μόνο αυτός που δεν αγω-
νίστηκε και δεν προσπάθησε ποτέ!».

Καθαρισμός 
παραλιών

Το δημοτικό λιμενικό ταμείο με την αρωγή του Συ-
στήματος Εναλλακτικής Διαχείρησης Συσσωρευτών 
(ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ), στο πλαίσιο της απόφασης του δήμου 
Πάρου για την ανακύρηξη του 2016 σε έτος ανακύ-
κλωσης, προχωρά στον καθαρισμό του βυθού των λι-
μανιών Παροικιάς και Νάουσας.

Η δράση αυτή θα πραγματο-
ποιηθεί στις 27 και 28 Μαΐου 
και θα λάβουν μέρος δύτες 
από το νησί μας. Το λιμεναρ-
χείο Πάρου θα επιβλέπει τις 
εργασίες και η Ελληνική Ομά-
δα Διάσωσης θα παραστεί για 
να βοηθήσει στο όλο εγχείρη-
μα.

Τέλος, το λιμεναρχείο Πάρου 
ζητάει από τους κατόχους σκαφών που ελλιμενίζονται 
στους λιμένες αυτούς, να συνεργαστούν με τους δύτες 
που θα λάβουν μέρος στην προσπάθεια.
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Εξοπλισμός γυμνασίων 
– λυκείων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» εντάσσεται και η προμήθεια εξοπλισμού πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, κάτω των 3.000 κατοίκων.

Το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 453.540 ευρώ, αφορά στη στήριξη και 
ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, μέσω του τεχνολογικού εξοπλισμού , 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, σε 104 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, στα μικρά νησιά της Περιφέρειας. 

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, όπως σταθε-
ροί και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιντεοπροβολείς (projectors), έγχρωμοι 
εκτυπωτές laser A4, web cameras εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, ασπρόμαυρα πολυ-
μηχανήματα Α3 και Α4, access points και servers. 

Στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι να καλύψει την ανάγκη χρήσης της 
ψηφιακής τεχνολογίας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκει-
μένου τα σχολεία, ακόμη και στο πιο μικρό νησί του Ν. Αιγαίου, να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτι-
σης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής 
συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 και συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

«Πυρά» Φαρούπου
Ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Αναστάσιος Φαρούπος, με επιτολή του στη 2η ΔΥΠε 

Πειραιώς και Αιγαίου, την οποία κοινοποίησε και στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύ-
ρου, ζητάει ενημέρωση σχετικά με τις εφημερίες στο πολυδύναμο ιατρείο Αντιπά-
ρου.

Η επιστολή Φαρούπου έχει ως εξής:
«Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε εγγράφως και εγκαίρως για τον τρόπο με 

τον οποίο η διοίκηση σας φρόντισε για την κάλυψη του χώρου ευθύνης του Πολυ-
δύναμου Ιατρείου Αντιπάρου για το μήνα Μάιο, μετά την απόφαση για μετακίνηση 
των  υπηρετούντων ιατρών προς το ΚΥ Πάρου για διενέργεια 8 συνολικά ενεργών 
εφημεριών και την αποψίλωση των ιατρικών υπηρεσιών στην Αντίπαρο που συνε-
πάγεται αυτή η απόφαση.

Παρακαλώ όπως αναφερθείτε αναλυτικά ανά ημέρα και εφημερεύοντα ιατρό, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχετε υπογράψει.

Μετά τα δυσάρεστα συμβάντα πριν λίγες ημέρες (αφήνοντας ένα νησί σε έκθετο 
κίνδυνο και μη φροντίζοντας να αντικατασταθεί κατά την απουσία του ο ειδικός 
ιατρός με κάποιον αγροτικό γιατρό, όπως γινόταν άλλες ημέρες αλλά όχι εκείνη 
τη δυσάρεστη μέρα, όπου μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο, σε ένα νησί -Αντίπα-
ρος- που δεν είχε γιατρό εντεταλμένο να εφημερεύει, επισυνέβησαν τρεις αιφνίδι-
οι θάνατοι), ο Δήμος Αντιπάρου είναι υποχρεωμένος να προασπίσει την υγεία των 
κατοίκων του παρά την συνεχιζόμενη αφαίμαξη του ιατρικού προσωπικού του ΠΠΙ 
Αντιπάρου απαιτώντας σε καθημερινή βάση γιατρό σε εφημερία στο νησί.

Ως γνωστό η Αντίπαρος ανήκει στα μικρά νησιά με ιδιάζουσες γεωγραφικές και 
κοινωνικές συνθήκες, όπως αυτό περιγράφεται και στο νόμο ΕΣΥ, η δε συγκοινω-
νία-ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Πάρο διακόπτεται κατά τις νυχτερινές ώρες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε προφορική επικοινωνία πριν από καιρό είχαμε γίνει δέ-
κτες της δέσμευσης ότι οι μετακινήσεις των ιατρών του νησιού θα είναι παροδικές, 
ενώ σε άλλη επιστολή προς την υπηρεσία σας δεν λάβαμε απάντηση».

Πανευρωπαϊκή επιστημονική 
συνάντηση στην Αντίπαρο 
Χειρουργική 
παιδιατρικής επιληψίας

Για 48 ώρες περισσότεροι από 30 
καθηγητές από τη Γαλλία, την Αγ-
γλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την 
Ιταλία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, 
την Ελβετία, την Ελλάδα και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, θα είναι στην 
Αντίπαρο από 23 έως 24 Μαΐου 
2016, για να ανταλλάξουν απόψεις 
σχετικά με  τις δυνατότητες ή όχι 
χειρουργικής αντιμετώπισης  δύ-
σκολων περιστατικών παιδιατρικής 
επιληψίας. 

Πρόκειται για την U-Task force, 
πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν 12 
χρόνια και συγκεντρώνει δύο φορές 
το χρόνο, σε μια ευρωπαϊκή πόλη, 
επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. 

Την πρωτοβουλία για μια συνά-
ντηση στην Αντίπαρο την έλαβαν τρεις καθηγητές (δύο Γάλλοι και ένας Έλληνας που 
ζει στην Γαλλία), που έρχονται τα τελευταία 15 χρόνια κάθε χρόνο! Η συνάντηση 
οργανώθηκε με σημαντική βοήθεια από τις τοπικές αρχές, τον γιατρό της Αντιπάρου 
και πολλούς από τους κατοίκους της Πάρου και της Αντίπαρου. 

Οι κρίσεις επιληψίας είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα πολλών διαφορετικών 
νευρολογικών παθήσεων. Η εξέλιξη εξαρτάται κυρίως από την αιτιολογία. Υπάρχουν 
πάνω από 50 διαφορετικές μορφές επιληψίας. Ορισμένες μορφές είναι παροδικές 
και ο ασθενής γίνεται τελείως καλά μετά από ορισμένα χρόνια θεραπείας με αντιε-
πιληπτικά φάρμακα. Άλλες μορφές είναι δυστυχώς πολύ ανθεκτικές στις διάφορες 
θεραπείας, συνήθως είναι γενετικής αιτιολογίας και τα παιδιά πάσχουν όχι μόνο 
από τις επιληπτικές κρίσεις αλλά και από δυσκολίες στη μάθηση η και καθυστέρη-
ση. Όμως ορισμένες μορφές επιληψίας, κυρίως αυτές που συνδυάζονται με κάποια 
εγκεφαλική τραυματική κάκωση, καλοήθη όγκο ή με ανωμαλίες του εγκεφαλικού 
παρεγχύματος (δυσπλασίες) μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. 

Οι ενδείξεις εξαρτώνται από μια σειρά ειδικευμένες εξετάσεις που πάντα πρέπει 
να γίνονται από ομάδες ειδικών με εμπειρία στις παιδιατρικές επιληψίες, στην ανά-
λυση του βίντεο-ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, στην ανάλυση των αποτελεσμάτων 
διαφόρων τεχνικών απεικόνισης του εγκεφαλικού παρεγχύματος (Μαγνητική υψη-
λής τεχνολογίας, PET scan), στην νεύρο-ψυχολογία. Μεγάλο ρόλο παίζει επίσης η 
εμπειρία των νευροχειρουργών και η συστηματική τους καθημερινή συνεργασία με 
τους ειδικευμένους κλινικούς γιατρούς. Σε ορισμένα δύσκολα περιστατικά η ανα-
γνώριση της εγκεφαλικής ζώνης υπεύθυνης για τις κρίσεις απαιτεί την εμφύτευση 
ενδο-εγκεφαλικών ηλεκτροδίων για την καταγραφή των κρίσεων. 

Σύμφωνα με ορισμένες επιστημονικές μελέτες πάνω από 127 παιδιά / 1 εκατομ-
μύριο κατοίκους, πάσχουν από φάρμακο-ανθεκτική επιληψία εκ των οποίων 52 / 
1.000.000 έχουν ένδειξη για προ-χειρουργική μελέτη (και εκ των οποίων πάνω από 
50% θα μπορούσαν να χειρουργηθούν). Οι παγκόσμιες αλλά και ευρωπαϊκές ανά-
γκες για ειδικευμένες ομάδες είναι ακόμα μεγάλες.
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Ρεκόρ αύξησης!
Νοκ άουτ ο τουρισμός

Ο θάνατος του μικρομεσαίου επιχειρηματία τουρισμού της Πάρου, ήρθε με τη 
βούλα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, η οποία εξί-
σωσε τους χώρους προς ενοικίαση για εκμετάλλευση ομπρελοκαθισμάτων, τραπε-
ζοκαθισμάτων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών, σχεδόν με αυτούς της 
Ακρόπολης Αθηνών, της Ρόδου και της Κέρκυρας!

Η οικονομική αναπροσαρμογή που επιβάλλει το υπουργείο οικονομικών εκτοξεύει 
τις τιμές ενοικίασης δημοσίων χώρων της Πάρου και φέρνει τους καταστηματάρχες 
ένα βήμα προ του εμφράγματος, Οι τιμές σε πολλά σημεία της Πάρου υπερδιπλα-
σιάζονται.

Έτσι, πολλοί επιχειρηματίες είναι σε απόγνωση, καθώς υπολογίζουν ότι οι τιμές 
που τους ζητούν δεν μπορούν να καλυφθούν από τις εισπράξεις που θα κάνουν.

Το «μπουγιουρντί»
Ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, κ. 

Δημήτρης Πατρώνης, έστειλε το εξής έγγραφο:
«ΘΕΜΑ: Μισθωτικές αξίες απλής χρήσης αιγιαλού
Λαμβάνοντας υπόψη την τουριστική αξία της νήσου Πάρου, η οποία κατατάσσε-

ται σε έναν εκ των κορυφαίων προορισμών της χώρας, θεωρούμε ότι καθίσταται 
αναγκαίος ο αναπροσδιορισμός των μισθωτικών αξιών των αιγιαλών, για εκμετάλ-
λευση ομπρελλοξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων αναψυ-

χής της οικείας χωρικής αρμοδιότητας.
Σε συνέχεια των προαναφερομένων, σας αποστέλλουμε κάτωθι τον αναπροσαρ-

μοσμένο πίνακα τιμών ανά περιοχή και χρήση για το έτος 2016». 

Οι τιμές «θάνατος»
Οι τιμές που ορίζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, είναι 

οι παρακάτω:

Ομπρελλοξαπλώστρες

Κατηγορία Α’ 
Τιμή ανά τ.μ.
Λιβάδια Παροικιάς 35 ευρώ, από 25 ευρώ.
Άγιος Ιωάννης Δέτης 35 ευρώ, από 15,45 ευρώ.
Σάντα Μαρία (μικρή) 40 ευρώ, από 20 ευρώ.
Χρυσή Ακτή Μάρπησσας 40 ευρώ, από 30 ευρώ.
Κριός 40 ευρώ, από 25 ευρώ.
Μαρτσέλο 40 ευρώ, από 30 ευρώ.
Κολυμπήθρες 45 ευρώ, από 30 ευρώ.
Πούντα Μπιτς 50 ευρώ, από 40 ευρώ.
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Κατηγορία Β’
Αμπελάς 30 ευρώ, παραμένει η 

ίδια με την παλαιότερη.
Φάραγγας 30 ευρώ, παραμένει 

η ίδια με την παλαιότερη.
Πίσω Λιβάδι 30 ευρώ, παραμέ-

νει η ίδια με την παλαιότερη.
Νέα Χρυσή Ακτή (Τσερδάκια) 

30 ευρώ.
Κατηγορία Γ’
Λοιπές παραλίες 20 ευρώ.

Τραπεζοκαθίσματα
Τιμή ανά τ.μ.
Λιμάνι Νάουσας 90 ευρώ, από 

40 ευρώ.
Παραλιακή ζώνη Νάουσας 

90 ευρώ, από 40 ευρώ.
Παραλιακή ζώνη Παροικιάς 90 

ευρώ, από 40 ευρώ.
Άγιος Δημήτριος Νάουσας 

100 ευρώ, από 44 ευρώ.
Λιμανάκι Νάουσας 120 ευρώ, 

από 55 ευρώ.
Λοιπές περιοχές διπλάσια τιμή 

των αντιστοίχων ομπρελλοξαπλω-
στρών.

Θαλάσσια μέσα αναψυχής – 
καντίνες

Νέα Χρυσή Ακτή (Τσερδάκια) 
5000 ευρώ + 30 ευρώ το τ.μ.

Σάντα Μαρία 5000 ευρώ + 40 
ευρώ το τ.μ.

Κολυμπήθρες 5000 ευρώ + 45 
ευρώ το τ.μ.

Πούντα Αντιπάρου 5000 ευρώ 
+ 20 ευρώ το τ.μ.

Λοιπές περιοχές 3000 ευρώ + 
η τιμή των αντίστοιχων ομπρελλο-
ξαπλωστρών ανά τ.μ.

Η αντίδραση
Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κω-

βαίος, με έγγραφο που έστειλε 
στις 13/5/2016 στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας 
Αιγαίου, σημειώνει:

«Με το παραπάνω έγγραφό σας 
ενημερώνεται για την αναπροσαρ-
μογή των μισθωτικών αξιών αιγια-
λών για εκμετάλλευση ομπρελλο-
ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων 
και θαλασσίων μέσων αναψυχής 
– καντινών, παρατηρείται με έκπληξη σε ορισμένες περιοχές μια αύξηση των τιμών 
υπερδιπλάσια η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική και πέρα από κάθε 
λογική αύξηση του κόστους και μετακύλισή του στον επισκέπτη η οποία εντέλει θα 
λειτουργήσει αποτρεπτικά όσον αφορά την αύξηση της τουριστικής κίνησης στην 
περιοχή.

Η αύξηση του ΦΠΑ σε συνδυασμό με την αύξηση των εν λόγω τιμών και τη 
φημολογούμενη τιμή τέλους διανυκτέρευσης θα είναι ένα ακόμα κτύπημα για τους 
επιχειρηματίες ή όσους θέλουν να ασχοληθούν με δραστηριότητες στις περιοχές 
αυτές με αποτέλεσμα την τελική μείωση επισκεπτών και εσόδων.

Ο χαρακτηρισμός του νησιού ως ένας εκ των κορυφαίων τουριστικών περιοχών 
δεν είναι δυνατόν να δικαιολογήσει αυτές τις αυξήσεις στα τραπεζοκαθίσματα ή 
στα θαλάσσια μέσα αναψυχής που ουσιαστικά σημαίνει το κλείσιμο των επιχει-
ρήσεων ή την υπέρογκη αύξηση από μέρους των επιχειρηματιών των τιμών σε 
δύσκολες οικονομικές περιόδους όχι μόνο για τη χώρα μας.

Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν πολλά άτομα και τονώνουν την τοπική οικο-
νομία δεδομένου ότι πολλές οικογένειες στηρίζουν την επιβίωσή τους στην εργα-
σία της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
του για την προβολή του νησιού και την αύξηση των επισκεπτών και η μεγάλη 
αύξηση των τιμών ακυρώνει αυτή την προσπάθεια.

Για τους λόγους αυτούς διαμαρτυρόμαστε έντονα και ζητούμε σε συνεργασία με 
το Δήμο Πάρου να επεξεργαστεί η αναπροσαρμογή των τιμών λαμβάνοντας υπόψη 

τα παραπάνω καθώς και το γεγονός 
της αύξησης των τιμών σε όλους 
τους τομείς και τη διάρκεια της του-
ριστικής περιόδου που δεν είναι η 
ίδια για όλα τα νησιά και στην Πάρο 
περιορίζεται στους δύο μήνες».

Οι επιχειρηματίες
Ανάστατοι είναι οι τοπικοί επιχει-

ρηματίες τουρισμού για τις νέες αυ-
ξήσεις που τους επιβάλλονται.

Αρκετοί στον κλάδο εστίασης είναι 
προβληματισμένοι για το αν ενοικιά-
σουν χώρους εκεί που επιβάλλεται η 
νέα αύξηση. Κάτι τέτοιο φυσικά, δη-
λαδή μη ενοικίαση χώρων, θα σημά-
νει και μείωση προσωπικού, με απο-
τέλεσμα την αύξηση της ανεργίας.

Το δημ. συμβούλιο
Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, σε 

συνεδρίασή του το βράδυ της 18ης 
Μαΐου 2016, έπειτα από πολύωρη 
συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα 
όπως στείλει απάντηση στον κ. Δη-
μήτρης Πατρώνη της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας 
Αιγαίου, με την οποία θα του γνω-
στοποιηθεί ότι δε συμφωνεί με τις 
αυξήσεις που προτάθηκαν.

Το δημοτικό συμβούλιο εμμένει 
στις παλιές τιμές οι οποίες είχαν 
προταθεί από την επιτροπή διαβού-
λευσης και της επιτροπής ποιότητας 
ζωής του δήμου Πάρου. Επίσης, σε 
περίπτωση που ο δήμος Πάρου δεν 
εισακουστεί στο αίτημά του θα εξε-
τάσει το ενδεχόμενο να μην αποδε-
χθεί στο μέλλον την απλή χρήση πα-
ραχώρησης αιγιαλού.

Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά στο 
δημοτικό συμβούλιο και ο νομικός 
σύμβουλος κ. Φιφλής, χαρακτήρισε 
το έγγραφο της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αι-
γαίου, ότι είναι «πατσαβούρι».

Άλλες αυξήσεις
Για τις επιχειρήσεις του νησιού μας 

που σχετίζονται με τον τουρισμό, δεν 
είναι μόνο οι παραπάνω παράλογες 
αυξήσεις, αλλά επίσης και οι παρα-
κάτω:

1. Μεταφορικά – καύσιμα: Από 1η Ιουνίου οι βενζίνες ακριβαίνουν 5 λεπτά 
το λίτρο, το ντίζελ έως 10 λεπτά και το υγραέριο 25 λεπτά. Ακόμα, στο πετρέλαιο 
θέρμανσης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυξάνεται από τα 230 στα 280 ευρώ, 
από τα 75 λεπτά στα 81 λεπτά (επιβάρυνση έξι λεπτών ανά λίτρο).

2. Μπίρα: διπλασιάζεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στη μπύρα. Σχεδιάζεται 
να αυξηθεί στο ήμισυ του ΕΦΚ που επιβάλλεται στα οινοπνευματώδη ποτά, δηλαδή 
από 650 ευρώ θα φτάσει στα 1.275 ευρώ, από την 1η Ιουνίου 2016.

3. Καφές: Από την 1η Ιανουαρίου 2017 αυξάνονται κατά 20% οι τιμές στον καφέ. 
Επιβάλλεται φόρος 2-4 ευρώ κατά την εισαγωγή του προϊόντος. Για μη καβουρδι-
σμένο καφέ, ο φόρος θα είναι 2 ευρώ, ανά κιλό. Για τον καβουρδισμένο, 3 ευρώ, ανά 
κιλό και για τον στιγμιαίο, μπαίνει φόρος 4 ευρώ ανά κιλό.

4. Σταθερή τηλεφωνία: Επιβάλλεται τέλος 5% στους λογαριασμούς σταθερής 
τηλεφωνίας.

5. Συνδρομητική τηλεόραση: Επιβάλλεται τέλος 10% στους λογαριασμούς 
της συνδρομητικής τηλεόρασης από την 1η Ιανουαρίου 2017. Για λογαριασμό 30 
ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, προκύπτει επιβάρυνση 3 ευρώ κάθε μήνα, από την 1η Ιανουαρίου 
2017.

6. Ξενοδοχεία: επιβάλλεται τέλος διαμονής 2 ευρώ ανά δωμάτιο και ανά διανυ-
κτέρευση στα ξενοδοχεία τριών αστέρων και 4 ευρώ στα τεσσάρων αστέρων, από 
την 1η Ιανουαρίου 2018.

7. Ενοικιαζόμενα: για δωμάτιο τριών κλειδιών επιβάλλεται φόρος 0,5 ευρώ 
ανά διανυκτέρευση και 1 ευρώ στα 4 κλειδιά, από την 1η Ιανουαρίου 2018.
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Γιατί;
Μια δυσαρμονία παρουσιάστηκε στις15/5/2016. 

Συγκεκριμένα στις Λεύκες έλαβε χώρα ένα κοντσέρτο 
σε ένα κατάμεστο κοινοτικό μέγαρο από φιλόμουσους.

Το πρόγραμμα εκτέλεσαν τρεις μούσες που θύμιζαν 
να είναι σταλμένες απ τον Ορφέα ίσως και από τον 
Αρχίλοχο και την Σαπφώ, και μας καθήλωσαν.

Όταν κατάλαβα ότι Λουκιανός ήμουν εγώ και ακόμη 
τρεις συγχωριανοί μου, οπωσδήποτε αισθάνθηκα άβο-
λα γιατί δεν υπήρχε ένας επίσημος ή κάποιος από τον 
«Υρία» ή από την Κοινότητα και σκέπτομαι γιατί;

Η πεποίθηση μου είναι ότι το πνεύμα υπάρχει στους 
Λευκιανούς και συγκινούνται και με μουσική δωματίου 
και αγαπούν όχι μόνο το λαούτο, αλλά και το φλάουτο, 
εκτός και έχουν κουραστεί από φτηνές και ανούσιες 
ημερίδες.

Το «Ενάλιο Τρίο», που αποτελείται από τρία όργανα 
(πιάνο, φαγκότο και φλάουτο), μπορούν να το παρα-
κολουθήσουν στις 29/5/2016 στη Μάρπησσα όσοι το 
έχασαν.

 Ένας Λευκιανός και για την ακρίβεια
Σταμάτης Αρκάς-Σιταράς

Η ΕΟΔ  
σε συνέδριο

Τρία μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων παρακολούθησαν τις 
εργασίες του 2ου πανελλήνιου συνεδρίου επείγουσας 
προνοσοκομειακής φροντίδας, που διοργάνωσε η ελ-
ληνική εταιρεία επείγουσας προνοσοκομειακής φρο-
ντίδας, με την υποστήριξη του κυπριακού συμβουλίου 
αναζωογόνησης και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη, από τις 11 ως τις 15 Μαΐου 2016.

Το παρακολούθησαν ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, 
νοσηλευτές, διασώστες και μέλη εθελοντικών οργα-
νώσεων ενώ οι εισηγητές είναι πολύ γνωστά ονόματα 
του χώρου.

Εκτός από τα μέλη του Παραρτήματος Κυκλάδων 
παρακολούθησαν το συνέδριο μέλη από τα παραρτή-
ματα Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Χαλκιδικής, Λέσβου και 
Φωκίδας. Οι γνώσεις και η εμπειρία που αποκόμισαν 
είναι πολύ σημαντικά και όλοι περιμένουν το επόμενο 
συνέδριο.

Μόνο μας  
ζητάτε…

Το τηλέφω-
νό μας χτυπάει 
οποιαδήποτε ώρα 
της ημέρας πρωί, 
μεσημέρι, νύχτα, 
Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α , 
Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά , 
Πάσχα, με καύσω-
να ή με χιόνι από 
κάθε γωνιά του 
νησιού.

- Ελάτε να πά-
ρετε κάτι κουτά-
βια που άφησαν 
στην πόρτα μου.

- Ελάτε να πάρετε κάτι νεογέννητα γατάκια που 
βρήκα στον κάδο.

- Βρήκα ένα σκυλί που να το φέρω;
- Ένα σκυλί είναι δεμένο χωρίς φαί και νερό στο 

τάδε χωριό, στην τάδε βουνοκορφή.
- Ένα σκυλί το κτυπάνε, το ακούμε που σπαράζει στο 

κλάμα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
- Μια γάτα στη γειτονιά μου είναι άρρωστη τι να 

κάνω;
- Έχασα το σκύλο μου και δεν έχει περιλαίμιο...
Εσείς πότε δεν μπορείτε να κάνετε κάτι; Δεν μπορεί-

τε γιατί έχετε άλλο σκύλο κι ο αδέσποτος στη μοίρα 
του. Δεν μπορείτε γιατί έχει γεννήσει η δική σας γάτα 
και τα άλλα ας πεθάνουν. Δεν μπορείτε γιατί αυτός 
που κακοποιεί είναι γείτονας σας (λες κι εμείς μένουμε 
σε άλλο νησί). Δεν μπορείτε να ταΐσετε ένα σκύλο, να 
πάτε ένα γατάκι στον κτηνίατρο, να μαζέψετε λεφτά 
στη γειτονιά να στειρώσετε μερικές γάτες, να φιλο-
ξενήσετε ένα κουτάβι μερικές μέρες, να κάνετε μια 
καταγγελία στην Αστυνομία, να βάλετε ένα τηλέφωνο 
στο περιλαίμιο του σκύλου σας που χάνεται συνέχεια...

Το τηλέφωνό μας χτυπά οποιαδήποτε ώρα της μέ-
ρας και της νύχτας 

ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΕ:
- Που θα βρούμε τις δυνάμεις να πάμε παντού.
- Mε τι λεφτά θα βάλουμε βενζίνη.
- Mε τι λεφτά θα ταΐσουμε τα κουτάβια και τα γατά-

κια και που θα τα βάλουμε.
- Πώς θα φροντίσουμε τον άρρωστο σκύλο ή γάτα.
- Πως θα στειρώσουμε την αδέσποτη σκύλα ή τις 

γάτες της γειτονιάς σας.
Το τηλέφωνο μας χτυπά οποιαδήποτε ώρα και δεν 

σας νοιάζει αν είμαστε στη δουλειά, αν είμαστε άρ-
ρωστοι, αν κοιμόμαστε. Ποτέ κανείς δεν σκέφτηκε ότι 
είμαστε ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ότι δεν είμαστε επαγγελμα-
τίες, ότι δεν είμαστε αμειβόμενοι, ούτε δημόσια υπη-
ρεσία και ότι τα μόνα έσοδά μας είναι οι συνδρομές.

Πόσοι πληρώσατε μια συνδρομή; Πόσοι βάλατε ένα 
κέρμα στους κουμπαράδες μας; Πόσοι βοηθήσατε με 
μια φιλοξενία; Με μια μεταφορά ζώου στον κτηνίατρο; 
Με μια τροφή για τα αδέσποτα που μαζέψαμε από 
τους κάδους;

ΜΟΝΟ ΜΑΣ ΖΗΤΑΤΕ. Μας ζητάτε συμβουλές 
κτηνιατρικές, εκπαιδευτικές, νομικές. Μας ζητάτε να 
συγκρουστούμε με την Αστυνομία, το γείτονά σας, 
όποιον κακοποιεί το ζώο του. Μας ζητάτε να σώσουμε 
το κάθε αλυσοδεμένο και κοκαλιασμένο σκυλί για το 
οποίο το μόνο που μπορέσατε να κάνετε εσείς, ήταν να 
μας πάρετε τηλέφωνο...

ΝΑΙ υπάρχουν ευτυχώς κάποιοι που κάνουν κάτι 
απ’ όλα αυτά. ΝΑΙ υπάρχουν ευτυχώς κάποιοι που 
μας προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια. Αλλά είναι ΛΙΓΟΙ. 
Πολύ λίγοι δυστυχώς. 

Ενώ αυτοί που μόνο μας ζητάτε είστε πολλοί.

Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου

Ημερίδα  
διαβούλευσης 
για τη δόμηση

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, σε 
συνεργασία με το υπουργείο περιβάλλοντος και ενέρ-
γειας, διοργανώνουν ημερίδα διαβούλευσης για τη 
«μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτε-
κτονικής».

Η ημερίδα αφορά τις περιοχές εντός και εκτός οικι-
σμών μέχρι 2.000 κατοίκων των Περιφερειακών ενο-
τήτων Άνδρου, Θήρας, Κέας - Κύθνου, Μήλου, Μυκό-
νου, Νάξου, Πάρου, Τήνου, Σύρου, που ανατέθηκε από 
το ΥΠΕΝ και βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης 
κανόνων Θεσμοθέτησης.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 
2016 και ώρα 09:00 στη Σύρο στη συνεδριακή αίθου-
σα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (Αγίου Νικολάου 6, 
Ερμούπολη) και είναι ανοιχτή για το κοινό. Η ημερίδα 
επέχει θέση διαβούλευσης.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Νησί  
ανάδελφο…

Αν ο μόνιμος πληθυσμός της Πάρου είναι 15000 
κάτοικοι, τότε σας υπογράφω πως υπάρχουν και 
15000 απόψεις για οποιοδήποτε θέμα και αν συ-
ζητήσεις. Αφήνω στην άκρη ότι κάθε ένα θέμα που 
θα αναπτυχθεί από τα 15000 που γράψαμε θα 
υποστηριχτεί υπό το πρίσμα του συμφέροντος μας.

Προ ημερών παρουσιάστηκε σε Αθηναϊκό γνω-
στό τηλεοπτικό δίαυλο «πιασάρικη» τουριστική εκ-
πομπή για την Πάρο και την Αντίπαρο, διάρκειας 
μίας ώρας περίπου. Για την εκπομπή δεν ξοδεύτηκε 
κανένας μας. Τσάμπα προβολή του τόπου μας έγινε.

Η εκπομπή ήταν στο πλαίσιο παρόμοιων θεαμά-
των. Δηλαδή, γρήγορη εικόνα, «σφικτό» και «αφη-
ρημένο» πλάνο (άψογος ο εικονολήπτης), ταιρια-
στή μουσική, ωραία νεανικά πρόσωπα στο γυαλί 
σε πρώτο πλάνο και ολίγον χαβαλές. Αν ήμουν 
αρχισυντάκτης της συγκεκριμένης εκπομπής που 
παρουσιάστηκε, θα έδινα συγχαρητήρια στους πα-
ραγωγούς και τους συντελεστές της. Απλά πράγ-
ματα. Η εκπομπή δε δήλωσε σε κανένα σημείο της 
ότι είναι ιστορικού ή γεωγραφικού ή πολιτισμικού ή 
οποιουδήποτε άλλου ενδιαφέροντος. Να χαλαρώ-
σει ο τηλεθεατής ήθελε, να δει ωραία μέρη. Ούτε 
προβληματισμό ήθελε να βάλει, ούτε τίποτα άλλο. 
Ξεκάθαρα πράγματα. Σημειώνω ακόμα, πως ο πα-
ρουσιαστής της –που είναι ικανότατος και έμπειρος 
δημοσιογράφος- αν ήθελε να κάνει κάποια άλλη 
εκπομπή ειδικού ενδιαφέροντος για την Πάρο, θα 
μπορούσε να το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. 
Όμως, όπως γράψαμε και πιο πάνω, παρόμοιες εκ-
πομπές, έχουν άλλο στόχο.

Πάμε τώρα παρακάτω: Από την άλλη ημέρα διά-
βασα δεκάδες καλούδια σε αναρτήσεις των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Και τι δε διάβασα δηλαδή… 
Άλλος φώναζε ότι η εκπομπή δεν τιμούσε την Πάρο, 
άλλος διότι η εκπομπή δεν παρουσίασε τον Α’ ή Β’ 
προορισμό (βλέπετε ο καθένας ήθελε και μία κάμε-
ρα στη γειτονιά του), άλλος ότι όσοι προβλήθηκαν 
ή τα καταστήματα που προβλήθηκαν πλήρωσαν και 
άλλα παρόμοια σχόλια. Μάλιστα! Καταρχήν να εξη-
γήσω ότι για να βγουν πλάνα στην τηλεόραση μίας 
ώρας, χρειάζεται υλικό πολλών-πολλών ωρών. Αν 
υπολογίσουμε ότι η εκπομπή γύρισε σε δύο ημέρες 
όλη την Πάρο και Αντίπαρο, τότε θα κατανοήσου-
με ότι προφανώς το συνεργείο δεν αναπαύτηκε 
καθόλου. Δούλεψε επί πολλές ώρες για το απο-
τέλεσμα που είδαμε. Αφήνω στην άκρη ότι κάθε 
εβδομάδα το συνεργείο της εκπομπής πηγαίνει και 
σε άλλο τόπο της χώρας μας. Σε ό,τι αφορά αν κά-
ποιοι πλήρωσαν για την προβολή τους δε γνωρίζω, 
αλλά γνωρίζω καλά πως η προβολή από κτίσεως 
κόσμου πληρώνεται. Αν κάποιος κάνει ότι δεν κα-
ταλαβαίνει το παραπάνω, προφανώς ζει σε άλλον 
πλανήτη του σύμπαντος.

Θα μπορούσα να γεμίσω σελίδες επί σελίδων για 
το πως αντιλαμβάνονται πολλοί συμπολίτες μας τα 
όσα συμβαίνουν γύρω τους. Κατανοώ όμως, πως 
πίσω από κάθε κουβέντα απαξίωσης για την εργα-
σία κάποιου άλλου κρύβεται το οικονομικό μικρο-
συμφέρον και η ζήλεια…



www.fonitisparou.gr

Νέοι γεωργοί
Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων έγινε γνωστό ότι αναρτήθηκε 

η προδημοσίευση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.&Τ, που αφορά το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης 
από Νέους Γεωργούς” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
2014-2020».

Η ανωτέρω προδημοσίευση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργεί-
ου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων (minagric.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου 
είναι τα εξής:

- Η προκήρυξη του μέτρου προγραμματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το 
καλοκαίρι 2016.

- Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας 
κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 
2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελμα-
τίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, 
οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παρα-
γωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 ευρώ.

- Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανή-
κουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του 
νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανά-
πτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρημα-
τικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.

- Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν ανα-
λαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

- Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, δια-
μορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να 
προσαυξάνεται αθροιστικά:

~ κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρί-
σκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 
κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και

~ κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) 
της εκμετάλλευσης.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυα-

σμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.
- Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις ενώ η πρώτη 

δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο, δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης.

- Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις 13 Περιφέρειες της Χώρας.
- Το μέτρο θα είναι πλήρως μηχανογραφημένο καθώς θα υποστηριχτεί από το 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί ση-
μαντικά ο χρόνος που απαιτείται ανάμεσα στην λήξη της προθεσμίας υποβολής και 
στην έγκριση – εκταμίευση του ποσού της πρώτης δόσης του δικαιούχου.

Η προδημοσίευση γίνεται με σκοπό να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι 
προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα (υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 
2016, απαραίτητη για την υποβολή αίτησης ένταξης στο υπομέτρο) Σημειώνουμε 
ακόμα, ότι τα κριτήρια βαθμολόγησης των υποψηφίων που καθορίζονται από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα ανακοινωθούν, μόλις οριστικοποιηθούν.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων, στα τηλέφωνα 22810 98828 
και 22810 98833 (Γ. Λυκοσκούφης και Θ. Παπαγεωργίου).
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Εσένα θα σε βρούν;

Πριν ετοιμάσουν τη βαλίτσα,
θα μπουν στο aboutparos.gr

Καλλιεργητές φασολιών
Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των μικρών νη-
σιών του Αιγαίου Πελάγους, χορηγείται στρεμματική ενίσχυση για τη στήριξη της 
καλλιέργειας φασολιών. 

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές φασολιών ανεξαρτήτως ιδι-
ότητας και επαγγέλματος και εισοδημάτων, για την κάλυψη μέρους του κό-
στους καλλιέργειας του προϊόντος αυτού. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση 
ανά δικαιούχο πρέπει: 

1. να είναι τουλάχιστον ένα στρέμμα,
2. να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο μισό στρέμμα.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι 15 Ιουνίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

διεύθυνση στη αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων, στη Σύρο, τηλ.22810 98833, κα-
θώς και στα τμήματα αγροτικής οικονομίας των περιφερειακών ενοτήτων της Πε-
ριφέρειας Ν. Αιγαίου.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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. Τηλ.: 6940 622 

456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ από τη θάλασσα. Μεσολάβηση 

για λήψη τραπεζικού δανείου.  Τηλ.: 

6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 

οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τι-

µές κάτω του κόστους από 45.000€, 

πολύ µικρή προκαταβολή, πολλές 

δόσεις έναντι ενοικίου. www.

paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 

6932285768

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥ-

ΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήµα 4.200 τ.µ. 

οικοδοµήσιµο µε παλαιά κτίσµατα. 

Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160, 

6945 112 134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥ-

ΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό δρόµο, 

ενοικιάζεται χώρος για κατάστηµα 

ή γραφείο, 100 τ.µ. ισόγειο και 100 

τ.µ. υπόγειο. Ενοικιάζονται µαζί ή 

και ξεχωριστά. Με πάρκινγκ. Τηλ: 

6977 618 527

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, κοντά στο νέο 

αεροδρόµιο. Ενοικιάζεται κτίριο 

καταστηµάτων – γραφείων – γκα-

ράζ. Ισόγειο 240 τ.µ., Υπόγειο 200 

τ.µ., 1Ος όροφος 70 τ.µ. Ολόκληρο 

ή τµηµατικά. Πληροφορίες: 6944 

360 971

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιάζεται 

γκαρσονιέρα 30 τ.µ. ή και δυάρι, σε 

όροφο, 150 µέτρα από τη θάλασσα, 

για σεζόν ή για όλο το χρόνο. Τηλ. 

22840 51815, 6955 339 288

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΙΠΕΡΙ, ενοικιάζεται 

οικία για την περίοδο Αυγούστου 

– Σεπτεµβρίου. Τηλ. 210 8950247, 

6946 378 440

MARPISSA PAROS rent, at the 

square behind Perandinos museum. 

2-fl oors studio, 25m2, (Part or the 

whole month of July). Fully equiped, 

a/c, open air parking. Suitable for 

couples or a family with two kids. 

30Euro/day. Tel. 6942 464 971

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται Studio 

δίπατο 25 τ.µ., επιπλωµένο, πλήρως 

εξοπλισµένο, a/c (κρύο, ζεστό) σε 

πλατεία όπισθεν µουσείου, ανοιχτό 

πάρκινγκ. Φιλοξενεί 4 άτοµα. Ενοι-

κιάζεται για καλοκαιρινή σεζόν, 20 

Ιουνίου – 10 Σεπτεµβρίου, 30 ευρώ 

ηµερησίως.

Τηλ.: 6942 464 971

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-

άζεται κατάστηµα 45 τ.µ., ισόγειο, 

γωνιακό, ανακαινισµένο 2014, 

1wc, κλιµατισµός, ελεύθερο. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6977 407 532, 6974 

362 246

ΚΩΣΤΟΣ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 

διώροφη κατοικία 125 τ.µ., µε 3 

Υ/∆, 2 µπάνια, WC. Για σεζόν ή για 

µόνιµη κατοικία. Τηλ. επικοινωνίας: 

210 4517 115, 210 4517 165, 6932 

344 640

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικι-

άζεται δίχωρη γκαρσονιέρα 35 τ.µ. 

Τηλ. 6974 601 331

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ζητείται για 

πώληση ηλεκτρονικού οδηγού. 

Αποστολή βιογραφικών στο 

nadia@smileweb.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το 

εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας. 

Αποστολή βιογραφικών στο 

nikos@typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, νέος, -α 

ζητείται από εταιρεία ενοικιάσεων 

αυτοκινήτων στην Πάρο. Επιθυµητή 

προϋπηρεσία, απαραίτητα προσόντα 

η γνώση Η/Υ και αγγλικών, ευγενι-

κός, -η. Αποστείλατε βιογραφικό στο 

email: info@paroscarrental.com 

ΑΛΥΚΗ, ζητούνται δύο κοπέλες 

(Ελληνίδες) για κατάστηµα µε είδη 

δώρου, µε γνώσεις ξένων γλωσσών 

και εµπειρία, και κυρία για πρατήριο 

άρτου. Τηλ. 22840 90443. Ώρες: 

09:00-17:00

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται 

Ελληνίδα ή αλλοδαπή, εσωτερική ή 

εξωτερική. Τηλ. επικοινωνίας: 6945 

069 970

ΚΟΠΕΛΑ εµφανίσιµη, γλωσσοµα-

θής, µε γνώσεις Η/Υ, ζητείται από 

ξενοδοχείο στο ∆ρυό. Τηλ. 6944 

543 341 

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εστιατόριο 

στο Πίσω Λιβάδι για την κουζίνα. 

(Ψήστης και τηγάνια). Τηλ. επικοινω-

νίας: 22840 42177

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενο-

δοχείο στην Παροικία (Λιβάδια), 

ηλικίας 20 – 35 ετών, µε προϋπη-

ρεσία, για τη σεζόν από Ιούνιο έως 

Σεπτέµβριο. Τηλ. 6945 069 970

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το PUNDA 

beach bar για την καλοκαιρινή σεζόν 

τις παρακάτω ειδικότητες: σερβι-

τόροι, βοηθοί σερβιτόρων, µπαρ, 

µπαρίστα. Αποστολή βιογραφικών 

στο: info@pundabeachbar.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από 

ξενοδοχείο στη Νάουσα µε τις εξής 

ειδικότητες: Καµαριέρα και νεαρός 

µε δίπλωµα οδήγησης για γενικές 

εργασίες. Απαραίτητα: Βιβλιάριο 

Υγείας και λίγα Αγγλικά. Έναρξη 

εργασίας από 01/06 έως 15/09. ΙΚΑ 

– ΜΠΟΝΟΥΣ. Θα εκτιµηθούν επιπλέ-

ον προσόντα. Τηλ. 6957 090 536

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 

ζητείται για όλο το χρόνο. Μισθός 

ικανοποιητικός. Πληροφορίες 

10:00-13:00, στο τηλ. 22840 42039. 

EMAIL: ktimalazanaki@gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ SCOOTER’S ζητείται 

µε γνώση αγγλικών για 3µηνη απα-

σχόληση, από εταιρεία ενοικιάσεων 

µοτοποδηλάτων, για τον Ιούνιο, 

Ιούλιο, Αύγουστο. Τηλ. 6947 561 776

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για τουριστικό 

γραφείο - ενοικίασης αυτοκίνη-

των στην Παροικία. Απαραίτητη 

προϋπόθεση αγγλικά, δίπλωµα 

οδήγησης και γνώση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Τηλ.  6944 449 902

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, ανεξαρτήτου 

ηλικίας ζητείται για τη φύλαξη 

µικρών παιδιών 5 ετών και 2,5 ετών 

για µόνιµη εργασία στην περιοχή της 

Πούντας (Αντιπάρου). Τηλ. επικοινω-

νίας: 6982 925 141

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για τουριστικό 

κατάστηµα στην Παροικία. Γνώση 

αγγλικών απαραίτητη. Τηλ. 22840 

25086, 6945 259 620

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για µόνιµη εργα-

σία στο κυλικείο του αεροδροµίου 

της Πάρου. Απαραίτητες προϋποθέ-

σεις η καλή γνώση αγγλικών και η 

προϋπηρεσία στο χώρο του καφέ. 

Τηλ. επικοινωνίας 6982 925 141

ΝΕΟΣ ζητείται για σέρβις (πρωινή 

βάρδια), µε προϋπηρεσία, ευγενικός, 

εµφανίσιµος, σε κεντρικό καφέ 

- εστιατόριο στη Παροικία. Πληρο-

φορίες: 6932 334 848 (10-12 πµ)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται 

από το ξενοδοχείο Asteras Paradise 

για την απογευµατινή βάρδια, µε 

άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Α-

ποστολή βιογραφικών µε πρόσφατη 

φωτογραφία στο email : manager@

asterasparadise.gr Τηλ. 22840 

52623 ώρες 08:30-14:00

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 

ζητείται για έπαυλη για την σεζόν, µε 

προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση 

της αγγλικής γλώσσας. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 22840 52623 ώρες 

08:30-14:00

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ-

ΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιµές. Μάθε 

το Laptop ή το Tablet καλύτερα. Τηλ.: 

6974 717 978

GREEK CLASSES by an 

experienced Greek English speaking 

teacher with reasonable rates. 

Please call: 22840 28777 or 6938 

501 807

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΕΓΗ σε εργαζό-

µενη κυρία στην περιοχή Πούντας, 

Λογαρά, Π.Λιβάδι, άνευ ενοικίου. 

Τηλ. 6945 275 152

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ πωλού-

νται, κορυφαίας ποιότητας, Hunter 

– Fanaway και άλλων  Brands, στην 

Πάρο. Πληροφορίες στο τηλ. 22843 

00901, 6941 646 979 και www.

anemistiras.gr

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑΚΙ 

πωλούνται, µε 2 µάτια και νεροχύτη.

Τηλ. επικοινωνίας: 6944 155 819
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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

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€

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

Κοινωνικά
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο Πέτρος Ακάλεστος του Νικολάου και της Άννας το γένος Σπανού, κάτοικος 
Πάρου και η Ασηµίνα Πάτκου του Γεωργίου και της Μαργαρίτας το γένος 
Τσιγώνια, κάτοικος Θεσσαλονίκης, θα παντρευτούν τον Ιούλιο στην Πάρο.

ΠΕΝΘΟΣ
Ευχαριστούµε πολύ όλους όσους συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την 
απώλεια του αγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆. ΠΑΤΕΛΗ, η κηδεία του οποίου έγινε στις 23-04-2016.
Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τους Ιατρούς του ΠΠΙ Αντιπάρου Κο Σκούρτη και Κα 
Γεωργίου, για την ιατρική τους φροντίδα στην πολύµηνη ασθένειά του. Τους 

Ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Κ.Υ. Πάρου. Τους οδηγούς του α-
σθενοφόρου Αντιπάρου Λευτέρη και Γιώργο για την ταχύτατη ανταπόκρισή τους. 
Τον καπετάνιο και το πλήρωµα του ferry boat. Τον καπετάνιο και το πλήρωµα 
του ασθενοφόρου «Αφροδίτη», για την έγκαιρη διακοµιδή του στο νοσοκοµείο 
Σύρου και την συνοδό ιατρό Φαίδρα Λουκή.

Η σύζυγος Καλυψώ
Τα παιδιά Μαριγούλα και Στάθης, ∆ήµητρα και Θέµος
τα εγγόνια, τα αδέλφια, ανίψια και λοιποί συγγενείς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το 40νθήµερο µνηµόσυνο θα γίνει την Κυριακή 29 Μαΐου 2016 στον ενοριακό 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αντιπάρου.

Από την οικογένεια



www.fonitisparou.gr

Συνέδριο ανακύκλωσης

Ολοκληρώθηκε το 2ο διεθνές συνέδριο «RECIS 2016» για την ανακύκλωση στις 
νησιωτικές περιοχές, που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη, στις 13-14 Μαΐου 
2016.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να αποτελέσει τόπο περαιτέρω ενημέρωσης και συ-
νάντησης όλων των ενδιαφερομένων για το ζήτημα, δηλαδή, των εκπροσώπων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των κρατικών φορέων, των εκπροσώπων των συστη-
μάτων εναλλακτικής διαχείρισης, των πανεπιστημιακών, των ερευνητών και των 
εταιρειών του χώρου, ώστε να αναλυθεί η υπάρχουσα κατάσταση, να αναδειχθούν 
οι δυνατότητες που υπάρχουν και να προταθούν άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για 
ενίσχυση της ανακύκλωσης στα νησιά. 

Από πλευράς δήμου Πάρου παρευρέθηκαν στο συνέδριο η αντιδήμαρχος, κ. Δώρα 
Σαρρή-Παπακυρίλλου, το στέλεχος του δήμου, μηχανικός, κ. Γ. Ραγκούσης και ο 
εκδότης της εφημερίδας μας, κ. Ν. Ραγκούσης-Λαουτάρης, καθώς η «Φωνή της 
Πάρου» ήταν χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης. Τέλος, το συνέδριο πραγματο-
ποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Πέτρος Μ. Νομικός», στο Φηροστεφάνι.
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Ιστορία της τέχνης
Στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας», στις Λεύκες, θα λειτουργήσει από 1η έως 30 Ιουνίου 

2016 τμήμα μαθημάτων «ιστορία της τέχνης». Τα μαθήματα θα γίνουν με την υπο-
στήριξη της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Το τμήμα θα λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα, με 2 έως 3 ώρες διδασκαλίας 
κάθε φορά και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες:

- Προϊστορία
- Μεταξύ προϊστορίας και ιστορίας – Μάγια, Ίνκα
- Αρχαίοι πολιτισμοί – Μεσοποταμία, Αίγυπτος
- Η τέχνη στην Άπω Ανατολή – Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία
- Η τέχνη στην αρχαία Ελλάδα 

- Ρωμαϊκή τέχνη
- Μεσαίωνας, Βυζάντιο και Δύση
- Ισλαμική τέχνη
- Αναγέννηση, Μπαρόκ
- Από την κλασική στη μοντέρνα τέχνη
- Μοντέρνος και σύγχρονος κόσμος
- Νεοελληνική καλλιτεχνική δημιουργία
- Το τέλος της ιστορίας της τέχνης
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να επιλέξουν είτε το σύνολο, είτε όποιες επιμέρους ενότητες επιθυμούν.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως τις 31/5 κατόπιν απευθείας τη-

λεφωνικής επαφής των ενδιαφερομένων με την κ. Κωστάκη στο τηλέφωνο 6973 
089717.

Διαμαρτυρία γονέων 
για θέματα υγείας

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου, σταθερή στις προτεραιότητες της παι-
δεία-υγεία, πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων με σκοπό την ενημέρωση και 
την αναζήτησή λύσεων αναφορικά με το πρόβλημα στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των γονέων και κηδεμόνων: «[…] Το Κέντρο Υγείας 
μάχεται με το λιγοστό ιατρικό προσωπικό να σταθεί στις ανάγκες του νησιού και το 
καταφέρνει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Ξεκινώντας από τον επιστημονικό 
διευθυντή του Κ.Υ. κ. Παναρίτη ενημερωθήκαμε για όλα τα προβλήματα και τις ελ-
λείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Στη συνέχεια  κάναμε επιμέρους συναντήσεις  με 
τον Έπαρχο κ. Μπιζά, το Βελέντζειο Ίδρυμα, που οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε 
πως είναι σταθερά αρωγός και τροφοδότης υλικών στο Κέντρο Υγείας.

Η επόμενη συνάντηση έγινε στον Δήμο Πάρου με τον Δήμαρχο κ. Κωβαίο, τον κ. 
Λεοντή, τον κ. Μαλινδρέτο και τον κ. Μαρινόπουλο, καθώς και εκπροσώπους των 
άλλων παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και τον εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Β 
καθώς και τους προαναφερθέντες Έπαρχο Πάρου κ. Μπιζά και τον επιστημονικό 
διευθυντή του Κ.Υ. κ. Παναρίτη. Όλοι οι  εκπρόσωποι του Δήμου και της Περιφέ-
ρειας δεσμεύτηκαν να δοθούν κίνητρα τα οποία θα μπουν στις προκηρύξεις για τις 
προσλήψεις  προσωπικού και γιατρών με σκοπό να δοθεί η μάχη να κρατηθεί στη 
ζωή το Κέντρο Υγείας.

Το Βελέντζειο ίδρυμα εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από την Πρόεδρο κ. Κε-
σκινίδη, τον κ. Βελέντζα και τον κ. Ακάλεστο, οι οποίοι μας γνωστοποίησαν πως θα 
συνεχίσει αθόρυβα και με διαφάνεια να στηρίζει το Κ.Υ. τιμώντας την μνήμη του 
ιδρυτή του Ιδρύματος και κατ’ επέκταση το νησί.

Η Ένωση Γονέων με αίσθημα ευθύνης για τα 5.000 παιδιά που εκπροσωπεί θα 
συνεχίσει με τις όλες της τις δυνάμεις, σαν φορέας, να αγωνίζεται με ψυχή και 
ελπίδα. Γνωστοποιούμε τις κινήσεις μας ελπίζοντας πως ο Δήμος και η Περιφέρεια 
θα βοηθήσουν, όπως δεσμεύτηκαν να επουλώσουν τις πληγές του Κ.Υ.».

Απόβλητα εκσκαφών
Το Συλλογικό Σύστημα Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης Αποβλή-
των Εκσκαφών, Κατασκευ-
ών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ 
ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών 
Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ» δι-
οργανώνει σειρά Ενημερωτι-
κών Συναντήσεων στις Κυκλά-
δες.

Η πρώτη ενημερωτική συ-
νάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο, συμβάλλοντας στο έτος ανακύκλωσης 
-όπως ανακήρυξε το 2016 ο δήμος μας- στην αίθουσα του συλλόγου «Αρχίλοχος» 
στην Παροικιά, την Παρασκευή 27/5/16, ώρα 17:00 έως 21:00 με θέμα: 
«Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στις 
Κυκλάδες - Η περίπτωση της Πάρου», υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενημέρωση σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:
- οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο,
- οι στόχοι και τα οφέλη της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ,
- τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ στη διετία κατά την οποία υλο-

ποιείται στις Κυκλάδες,
- οι μελλοντικές ενέργειες που απαιτούνται και προγραμματίζονται, και
- η σημερινή κατάσταση της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην Πάρο.
Η συνάντηση θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, μετά το πέρας των οποίων προβλέπε-

ται χρόνος 60΄ για συζήτηση, προκειμένου να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα των 
συμμετεχόντων. Στην ενημερωτική συνάντηση θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσω-
ποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
του δήμου Πάρου και Αντιπάρου. Απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τους 
φορείς και τους επαγγελματίες των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα Απόβλη-
τα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, καθώς και στους πολίτες του νησιού.

Τι είναι η εναλλακτική διαχείριση
Η ανεξέλεγκτη απόρριψη Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ, τα γνωστά «μπάζα»), αποτελεί σημαντικότατο πρόβλημα για όλα τα νησιά 
των Κυκλάδων και έχει περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική διάσταση.

Με τον Ν. 4042/2012 «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος», ενσωματώθηκε 
στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία 98/2008 για τα Απόβλητα και δημιουργήθηκε το 
πλαίσιο για την ανάπτυξη και εφαρμογή νομικών ενεργειών, προκειμένου να υπάρ-
ξει δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Με την ΚΥΑ 36259/2010 εξειδικεύτη-
καν τα μέτρα και οι όροι για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. Βασικός πυλώ-
νας εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής είναι η δημιουργία Συλλογικών Συστημάτων 
Εναλλακτικής  Διαχείρισης (εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), τα οποία 
εγκρίνονται και ελέγχονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)  του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).

Η Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας ( Α.Α.Ν.ΕΛ.) είναι αστική μη κερδοσκο-
πική εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ως 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ) ΑΕΚΚ, με εμβέλεια τους Νο-
μούς Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κέρκυρας και Κυκλάδων. Στην ενημερωτική συνάντηση, 
που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου, στην Παροικιά, θα γίνει ενημέρωση για τις 
υπάρχουσες υποδομές διαχείρισης ΑΕΚΚ που λειτουργούν στις Κυκλάδες, καθώς 
και αυτές που βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης. Θα αναλυθεί ο διακριτός 
ρόλος των εμπλεκομένων στην εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ, από την παραγωγή 
τους (κύριος έργου, κατασκευαστής), την συλλογή και μεταφορά τους (συλλέκτες – 
μεταφορείς), μέχρι την εισαγωγή τους σε υποδομή ανάκτησης (Μονάδα Ανάκτησης). 
Επίσης. θα αναλυθεί ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. 
Μετά τη διετή παρουσία του Συστήματος Α.Α.Ν.ΕΛ. στις Κυκλάδες, θα παρουσια-
στούν τα αποτελέσματα στα νησιά όπου πραγματοποιείται η ανακύκλωση μέχρι σή-
μερα, καθώς και οι ενέργειες που πρόκειται να υλοποιηθούν, σύμφωνα με το νομικό 
πλαίσιο και το σχέδιο ανάπτυξης της Α.Α.Ν.ΕΛ. 

Τέλος, θα παρουσιαστούν οι συνθήκες που επικρατούν στην Πάρο σε σχέση με 
τα ΑΕΚΚ, καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ανακύκλωση στο νησί και η 
εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον.
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Σώθηκε και 
μαθηματικά

Η ισοπαλία που απέσπασε ο ΑΟΠ στην Άνδρο, από 
τον τοπικό Ανδριακό με 3-3, έφερε και τη μαθηματική 
σωτηρία του στην Α’ κατηγορία ΕΠΣ Κυκλάδων.

Οι παίκτες του ΑΟΠ –που πήγαν στον αγώνα με 
φουσκωτά σκάφη από την Πάρο-, έπαιξαν όσο έπρε-
πε για να κερδίσουν ένα θετικό αποτέλεσα, κόντρα σε 
έναν αντίπαλο που έψαχνε απεγνωσμένα τη νίκη για 
τη δική του σωτηρία.

Η Παριανή ομάδα προηγήθηκε στο 15ο λεπτό με το 
Χατζία, αλλά τρία λεπτά αργότερα δέχθηκε το γκολ 
της ισοφάρισης από το Γ. Ζαννάκη. Ο ΑΟΠ πήρε κε-
φάλι στο σκορ με νέο γκολ του Χατζία στο 35ο λεπτό. 
Δύο λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, 
ο ΑΟΠ ισοφαρίστηκε σε 2-2, με γκολ που πέτυχε ο 
Ανδριώτης Τσορτανίδης. Ο αγώνας στη συνέχεια 
δεν έδρεψε δάφνες ποιότητας και όλα έδειχναν ότι 
το σκορ δεν ήταν δυνατόν να αλλάξει. Στο 87ο λεπτό 
όμως, έγινε μία περίεργη φάση. Συγκεκριμένα, οι παί-
κτες του ΑΟΠ πέταξαν την μπάλα άουτ προκειμένου 
να δοθούν οι πρώτες βοήθειες σε ποδοσφαιριστή του 
Ανδριακού. Αμέσως μετά δεν τηρήθηκε το fair play και 
ο Γ. Ζαννάκης εκμεταλλευόμενος την αδράνεια των 
παικτών του ΑΟΠ πέτυχε γκολ κάνοντας το 3-2. Έτσι, 
στη συνέχεια, αντιλαμβανόμενοι το «λάθος» τους, με 
τον Ν. Κριτή, πέτυχαν αυτογκόλ, για να λήξει ο αγώνας 
με το τελικό 3-3.

Οι πρωταγωνιστές

Ανδριακός: Τσιάμαλος, Νιτσόλας (Σέμα), Ισλαμάι, 
Ψαριανός, Κρίτης, Β. Ζαννάκης, Α. Γλυνός, Νάζος, Γ. 
Ζαννάκης, Κουλουράς (Μ. Γλυνός), Τσορτανίδης.

ΑΟΠ: Βασίλαρης, Σένκα (Κ. Σαρρής), Χασάνι, Τσού-
κε (Κ. Π. Σαρρής), Μπαρμπαρήγος, Χατζία, Αρκουλής, 
Φρατζεσκάκης (Χίσκα), Νίκας, Τριανταφυλίδης, Γιουρ-
τζίδης.

Διαιτητής: Κολυμπίρης με βοηθούς τους κ.κ. Μπε-
λίτση και Μπακαρά.

Αποτελέσματα
Ανδριακός – ΑΟΠ 3-3
Φιλώτι – Πανσιφναϊκός 4-0
Παμμηλιακός – Πάγος 2-1

Βαθμολογία ομίλου παραμονής
1. Φιλώτι 27
2. ΑΟΠ 17
3. Πάγος 14
4. Παμμηλιακός 12
5. Ανδριακός 9
6. Σίφνος 6

Επόμενη αγωνιστική
Πανσιφναϊκός – Ανδριακός
ΑΟΠ – Πάγος
Παμμηλιακός – Φιλώτι

Κ-17 (2ος Όμ.)
Καρτεράδος – Πανναξιακός 0-3
Θύελλα Καμαρίου – Πανναξιακός 1-5
ΠΑΣ Νάξου – ΑΟΠ 1-3

Βαθμολογία Κ-17
1. ΑΟΠ 24
2. Πανναξιακός 16
3. ΠΑΣ Νάξου 8
4. Θύελλα 5
5. Πανθηραϊκός 4
6. Καρτεράδος 2

Επόμενη αγωνιστική
ΑΟΠ – Πανναξιακός
ΠΑΣ Νάξου – Καρτεράδος
Πανναξιακός – Καρτεράδος
Πανθηραϊκός – Θύελλα Καμαρίου
ΣΗΜ.: Τόσο στην προηγούμενη αγωνιστική όσο και 

αυτού του Σαββατοκύριακου, υπάρχουν ομάδες που 
δίνουν δύο αγώνες σε λιγότερο από 24 ώρες…

Αγώνες 
optimist 

O Ναυτικός όμιλος Πάρου μετείχε στον αγώνα πρό-
κρισης για την εθνική ομάδα της κατηγορίας σκαφών 
Optimist, που πραγματοποιήθηκε από το Ναυτικό Όμι-
λο «Αλκυών», Ραφήνας, στις 5-7 Απριλίου 2016. 

Στους αγώνες συμμετείχαν 38 όμιλοι με συνολικά 
120 αθλητές. Ο ΝΟΠ κατέκτησε δύο θέσεις στο χρυσό 
στόλο με τους αθλητές Μπρούση Βίκτωρ και Πανα-

γιωτίδη Κωνσταντίνο και μία στον αργυρό στόλο με 
τον αθλητή Ανδρεάδη Γρηγόρη. 

Το επίπεδο των αγώνων ήταν αρκετά υψηλό δεδο-
μένου ότι συμμετείχαν οι καλύτεροι αθλητές από όλη 
την Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι διεκδικούν 
μία θέση στην εθνική ομάδα. Ο αέρας βοήθησε όλες 
τις ημέρες των αγώνων να διεξαχθούν συνολικά 12 
ιστιοδρομίες. Τα αποτελέσματα για τους Παριανούς 
αθλητές ήταν:

Χρυσός στόλος: 39η θέση Μπρούσης Βίκτωρ, 54η 
θέση Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος.

Ασημένιος στόλος: 39η θέση Ανδρεάδης Γρηγό-
ρης.

Αγώνας  
παλαιμάχων

Ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιρικός αγώνας, με 
πολύ καλό σκοπό, πρόκειται να γίνει στο γήπεδο των 
Μαρμάρων, το Σάββατο 4 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα. 

Εκείνη την ημέρα, οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές 
Πάρου και οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ιστο-
ρικού Ηρακλή Θεσσαλονίκης, θα φορέσουν τις ποδο-
σφαιρικές τους στολές και θα αγωνιστούν για να συν-
δράμουν στην προσπάθεια της ΕΟΔ (Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης). 

Σύμφωνα με ανακοίνωση των παλαίμαχων ποδο-
σφαιριστών Πάρου-Αντιπάρου, στο φιλικό αγώνα θα 
δώσουν το παρόν οι: Κωφίδης, Στολτίδης, Αΐδινίου, 
Ζίφκας, Παπαϊωάννου κ.α. 

Στην ανακοίνωσή τους οι παλαίμαχοι ποδοσφαιρι-
στές Πάρου, για το σκοπό του αγώνα, μεταξύ άλλων 
αναφέρουν: «[…] Συνεχίζονται σε καθημερινή σχεδόν 
βάση, καλύπτοντας ολόκληρη την επικράτεια της Πά-
ρου, οι διακομιδές ασθενών από την Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης (Παράρτημα Κυκλάδων), λόγω έλλειψης 
βάρδιας του ΕΚΑΒ.

Και αυτό ενόψει μάλιστα του καλοκαιριού, που το 
νησί οκταπλασιάζει ή και για μερικές ημέρες δεκα-
πλασιάζει τον πληθυσμό του, με το δυσάρεστο απο-
τέλεσμα οι ανάγκες των διακομιδών να αυξάνονται 
δραματικά. Δυστυχώς, από ότι διαφαίνεται το νησί 
είναι κυριολεκτικά αφημένο στην τύχη του όχι μόνο 
λόγω της έλλειψης παροχής δημόσιας υγείας και πε-
ρίθαλψης αλλά και εξαιτίας της έλλειψης διασωστών 
αλλά και οδηγών του ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα την μη 
κάλυψη των επειγουσών αναγκών σε όλες τις βάρδι-
ες της ημέρας. Το κενό αυτό έρχονται να καλύψουν 
εθελοντικά τα μέλη της ΕΟΔ (Παράρτημα Κυκλάδων), 
υπερβάλλοντας εαυτόν αρκετές φορές, δίχως να δι-
αθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, χωρίς την οικο-
νομική στήριξη κανενός φορέα, συμπεριλαμβανομέ-
νων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης .

Απουσιάζει ακόμα και η ελάχιστη ηθική στήριξη 
προς την ΕΟΔ, ειδικά από όλους όσοι κομπάζουν σε 
δημόσιο λόγο περί μιας κοινωνικής στάσης προσφο-
ράς και αλληλεγγύης. Γιατί αυτά είναι δυστυχώς μόνο 
λόγια, προς δημόσια και μόνο χρήση και κατανάλωση, 
χωρίς αντίκρισμα. Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών. 
Η Πάρος ετοιμάζεται να δεχτεί μαζικά κύματα επισκε-
πτών και τα προβλήματα σε ζητήματα αντιμετώπισης 
των επειγόντων περιστατικών υγείας, λόγω ελλείψε-
ων σε βάρδιες του ΕΚΑΒ, φέρνουν στο μυαλό δυ-
στυχώς, εφιαλτικά σενάρια που όλοι απευχόμαστε να 
ζήσουμε καθώς νησιώτες και επισκέπτες θα έχουμε 
όλοι εναποθέσει την υγεία και τη ζωή μας κυριολεκτι-
κά στην τύχη.

Το πρώτιστο που θα πρέπει να ενδιαφέρει όλους 
μας ως τοπική κοινωνία είναι να μην χαθεί καμία αν-
θρώπινη ζωή εξαιτίας των παραπάνω προβλημάτων. 
Γιατί η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Και η φήμη της 
Πάρου επίσης, ως νησιού δημοφιλούς που προσελκύ-
ει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες είναι αγαθό, μικρό-
τερης ασφαλούς αξίας αλλά και σημαντικής επισφά-
λειας. Γιατί κάθε επείγον περιστατικό υγείας που δεν 
μπορεί να εξυπηρετηθεί, προσθέτει δυστυχώς απαξία 
και γίνεται αρνητική διαφήμιση για το νησί αυτό, που 
συγκαταλέγεται κατά τα άλλα, ανάμεσα στους κορυ-
φαίους ελληνικούς προορισμούς διακοπών.

Η σαγήνη της Πάρου δε θα πρέπει να αμαυρώνεται, 
το νησί δεν θα πρέπει να έχει δύο όψεις, μια θετική 
και μια αρνητική ως έρμαιο της τύχης του (…)».
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Παιδική μουσική συνάντηση
Στις 13/6/16 πραγματοποιήθηκε η 2η παιδική μουσική συνάντηση, στην αίθου-

σα του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς. 
Τα παιδιά με την πολύτιμη βοήθεια του μαέστρου Αστέριου Ρήγα χάρισαν στο 

κοινό ένα ζεστό, ατμοσφαιρικό, γεμάτο συγκίνηση απόγευμα, ξεδιπλώνοντας με 
επιτυχία τα ταλέντα τους ταξιδεύοντας τους με ερμηνείες και μελωδίες γεμάτες 
αγάπη.

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς ευχαριστεί θερμά το δήμο Πάρου, την 
ΚΔΕΠΑΠ και τον Αθ. Μαρινόπουλο, τους διοργανωτές: Δημ. Καλανδράνη, Μαν. 
Ραγκούση και Ιω. Μπαλίκο, τους γονείς που στήριξαν την προσπάθεια, τους εθε-
λοντές και φυσικά όλους όσοι τους τίμησαν με την παρουσία τους.

φωτο: Γιάννης Λουκής
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ο χρόνος περνάει...
εσύ θα είσαι µέσα;
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