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■ Μάρπησσα
Εκείνο που δεν κατάλαβα στο μνημόσυνο Στέλλα 

στη Μάρπησσα, είναι, τι στο καλό γίνεται και αντί να 
καταθέτουν στεφάνι οι φορείς της Πάρου, να ακούμε 
τα ονόματα των επικεφαλής. Δηλαδή, όχι καταθέτει 
στεφάνι ο τάδε φορέας, αλλά ο τάδε πρόεδρος. Λίγο 
προσοχή παιδιά. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. 
Οι φορείς διά των αντιπροσώπων τους αποδίδουν τι-
μές, όχι τα πρόσωπα.

■ Μάρπησσα 2
Πάμε και στα καλυτερότερα στο μνημόσυνο μνήμης 

της Πάρου. Ξέρετε ποιοι αντιπρόσωποι κομμάτων κα-
τέθεσαν στεφάνια στο μνημείο του Στέλλα. Μόνο η 
ΝΔ και το ΚΚΕ! Κανένα άλλο κόμμα δεν εκπροσωπή-
θηκε εκεί και πολύ περισσότερο κανένας εκ μέρους 
της κυβέρνησης. Και εντάξει, ας πούμε ότι οι κυβερνη-
τικοί βουλευτές δικαιολογούνται λόγω της ψηφοφορί-
ας που υπήρχε στη Βουλή. Οι εκπρόσωποι του τοπικού 
ΣΥΡΙΖΑ που ήταν; Τι έγινε παιδιά. Τελείωσαν οι υπο-
σχέσεις σας και τώρα ούτε που πατάτε το πόδι σας. Ε 
ρε άλλες χρονιές. Και να ’σου ο Συρμαλένιος πόζες και 
να ’σου οι τοπικές του ΣΥΡΙΖΑ και να ’σου και ο Γλέζος 
με τους λόγους του. Τώρα τίποτις. Την έκαναν όλοι με 
ελαφριά πηδηματάκια. Πάνε και οι βο(υ)λευτές πάνε 
και οι παρατρεχάμενοι τους, που Δόξα Τω Θεώ είναι 
γεμάτη η Πάρος, πάνε και οι «ιστορικοί».

■ Πινόκιο 1
Το 2011 ο Τσίπρας έλεγε ότι δεν κατανοεί τους 

βουλευτές της ΝΔ που δήλωναν ότι διαφωνούν, αλλά 
μετά πήγαιναν με χέρια και με πόδια να ψηφίσουν το 
μνημόνιο. Το 2016 όλοι οι βο(υ)λευτές ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν 
πως δε συμφωνούν με τα μέτρα, αλλά μετά έτρεχαν 
και ψήφιζαν. Πρώτη μούρη στο Καβούρι ο δικός μας, 
ο Συρμαλένιος, ο οποίος είπε -και έγινε viral σε όλη τη 
χώρα η δήλωσή του- ότι διαφωνεί με τα μέτρα αλλά 
τα ψηφίζει για να μη δώσει χαρά στη ΝΔ!

■ Πινόκιο 2
Το 2011 ο Τσίπρας έλεγε ότι οι τότε κυβερνώντες 

ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία της χώρας και την 
περασμένη Κυριακή ξεπούλησε ο ίδιος τα πάντα. Θυμί-
ζω ότι έως το 2115 (ολογράφως: δύο χιλιάδες εκατόν 
δέκα πέντε), δίχως τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής 
βουλής, οι ξένοι έχουν τον πλήρη έλεγχο της δημόσιας 
περιουσίας μας και τις αποκρατικοποιήσεις και μπο-
ρούν να ξεπουλούν τα πάντα για το υπερ-ταμείο.

■ Πινόκιο 3
Το 2012 ο Τσίπρας κατηγορούσε ότι έρχονταν οι 

νόμοι με εκατοντάδες σελίδες που δεν προλάβαινε 
κανείς να διαβάσει και ο ίδιος το 2016 έφερε το πο-
λυνομοσχέδιο με 7500 σελίδες!

■ Πινόκιο 4
Το 2014 ο Τσίπρας έλεγε ότι βρίσκει παράλογο τον 

ΕΝΦΙΑ και θα τον καταργούσε και τελικά, όχι μόνο το 
διατήρησε, αλλά τον αύξησε περισσότερο!

■ Πινόκιο 5
Το 2012 ο Τσίπρας είχε δεσμευτεί για απλή και ανό-

θευτη αναλογική. Σήμερα δεν κάνει καμία αναφορά 
στο θέμα και βάζει τους βουλευτές του να δηλώνουν 
ότι κάθε αλλαγή του εκλογικού νόμου θα φέρει ακυ-
βερνησία στη χώρα.

■ Πινόκιο 6
Και εντάξει κύριε Τσίπρα μου, όλοι έχουμε καταλά-

βει πόσο καλός είσαι στις κολοτούμπες, πόσο καλός 
πολιτικός ψεύτης και πόσο καλός και πειθήνιος είσαι 

στα τοκογλυφικά οικονομικά συστήματα της Ευρώ-
πης. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι τόσο μεγάλο πολιτικό 
ψεύτη δεν ξανάδε στην πολιτική ιστορία της η χώρα. 
Τηρουμένων των αναλογιών όπως στα θρησκευτικά 
βδέλυγμα αποτελεί ο Ιούδας, όπως στην αρχαία Ελ-
λάδα βδέλυγμα αποτελεί ο Εφιάλτης, έτσι και στην 
νεώτερη πολιτική ιστορία της χώρας κερδίζετε άνευ 
ανταγωνισμού εσείς τον τίτλο! Όμως…

■ Πινόκιο 7
Αυτό το οποίο δεν πρόκειται να σας συγχωρέσου-

με ποτέ είναι οι δηλώσεις σας στις αρχές του 2015 
που λέγατε ότι δεν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει 
βουλευτής που θα ψηφίσει την κατάργηση του ΕΚΑΣ. 
Στη συνέχεια, προ των εκλογών του Ιανουαρίου 2015, 
είχατε φτάσει στο έσχατο σημείο να μπαίνετε ακόμα 
και σε σπίτια υπερήλικων και να τους λέτε ότι αν βγει 
η ΝΔ θα τους κόψει το ΕΚΑΣ. Πηγαίνατε στις λαϊκές 
αγορές έχοντας από πίσω σας τις κάμερες και τρομο-
κρατούσατε παππούδες και γιαγιάδες για τις συντά-
ξεις και το ΕΚΑΣ. Αυτό ρε καλόπαιδο πώς μπόρεσες 
και το έκανες; Δε σκέφθηκες ότι μεταξύ αυτών των 
γερόντων μπορεί να είναι και ο δικός σου πατέρας;

■ Ακροτελεύτιο 
Και φυσικά μέσα σε όλα ας μη χαίρεται η ΝΔ. Μπο-

ρεί να ψήφισε ενάντια στα μέτρα (στη λογική του τι-
τανοτεράστιου πολιτικού ανδρός Συρμαλένιου), αλλά 
πουθενά δε δεσμεύτηκε για απόδοση δικαιοσύνης στη 
συνέχεια... αφού έτσι και αλλιώς αυτά τα είχε ψηφίσει 
στο τρίτο μνημόνιο με τους υπόλοιπους μνημονιάκη-
δες.

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

Ασφαλιστικό
Το επιμελητήριο Κυκλάδων διοργανώνει ημε-

ρίδα για τα μέλη του με θέμα «Τα νέα δεδομένα 
στην επιχειρηματικότητα: Ασφαλιστικό, Φορολο-
γικό, Δάνεια-Τραπεζικά», με σκοπό να απαντη-
θούν σχετικά ερωτήματα και απορίες των πα-
ρευρισκόμενων.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
30 Μαΐου 2016 στις 19:00 στη συνεδριακή 
αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο 
(αίθουσα «Βαλμά») και ταυτόχρονα στα γραφεία 
στην Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σα-
ντορίνη και Τήνο.

Στο τέλος, οι εισηγητές, οι οποίοι διαθέτουν 
μεγάλη εμπειρία θα απαντήσουν επί τόπου σε 
ερωτήματα των παρευρισκόμενων.

Ανακοίνωση
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Π.)
Που εδρεύει στην Παροικία Πάρου, 84400 Πάρος, ΤΗΛ. 22840 - 25300.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

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

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΘΕΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δ.Ε.
α/α Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία  
1. ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 1 ΔΕ
2. ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 1 ΔΕ
Κατηγορία Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης Υ.Ε.
α/α Ειδικότητα Θέσεις  Κατηγορία    
1.  ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 2 ΥΕ
2. ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης 2 ΥΕ 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η  30η Μαΐου 

2016 και ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων η  8η  Ιουνίου 2016.
Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 

18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη μηχανογραφημένη αίτησή τους, που χο-

ρηγείται από την Υπηρεσία μας, ή από το δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., υπο-
βάλλουν και δικαιολογητικά-αποδεικτικά στοιχεία όπως αναφέρονται στην 
ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016. Η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην έδρα της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π., καθώς και τα γραφεία του Δήμου Πάρου.

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

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται στην:
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ  84400 ΠΑΡΟΣ
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσι-

οδοτημένο από αυτόν πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Ρούσσος Βατίστας

Αναφορά 
Βρούτση

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο 
βουλευτής Κυκλάδων ΝΔ κ. Ιωάννης Βρούτσης, 
κατέθεσε στη Βουλή αναφορές για ζητήματα 
που απασχολούν την Πάρο. Πιο συγκεκριμένα:

1.  Προς τον υπουργό ικονομικών κατατέθη-

κε ως αναφορά το έγγραφο του προέδρου του 
συλλόγου επαγγελματιών αλιέων παράκτιας 
αλιείας, σχετικά με την απλοποίηση των διαδι-
κασιών για την παροχή πετρελαίου transit στους 
δικαιούχους επαγγελματίες αλιείς. 

2. Προς τον υπουργό πολιτισμού και αθλητι-
σμού κατατέθηκε ως αναφορά το έγγραφο του 
προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ, σχετικά με την πορεία 
της χρηματοδότησης των έργων από τα «προ-
γράμματα άθλησης για όλους» περιόδου 2013-
2014.

Αιμοδότες
Το Δ.Σ. του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών 

Πάρου-Αντιπάρου ευχαρίστησε τα μέλη του και 
ιδιαίτερα τους νέους αιμοδότες για την προσφο-
ρά τους στην επιτυχία της εαρινής αιμοληψίας. 
Στην αιμοδοσία υπήρχαν 614 συμμετοχές και 
προσέφεραν 570 φιάλες αίματος.

  Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημει-
ώνεται: «Η επιτυχία των αιμοληψιών στο νησί 
μας οφείλεται στη δική σας ολοπρόθυμη συμ-
μετοχή, που αποδεικνύει ότι η ανθρωπιά και η 
αλληλεγγύη δεν έπαψαν να δίνουν το παρόν στη 
ζωή».

Επίσης, ο σύλλογος αιμοδοτών ευχαρίστησε 

το κλιμάκιο αιμοληψίας του νοσοκομείου παί-
δων «Αγία Σοφία», το Βελέντζειο Ίδρυμα, το Κ.Υ. 
Πάρου, το περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο 
Αντιπάρου, το σύλλογο γυναικών Αντιπάρου, την 
κοινοπραξία Φέρυ-μπόουτ, τη δημοτική κοινότη-
τα Μάρπησσας, τους συλλόγους Πάρου και Αντι-
πάρου, τα ΜΜΕ και όλους όσοι βοήθησαν για 
την επιτυχία της εαρινής αιμοληψίας.

Τέλος, εξέδωσε και την παρακάτω ανακοίνω-
ση: «Το Δ.Σ. του συλλόγου εθελοντών αιμοδο-
τών Πάρου - Αντιπάρου ευχαριστεί θερμά τo 
Βελέντζειο Ίδρυμα Πάρου για την οικονομική 
ενίσχυση του συλλόγου μας, με το ποσό των 
3000 ευρώ εις μνήμη της αειμνήστου προέδρου 
μας Μαρίας Ναυπλιώτη. Ένα μέρος του ποσού 
αυτού κάλυψε τις λειτουργικές ανάγκες της εα-
ρινής αιμοληψίας».
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Έκθεση στη 
Ρόδο 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής 
της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών της προϊ-
όντων, πρόκειται να συμμετάσχει στην 51η πανελλήνια 
έκθεση χειροτεχνίας και αγροτικής οικονομίας, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί 12 με 23 Αυγούστου 2016 στην 
Κρεμαστή Ρόδου.

Η Περιφέρεια αντιλαμβανόμενη την ιστορικότητα 
της έκθεσης της Κρεμαστής δίνει για μία ακόμα φορά 
την ευκαιρία της αποτελεσματικής προβολής και προ-
ώθησης των εξαιρετικών προϊόντων του Νοτίου Αι-
γαίου. Οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα επίδειξης, 
επί τόπου πώλησης, αλλά και δυναμικής προώθησης 
των προϊόντων τους σε εμπορικούς αντιπροσώπους – 
επιχειρηματίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυπο-
ποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) 

της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου χρησιμοποιώντας τοπικές 
πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο 
περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ.  να το 
δηλώσουν έως τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016. Δι-
ευκρινίζεται πως μετά τις 6/6/2016 καμία δήλωση δε 
θα γίνει δεκτή.

Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων και 
ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή απο-
κλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά 
από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέ-
σεις πιστοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν και 
τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα. Επί-
σης, με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επό-
μενες εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση 
συμμετοχή στην έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν, 
ή δεν αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα ζη-
τηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των 
αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2281 
082380 στην κ. Ντίνα Βλάχου, προϊσταμένη τμήματος 
προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων για 
την περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων.

Εκλογές ΦΕΠ

Στις 22/5/2016 πραγματοποιήθηκαν στη Νάουσα οι 
εκλογές των ΦΕΠ (Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου). Στις 
εκλογές μετείχαν 79 μέλη. 

Το νέο Δ.Σ. των ΦΕΠ θα αποτελούν οι: Δέσποινα 
Καλογεροπούλου, Δημήτρης Μερεμέτης, Μυρτώ Πα-
λούμπη, Βάσω Περιπάνου, Σεμίνα Μαργαρίτη. 

Αναπληρωματικά μέλη θα είναι οι: Στέφανος Ντού-
σης, Μαρίζα Σιλιτζίρη, Μαρία Κουτάκη, Καμίλα Μπελ-
λόττο, Σταύρος Κληρονόμος. 

Ακόμα, οι ΦΕΠ ευχαρίστησαν τους ευγενικούς χο-
ρηγούς τους για μπουφέ που πρόσφεραν στη γιορτή 
τους καθώς και για τα δώρα που προσέφεραν στο 
μπαζάρ.

Δράσεις
Οι «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου» λειτουργούν ως 

ομάδα από το 2011 και ως νόμιμος σύλλογος από τον 

Ιανουάριο του 2014. Η δράση στηρίζεται σε τρεις άξο-
νες: Στειρώσεις, εκπαίδευση / ενημέρωση και συστά-
σεις / καταγγελίες. Επίσης, το υπό ίδρυση φιλοζωικό 
κτηνιατρείο των Φ.Ε.Π. θα συμβάλει στον περιορισμό 
των εγκαταλείψεων και των αδέσποτων.

Τέλος, σε σχετική ενημέρωση του σωματείου σημει-
ώνεται:

«- Ξεκινήσαμε ήδη την ίδρυση φιλοζωικού κτηνια-
τρείου των ΦΕΠ στη Νάουσα (αναμένεται να λειτουρ-
γήσει εντός του 2016)

- Πραγματοποιήσαμε δύο φορές το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Συμβιώνω με τα ζώα» στα Δημοτικά Σχο-
λεία Πάρου και Αντιπάρου (977 μαθητές) και στα Γυ-
μνάσια και Λύκεια Πάρου (750 μαθητές)

- Απευθύναμε γραπτή πρόσκληση συνεργασίας με 
προτάσεις για τον περιορισμό των αδέσποτων και 
εγκαταλείψεων στο Δήμο Πάρου

- Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την υλοποίηση Προ-
γράμματος Διαχείρισης αδέσποτων από το Δήμο Πά-
ρου από το 2014

- Απευθύναμε αίτημα στο Δήμο Πάρου για τη δημι-
ουργία χώρου υγειονομικής ταφής των ζώων

- Διοργανώσαμε τρεις εκδηλώσεις με σκοπό την οι-
κονομική ενίσχυση των ΦΕΠ

- Βραβευτήκαμε από τον Εμπορικό Σύλλογο Πάρου 
για τη δράση μας

- Δημοσιεύσαμε ενημερωτικά άρθρα, τοποθετήσαμε 
αυτοκόλλητα σε κάδους κατά της εγκατάλειψης και 
αφίσες για τις ποινές για τις φόλες.

- Ο Σύλλογός μας είναι μέλος της Π.Φ.Π.Ο. (Πανελ-
λαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία) από 
το 2014».

Ελβετοί  
δημοσιογράφοι

Με την επίσκεψη δημοσιογραφικής αποστολής από 
την Ελβετία άνοιξε την Τρίτη 17 Απριλίου 2016 ο κύ-
κλος των press trips για τη φετινή χρονιά στο δήμο 
Πάρου. 

Το δημοσιογραφικό ταξίδι διοργανώθηκε από το 
γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας, σε συνεργασία με την αερο-
πορική εταιρία «Aegean Airlines» Ελβετίας. 

Την αποστολή αποτελούσαν πέντε δημοσιογράφοι, 
τους οποίους συνόδευαν εκπρόσωπος της αεροπο-
ρικής εταιρίας και η κ. Μαίρη Λεμονή, στέλεχος του 
γραφείου ΕΟΤ Βιέννης. Στο ταξίδι εξερεύνησης της 
Πάρου οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να ξενα-
γηθούν στα αξιοθέατα, να γνωρίσουν τις ομορφιές, 
την παράδοση και τη φιλοξενία του νησιού μας και να 
δοκιμάσουν τις τοπικές γεύσεις.

Ο δήμος Πάρου και η επιτροπή τουρισμού και ανά-
πτυξης, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη φιλοξενία και 
ξενάγηση της δημοσιογραφικής αποστολής, ευχαρί-
στησε ονομαστικά με ανακοίνωσή της τους ευγενικούς 
χορηγούς της και την κ. Ελένη Τριπολιτσιώτη, για τη 
συνοδεία τους.

Κίνα!

Άνοιγμα προς την τουριστική αγορά της Κίνας επιχεί-
ρησε ο δήμος Πάρου διοργανώνοντας σε συνεργασία 
με το γραφείο ΕΟΤ Κίνας, το διάστημα 22-24 Μαΐου 
2016 ένα συνδυαστικό ταξίδι γνωριμίας και εξοικείω-
σης (familiarity trip) με την Πάρο, στο οποίο συμμετεί-
χαν 10 αξιόλογοι Κινέζοι ταξιδιωτικοί πράκτορες και 
τρεις δημοσιογράφοι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, οι 
Κινέζοι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο 
να γνωρίσουν τις ομορφιές, την ιστορία, την παράδο-
ση, την φιλοξενία και τις εν γένει πολιτισμικές αξίες 
του νησιού μας, αλλά να έρθουν και σε επαφή με τοπι-
κούς επιχειρηματίες τουρισμού σε μια επιχειρηματική 
συνάντηση (B2B) που πραγματοποιήθηκε στην αίθου-
σα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου 
την Κυριακή 22 Μαΐου 2016. 

Τέλος, ο δήμος Πάρου και η επιτροπή τουρισμού και 
ανάπτυξης, που ήταν υπεύθυνη για τη φιλοξενία και 
ξενάγηση της συγκεκριμένης αποστολής, ευχαρίστη-
σε θερμά την κ. Άννα Πολυκανδριώτη για τη συνοδεία 
του γκρουπ και τον κ. Λιάνγκ Μπινγκ Γιου, για την πο-
λύτιμη βοήθειά του.

Συνέδριο  
Γυναικών

Σε κλίμα συνεργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες του 
το 8ο πανκυκλαδικό συνέδριο συλλόγων γυναικών Κυ-
κλάδων, «Οι κόρες των Κυκλάδων», που διεξήχθη από 
13 έως 15 Μαΐου 2016 στην Κέα.

Στη γενική συνέλευση συζητήθηκαν θέματα, όπως το 
πρόβλημα της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης των νησιών 
και η σύνταξη και αποστολή στους αρμόδιους φορείς 
ψηφίσματος διαμαρτυρίας, ο ορισμός τόπου διεξαγω-
γής του επόμενου συνεδρίου, καθώς και η επικύρωση 
της απόφασης της προηγούμενης Γ.Σ. σχετικά με το 
χρόνο διεξαγωγής αυτού, η δυνατότητα διενέργειας 
των εκλογών της Ο.ΣΥ.ΓΥ. στη Σίφνο, κατά το χρόνο 
πραγματοποίησης του φεστιβάλ «Τσελεμεντές 2016», 
η δυνατότητα προκήρυξης πανκυκλαδικού σχολικού 
διαγωνισμού φωτογραφίας, αλλά και εκφράστηκαν 
προβληματισμοί των αντιπροσώπων σχετικά με τις 
απουσίες συλλόγων και  αντιπροσώπων. 

Ακόμα, σύνεδροι και επισκέπτες απόλαυσαν μια 
θαυμάσια περιήγηση και ξενάγηση στο νησί της Κέας 

και πήραν μια έντονη γεύση της Τζιώτικης φιλοξενί-
ας και της αξιοσύνης, τόσο των γυναικών του τοπικού 
συλλόγου, όσο και των μελών άλλων συλλογικοτήτων 
του νησιού.

Στην έναρξη του συνεδρίου κεντρικός ομιλητής ήταν 
ο καθηγητής, Χάρης Παπουτσάκης, με θέμα: «Μικρής 
κλίμακας επιχειρηματικότητα και καινοτομία, η μόνη 
λύση της νησιωτικής οικονομίας στη σημερινή κρίση», 
ενώ χαιρετισμό του περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου 
μετέφερε ο έπαρχος Κέας, Παναγιώτης Βιτάλης. Επί-
σης, στο συνέδριο υπήρχαν εισηγήσεις του γεωπόνου, 
Μόσχου Κορασίδη, της περιφερειακής συμβούλου, Άν-
νας Μαυρουδή, της επιχειρηματία, Marcie Mayer και 
της ψυχολόγου, Σοφίας Στουραΐτου.

Τέλος, η πρόεδρος του συλλόγου γυναικών Κυκλά-
δων, Ανθούλα Θεοδωράκου, σε σχετική ανακοίνωση 
τόνισε: «Οι ομιλίες ήταν όλες ουσιαστικές και χρήσι-
μες, όπως και ο διάλογος που τις ακολούθησε. Νέοι 
ορίζοντες ανοίχτηκαν σχετικά με την προώθηση της 
οικοτεχνίας, της μεταποίησης και της καινοτομίας στα 
πλαίσια της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στις Κυ-
κλάδες, που είναι πλούσιες σε τοπικά προϊόντα και 
άξιες γυναίκες. Η Ομοσπονδία θα συγκεντρώσει τα 
στοιχεία, θα εξερευνήσει τα δεδομένα και θα υποβάλ-
λει προτάσεις επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας το 
υλικό του συνεδρίου της Τζιάς».
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Συµβεβληµένη µονάδα
ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.
(Απόβλητα εκσκαφών,
κατασκευών
& κατεδαφίσεων)

Τα µπάζα ανακυκλώνονται!

Press trip στην 
Αντίπαρο

Ο δήμος Αντιπάρου είχε 
τη χαρά να φιλοξενήσει 
για λίγες ώρες την Πέ-
μπτη 19 Μαΐου, Ελβετούς 
δημοσιογράφους.

Η αποστολή, κατόπιν 
επιθυμίας τους, διοργα-
νώθηκε σε στενή συνερ-
γασία με την κ. Μαίρη 
Λεμονή, στέλεχος του 
ΕΟΤ Αυστρίας και την Ms 
Yvonne Scholer, εκπρόσωπο αεροπορικής εταιρείας.

Η επιτροπή τουρισμού της Αντιπάρου, στο πλαίσιο της τουριστι-
κής προώθησης και προβολής στην ελβετική αγορά, ξενάγησε για 
λίγες ώρες στο νησί την Ελβετική δημοσιογραφική ομάδα. Συγκε-
κριμένα επισκέφθηκαν το Δεσποτικό και τον αρχαιολογικό χώρο 
με προσωπική ξενάγηση του αρχαιολόγου Γιάννη Κουράγιου, το 
σπήλαιο του νησιού, με την πρόεδρο της ΚΕΔΑ κ. Αθηνά Καλαργύ-
ρου, το Κάστρο και τα σοκάκια του οικισμού, μαζί με την κ. Ελένη 
Τριπολιτσιώτη .

Ο δήμος Αντιπάρου με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε ονομαστικά 
όλους όσοι βοήθησαν στη ξενάγηση και τη φιλοξενία. Σε σχετική 
ανακοίνωση σημειώνουν ακόμα: «[…] Ανανεώσαμε το ραντεβού μας 
με μεγάλη χαρά, για τη διεθνή έκθεση τουρισμού της Ελβετίας, το 
Δεκέμβριο του 2016, όπου θα φροντίσουμε να συνεχίσουμε την 
προσπάθεια διείσδυσης στην ελβετική αγορά. Οι δημοσιογράφοι 
εκπροσώπησαν τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά μέσα της Ελβετί-
ας, όπως την εφημερίδα «20 Minuten» -η μεγαλύτερη σε κυκλο-
φορία της χώρας-, «Blick am Abend TV Star», «tele.ch¨, «tvstar.
ch,tv2», «ch,tvvier.ch», «Unternehmerzeitung», Tachles».

Τέλος, σε όλους τους επισκέπτες διανεμήθηκε πρωτότυπο προω-
θητικό υλικό με το ήδη επιτυχές motto: «A for Antiparos».

Διαμαρτυρία 
για ΦΠΑ

Ο δήμος Αντιπάρου, στον οποίον και αυτόν παύει 
να ισχύει ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ εξέδωσε 
ανακοίνωση διαμαρτυρίας για το θέμα. Η ανακοί-
νωση έχει ως εξής:

«Ο δήμος Αντιπάρου διαμαρτύρεται έντονα για 
τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του μειωμένου συ-
ντελεστή ΦΠΑ στα νησιά των Κυκλάδων, ρύθμι-
ση που αντιβαίνει την προστασία της περίφημης 
νησιωτικότητας, την οποία τόσα χρόνια οι κατά 
καιρούς ηγεσίες ευαγγελίζονται αλλά σπανιότατα 
βλέπουμε να μετουσιώνεται στην πράξη. 

Αντίθετα, διαπιστώνουμε τη διαρκή μείωση των 
κρατικών πόρων και της γενικότερης μέριμνας για 
τα νησιά και αύξηση της φοροεισπρακτικής πολι-
τικής, άξονας στον οποίο κινείται και η συγκεκρι-
μένη νομοθετική ρύθμιση, απειλώντας να επιδει-
νώσει περαιτέρω τις ζωές των νησιωτών και να 

προσδώσει πρόσθετη οικονομική ανασφάλεια στα 
νησιά μας. Ειδικά για το δήμο Αντιπάρου, η κυβερ-
νητική αδιαφορία για τα προβλήματα του σοβαρά 
υποστελεχωμένου δήμου μας έρχεται να επικυρώ-
σει αυτή την κυβερνητική αναλγησία.

Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο σχέ-
διο της κυβέρνησης για την κατάργηση του μει-
ωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Η διάψευση των προε-
κλογικών υποσχέσεων και η πειθήνια υποταγή σε 
κάθε παράλογη μνημονιακή επιταγή δεν απαιτούν 
χαρισματικούς ηγέτες ούτε ιδιαίτερη πολιτική ευ-
φυΐα, μόνο διάθεση πειθαναγκασμού και υποταγής 
σε αλλότρια συμφέροντα. 

Θεωρώντας ότι η υπερψήφιση της συγκεκριμέ-
νης διάταξης συνεπάγεται αδιαφορία για τη συ-
νεχιζόμενη επιδείνωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων των νησιών και ιδιαίτερα των μικρών 
και απομονωμένων, ξεχασμένων όχι μόνο από 
το χάρτη αλλά και από την κυβερνητική πολιτική, 
καλούμε τους βουλευτές των Κυκλάδων να μην 
ψηφίσουν την συγκεκριμένη απαράδεκτη διάταξη 
στη Βουλή, διαφορετικά θα βρουν αντίθετη σύσ-
σωμη την κοινωνία της Αντιπάρου».

Ε.Φ.Ε.Τ. 
Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη δι-

εξαγωγή δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) 
διάρκειας 10 ωρών, στις 27- 28 Μαΐου και  28-29 
Μαΐου στο γραφείο Πάρου, ως εξής:

Τμήμα 1 (απογευματινό)
Παρασκευή 27 Μαΐου 16:00-21:00
Σάββατο 28 Μαΐου 16:00-21:00 
Τμήμα 2 (πρωινό)
Σάββατο 28 Μαΐου 09:00-14:00 
Κυριακή 29 Μαΐου 09:00-14:00 
Υπενθυμίζεται, ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση εί-

ναι, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, υπο-
χρεωτική για επιχειρηματίες και υπαλλήλους που 
απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παράγουν / 
μεταποιούν / εμπορεύονται / διακινούν τρόφιμα. Δι-
ενεργείται δε βάσει των όρων και των προϋποθέσε-
ων που θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 
(Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση 
των πιστοποιητικών.

Η αξία συμμετοχής διαμορφώνεται σε 70 ευρώ 
κατ’ άτομο με επιπλέον 30 ευρώ για το παράβολο 
υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ. Για την έκδοση των πιστοποιητι-
κών από τον Ε.Φ.Ε.Τ. όλοι οι συμμετέχοντες είναι 
απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολό-
γηση η οποία διεξάγεται στη συνέχεια κατόπιν προ-
γραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Λίγα λόγια για το 
ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.

 Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Χρησιμοποι-
ημένων Συσσωρευτών μολύβδου - οξέως και νικελίου - καδμίου 
(οχημάτων και βιομηχανίας) «ΣΥΔΕΣΥΣ» είναι το πρώτο σύστη-
μα σε πανελλαδική κλίμακα που εγκρίθηκε και ξεκίνη-
σε τη λειτουργία του το έτος 2004, κατ εφαρμογή του Ν. 
2939/01. 

Ήταν και παραμένει το μοναδικό Σύστημα, με πολυμετοχική σύν-
θεση, (71 μετόχους), δίνοντας σημαντική βαρύτητα στη λειτουργία 
του, στις δυσπρόσιτες περιοχές της χερσαίας και νησιωτικής χώ-
ρας, καθώς και στις απομακρυσμένες. 

Βασικός σκοπός του ΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ αποτελεί η οργάνωση και υλοποίηση 
των διαδικασιών διαχείρισης-συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και 
ανακύκλωσης- του επικίνδυνου τοξικού αποβλήτου (συσσωρευτών) μο-
λύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

Εντός των στόχων του ΣΥΔΕΣΥΣ είναι και 
- Η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
- Η εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
- Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις συνέπειες που προκύ-

πτουν από την μη ορθή διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και τα 
οφέλη που προκύπτουν από την εναλλακτική διαχείρισή τους.

- Η ενθάρρυνση της υπεύθυνης διαχείρισης τους από τους καταναλωτές.
- Η παροχή επαρκών και αντιπροσωπευτικών στοιχείων αναφορικά με τις πο-

σότητες και την προέλευση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών τα οποία είναι 
άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς.

- Η αύξηση του ποσοστού ανάκτησης και αξιοποίησης – ανακύκλωσης των χρη-
σιμοποιημένων συσσωρευτών.

Ποιες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις;
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μη ορθή εναλλακτική διαχείριση των χρη-

σιμοποιημένων συσσωρευτών σχετίζονται με τα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα και ιδι-
αίτερα το μόλυβδο που περιέχουν. 

Σε περίπτωση καύσης, τα μέταλλα εξαερώνονται και καταλήγουν με τη βροχή στο 
έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες. Επιπλέον η στράγγιση των υγρών ρυπαίνει  τον 
υδροφόρο ορίζοντα.

Οι συσσωρευτές περιέχουν και διαβρωτικά οξέα τα οποία μπορούν να προκαλέ-
σουν βλάβες στους ζωντανούς οργανισμούς. Με την ανακύκλωση των συσσωρευ-
τών ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα όπως ο μόλυβδος ο οποίος ανακυκλώνεται σχε-
τικά εύκολα και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Επιπλέον υπολογίζεται ότι γίνεται 
εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον για κάθε μπαταρία που ανακυκλώνεται εξοικονο-
μείται ενέργεια σε ποσοστό που φτάνει και το 80%.

Πόσοι γνωρίζουν πόσο τοξικά - επικίνδυνα απόβλητα είναι οι συσ-
σωρευτές; 

Η περιβαλλοντική ρύπανση, που προκαλούν οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές, 
αρχίζει από την στιγμή που αφήνονται από τους κατόχους τους, σε σημεία όπως 
κατά μήκος των οδών, σε χωράφια, σε ακρογιαλιές κ.ά. 

Οι συσσωρευτές είτε είναι μολύβδου – οξέως, είτε νικελίου καδμίου, αν δεν ανα-
κυκλωθούν σωστά μολύνουν τη διατροφική αλυσίδα και είναι επικίνδυνοι για την 
υγεία όλων μας. Τα μέταλλα των συσσωρευτών προσλαμβάνονται από τον ανθρώ-
πινο οργανισμό, μέσω της τροφής , του νερού και του καπνίσματος. Οι συσσωρευ-
τές  Pb – Οξέως και Νi-Cd παρουσιάζουν ισχυρά τοξική και καρκινογόνο δράση. 
Αναστέλλουν την λειτουργία σειράς ενζύμων, επεμβαίνοντας σε κρίσιμες βιοχημικές 
λειτουργίες του ανθρώπου. Τα όργανα που είναι ευαίσθητα στην δράση τους είναι 
το συκώτι, το νευρικό και το αναπαραγωγικό σύστημα. Το θεϊiκό οξύ είναι ισχυρό δι-
αβρωτικό. Σε παρατεταμένη έκθεση είναι καρκινογόνο και μολύνει τα υδάτινα απο-
θέματα, καταστρέφοντας την χημική ουδετερότητα και την βιολογική καθαρότητα 
του νερού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι :
- Ο μόλυβδος, σε περιπτώσεις συνεχούς ή υπερβολικής έκθεσης, προκαλεί αύ-

ξηση αρτηριακής πίεσης, αναιμία, βλάβες στον εγκέφαλο και διαταραχές συμπερι-
φοράς στα παιδιά.

- Το θεϊiκό οξύ, το οποίο περιέχεται στους συσσωρευτές που συγκεντρώνονται 

κάθε χρόνο στην Ελλάδα, μπορεί να δηλητηριάσει περίπου 3 εκατ. κυβικά μέτρα 
υπόγειων πόσιμων υδάτων και προκαλεί θάνατο στα ψάρια και κάθε είδους ζωή 
στο νερό. 

- Το κάδμιο, ως τοξική και καρκινογόνος ουσία, επηρεάζει τους πνεύμονες, προ-
καλεί βλάβη στους νεφρούς, διαταραχές στα οστά και αιματολογικές διαταραχές. 

- Το νικέλιο και τα άλατά του προκαλούν δερματίτιδα, ανάπτυξη καρκίνου, ανα-
πνευστική ανεπάρκεια, καρδιακές ανωμαλίες και αλλεργικές αντιδράσεις. 

Κατά συνέπεια είναι επιβεβλημένη η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χρησι-
μοποιημένων συσσωρευτών, η οποία θα επιτρέψει μια μείωση κατά 75% των επι-
κίνδυνων αποβλήτων από την εγκατάλειψή τους στο περιβάλλον, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για αυτό και τον άνθρωπο .

Τι σημαίνει εναλλακτική διαχείριση και δη συσσωρευτών;
Τα περισσότερα από τα απορρίμματα που πετάμε ανακυκλώνονται. Σήμερα στην 

Ελλάδα υπάρχουν αρκετά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για ένα με-
γάλο  εύρος προϊόντων. 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με την ανακύκλωση εξοικονομούνται πολύτιμες 
πρώτες ύλες που διαφορετικά εισάγονται, συχνά με μεγάλο οικονομικό και περι-
βαλλοντικό κόστος. Η ανακύκλωση απαιτεί την ευθύνη του εισαγωγέα ή και 
κατασκευαστή για το προϊόν που παράγει αλλά και την υπευθυνότητα του πο-
λίτη για το διαχωρισμό των αποβλήτων ανάλογα με τη δυνατότητα ανακύκλωσής 
τους. Ειδικότερα για τους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας θα πρέπει 
να ευαισθητοποιηθούν άπαντες στην εναλλακτική διαχείρισή τους, δεδομένου των 
βαρύτατων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τα στάδια ορθής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών είναι:
1. πρωτογενής προσωρινή αποθήκευση εντός κατάλληλων κάδων σε σημεία πα-

ραγωγής αποβλήτων (συνεργεία, βιομηχανίες κα)

2. συλλογή & μεταφορά των αποβλήτων από αδειοδοτημένους συλλέκτες – με-
ταφορείς μέσω της παράδοσης του αντίστοιχου εντύπου αναγνώρισης επικινδύνων 
αποβλήτων (ΕΑΕΑ), το οποίο μεταβιβάζει την υποχρέωση του παραγωγού αποβλή-
των στο ΣΕΔ για την ανακύκλωσή του 

3.: η ασφαλής δευτερογενής προσωρινή αποθήκευση σε αδειοδοτημένους χώ-
ρους, έως την τελική τους διάθεση. Στην περίπτωση του ρεύματος των συσσω-
ρευτών Νικελίου Καδμίου, αυτοί ανασυσκευάζονται και εξάγονται σε κατάλληλες 
μονάδες επεξεργασίας.

4. η τελική Επεξεργασία – ανακύκλωση του αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου 
– οξέως σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις στην επικράτεια. 

Επίλογος 
Η συμμετοχή του πολίτη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των συ-

στημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ειδικότερα των επικινδύνων όπως οι συσσω-
ρευτές, με δεδομένο ότι ο καθένας μας αποτελεί την αρχή αυτής της προσπάθειας.

Η τακτική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση έχει ως στόχο την ανάδειξη των θε-
τικών αποτελεσμάτων  που προκύπτουν από την ορθή εναλλακτική διαχείριση των 
συσσωρευτών τόσο στο περιβάλλον όσο και στην δημόσια υγεία και μπορούν να 
αποτελέσουν κίνητρο για την περαιτέρω ενεργή συμμετοχή όλων μας. Αναγνωρίζο-
ντας την αξία της ανακύκλωσης και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει στην καθη-
μερινότητα μας, το ΣΥΔΕΣΥΣ παραμένει πιστό στις αρχές και στις αξίες του, 

Γιατί:
- Η ανακύκλωση είναι πολιτισμός!
- Η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής!
- Η ανακύκλωση αποτελεί καθημερινή πράξη ευθύνης!
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Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στις επιχειρήσεις πώλησης  / αντικατάστασης 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών τα εξής, σύμφωνα με το έγγραφο του 
Ε.Ο.Α.Ν. 2056/24.11.2014:

     Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων πρέπει να 
αποθηκεύονται προσωρινά και να τοποθετούνται σε ασφαλές σημείο σε κατάλληλους 
κάδους . 

     Η παράδοση των αποβλήτων συσσωρευτών πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένους 
συλλέκτες και να συνοδεύεται από το Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνου Αποβλήτου.

     Οι πωλήσεις / αντικαταστάσεις πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο διακίνησης 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων.

     Οι προμηθευτές / εισαγωγείς των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, πρέπει να είναι 
ενταγμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στην 
                                                             ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν.: http://www.eoan.gr

                                                                                   
                                                                                    Επισημαίνεται τέλος ότι οι επιχειρήσεις πώλησης 
                                                                                         / αντικατάστασης συσσωρευτών δεν 
                                                                                          υποχρεούνται να έχουν υπογράψει σύμβαση 
                                                                                           συνεργασίας με συστήματα εναλλακτικής 
                                                                                            διαχείρισης ή με επιχειρήσεις ανακύκλωσης 
                                                                                           συσσωρευτών.

Η συμμετοχή σας είναι η δύναμή μας

2016 | Έτος Ανακύκλωσης

Λέµε τώρα ναι
στην ανακύκλωση!

Ανακοίνωση 
τοπικής ΝΔ

Από τη  ΝΔ Πάρου – Αντιπάρου δημοσιοποιήθη-
κε δελτίο τύπου σχετικά με την ψήφιση των νέων 
μέτρων από την κυβέρνηση: Το δελτίο τύπου έχει 
ως εξής:

«Το εμπόριο ελπίδας που καλλιέργησε προεκλο-
γικά ο πρωθυπουργός ναυάγησε οικτρά μετά την 
ψήφιση των εξοντωτικών μέτρων για την οικονο-
μία, την επιχειρηματικότητα αλλά κυρίως για τη 
ζωή μας. 

Η Ελλάδα αργοπεθαίνει μέσα σε ένα φοροκαται-
γισμό μέτρων εξαιτίας των οποίων κανείς πλέον 
δεν μπορεί να ανασάνει. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ υπερψήφισε νέους φόρους για το επόμενο 
χρονικό διάστημα με αυξήσεις σε καύσιμα, τρόφι-
μα, ρούχα, υπηρεσίες (και ανάμεσά τους κάποιους 
που θα έχουν αναδρομική ισχύ) στηλιτεύοντας έτσι 
τις ελπίδες όλων μας για αξιοπρεπή διαβίωση σε 
μία χώρα ανάπτυξης και ίσων ευκαιριών. Χιλιάδες 
κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας θα έρθουν αντι-
μέτωποι με τιμές υψηλότερες από ποτέ. Όλος ο 
εφοδιασμός των νησιών θα επιβαρύνεται με αυξή-
σεις ΦΠΑ αλλά και πολλών άλλων φόρων ακόμα.

Τα νησιά μας που αποτελούν το τελευταίο προ-
πύργιο της οικονομικής βιομηχανίας της χώρας 
μέσω του τουρισμού πλήττονται ανεπανόρθωτα 
και μαζί με αυτά η νησιωτικότητα που δέχθηκε το 
τελικό πλήγμα μέσα από την κατάργηση του ΦΠΑ 
με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αδρανείς να υπερ-
ψηφίζουν ανερυθρίαστα αντί έστω και την τελευ-
ταία στιγμή να ορθώσουν το ανάστημά τους για 
να προασπίσουν το μοναδικό όπως διακήρυτταν 
«αντισταθμιστικό μέτρο» απέναντι στην ανάπτυξη 
της νησιωτικότητας, των δυσχερειών διαβίωσης 
αλλά και συγκοινωνίας.

Δηλώνουμε ότι είμαστε παρόντες, κι ενώνουμε τη 
φωνή μας με τις φωνές διαμαρτυρίας όλων όσων 
πλήττονται από τα άδικα μέτρα που προσβάλλουν 
βάναυσα το δικαίωμα όλων μας να ζούμε καλύτε-
ρα και να διεκδικούμε μια ζωή ανθρωπινότερη.

Η Νέα Δημοκρατία Πάρου Αντιπάρου πέρα από 
την πλήρη αντίθεσή της προς τα μέτρα δηλώνει 
ευθαρσώς ότι είναι δίπλα σε όλους τους επαγγελ-
ματίες που πλήττονται, σε όλους τους συνανθρώ-
πους μας που εναγώνια αναζητούν διέξοδο από το 
τούνελ. Θα παλέψουμε στο μέτρο του εφικτού για 
να διορθωθούν οι αδικίες έναντι των νησιών μας, 
να προστατέψουμε τον τουρισμό που πλήττεται 
ανεπανόρθωτα με τα νέα δυσβάσταχτα μέτρα. Δη-
λώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη 
μαζί με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας εδώ αλλά 
και στα άλλα νησιά».

Συναυλίες
Ξεκίνησε την Παρασκευή 27 Μαΐου μία σειρά συ-

ναυλιών με μουσική και τραγούδια από τον ελληνι-
κό κινηματογράφο.

Η ορχήστρα αποτελείται από δέκα παριανούς 
μουσικούς, με μαέστρο τον κ. Αστέριο Ρήγα.

Οι επόμενες συναυλίες της ορχήστρας θα διεξα-
χθούν στην Παροικιά (Άγιος Κωνσταντίνος) στις 
3 Ιουνίου, στη Νάουσα (πολιτιστικό πάρκο δήμου 
Πάρου) στις 10/6, στις 17/6 στις Λεύκες (θέα-
τρο), την 1η Ιουλίου στην Αλυκή (παραλία) και θα 
ολοκληρωθούν στην παραλία της Παροικιάς στις 
20 Ιουλίου. Όλες οι συναυλίες θα ξεκινήσουν στις 
9:30 το βράδυ και η διοργάνωση είναι της ΚΔΕ-
ΠΑΠ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

Νέα του ΧΟΝ
Ο ΧΟΝ (Χορευτικός Όμιλος Νάουσας), τιμάει για άλλη μια 

χρονιά τον Ποντιακό Ελληνισμό αφιερώνοντας το διήμερο 28 
και 29 Μαΐου 2016 σε αυτόν, με φιλοξενία και παράσταση 
ποντιακού συγκροτήματος, καθώς και σεμινάριο ποντιακών 
χορών.

Σεμινάριο
Το σεμινάριο, με εισηγητή τον κ. Γιάννη Κοροσίδη, θα περι-

λαμβάνει, μεταξύ άλλων:
- Διδασκαλία χορών, όπως προέκυψαν από επιτόπια έρευνα.
- Αναφορές σε μουσική, τραγούδια και άλλα στοιχεία του 

τοπικού πολιτισμού.
- Απονομή βεβαίωσης συμμετοχής
- Γλέντι με ζωντανή μουσική από τις διδασκόμενες περιοχές 

σε κατάστημα της Νάουσας.
Η έναρξη του σεμιναρίου και των μαθημάτων θα γίνει το 

Σάββατο 28 Μαΐου και ώρα 12:00, ενώ η λήξη την επόμενη 
μέρα στις 13:00. Οι εργασίες θα γίνουν στην αίθουσα του 
συλλόγου (απέναντι από το δημοτικό σχολείο Νάουσας). Για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και το 
κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να καλούν στα τηλέφωνα 6980 559130 και 6974 792727.

Παράσταση
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου ποντιακών χορών ο ΧΟΝ διορ-

γανώνει παράσταση το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 στην αίθου-
σα Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας», στη Νάουσα, με χορούς από το φιλο-
ξενούμενο Χορευτικό Συγκρότημα Νομού Πέλλας, καθώς και 
ομιλία με θέμα την ιστορία και τη λαογραφία του Πόντου από 
τον κ. Κοροσίδη. 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξάρτητα από τη 
συμμετοχή στο σεμινάριο, με γενική τιμή εισόδου 5 ευρώ. 
Ώρα έναρξης: 20:00.
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Επιλογή: Υποστελέχωση

Υποστελεχωμένη κατά 40% περίπου εμφανίζεται η αστυνομική δύναμη Πάρου 
στην έναρξη της θερινής σεζόν, πράγμα που αν μη τι άλλο γεννάει ερωτηματικά.

Η αστυνομική δύναμη του νησιού μας έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο 
ζήλο στα καθήκοντά της και παρά την έλλειψη προσωπικού έχει καταφέρει 
να κερδίσει τους καλύτερους χαρακτηρισμούς από τον τοπικό πληθυ-
σμό, καθώς υπάρχει μία βεβαιότητα ασφάλειας σε όλους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
ότι η τοπική αστυνομία εξιχνιάζει με τον καλύτερο τρόπο πράξεις παραβατικότητας 
που συμβαίνουν σε Πάρο και Αντίπαρο, ενώ έχουν μειωθεί εντυπωσιακά τα κρού-
σματα κλοπών και ληστειών.

Το έργο της αστυνομίας του νησιού μας είναι πολυεπίπεδο αφού, εκτός των σο-
βαρών περιπτώσεων παραβατικότητας υπάρχουν και ζητήματα καθημερινότητας, 
που με την υποστελέχωση που υπάρχει δυσκολεύει τον αποτελεσματικό έλεγχο της 
παραβατικότητας. Σημειώνουμε ότι σε θέματα καθημερινότητας θα μπορούσε να 
υπάρχει στήριξη από τη δημοτική αστυνομία, αλλά και εκεί υπάρχει ακόμα μεγαλύ-
τερη υποστελέχωση. Έτσι, θέματα π.χ. ελεγχόμενης στάθμευσης, κυκλοφορίας οχη-
μάτων, τροχονομίας, οχλήσεων από θορύβους, ελέγχους κλπ διεξάγονται με υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν τα αστυνομικά όργανα. 

Τέλος, μεγάλος προβληματισμός υπάρχει με την έναρξη λειτουργίας 
του νέου αεροδρομίου και τις αυξημένες απαιτήσεις που θα υπάρχουν –σε 
σχέση με το υπάρχον- σε θέματα ασφάλειας του αεροδρομίου, άλλες υπηρεσίες 
εκεί και φυσικά τα μέτρα τροχονομίας, που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται μόνο 

από έναν άνδρα του τμήματος. Πως θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά;
Έκκληση του δήμου

Στις 9/5/2016 ο δήμος Πάρου έστειλε στο υπουργείο προστασίας του πολίτη, με 
θέμα: «ενίσχυση – στελέχωση του αστυνομικού τμήματος Πάρου.

Η επιστολή, που υπογράφει ο δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, σημειώνει:
«Μετά την παύση λειτουργίας του αστυνομικού σταθμού Νάουσας, όλες οι ανά-

γκες καλύπτονται από το προσωπικό του αστυνομικού τμήματος Πάρου, το οποίο 
είναι μειωμένο κατά 40% και ως εκ τούτου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπά-
θειες που καταβάλλει αδυνατεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες του νησιού.

Εν όψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου κατά την οποία ο πληθυσμός του 
νησιού αυξάνεται σημαντικά και οι ανάγκες αστυνόμευσης πολλαπλασιάζονται εί-
ναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης του αστυνομικού τμήματος Πάρου από το μήνα 
Μάιο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά παραβατικότητας έγκαιρα, 
να διατηρείται η ευταξία και να αισθάνονται ασφάλεια τόσο οι κάτοικοι όσο και οι 
επισκέπτες του νησιού. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο δήμο λόγω έλλειψης υπαλλήλων δημοτικής 
αστυνομίας δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υπηρετούν δύο, εκ των οποίων ο ένας 
είναι σε άδεια, αυτή υπολειτουργεί με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητές της να έχουν 
μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα του οποίου το αντικείμενο είναι αρκετά μεγάλο. 

Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που πλήττουν όλους μας σα νησί και σα 
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χώρα έχουμε επενδύσει πολλά στην τουριστική κίνηση και είναι σημαντικό να προ-
βάλλεται η εικόνα της ασφάλειας. Για να διατηρηθεί θα πρέπει να υπάρχει η στελέ-
χωση του αστυνομικού τμήματος προκειμένου να είναι αρωγός στις προσπάθειες 
του δήμου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η επισκεψιμότητα κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα αυξήθηκε σε ποσο-
στό 106% σε σχέση με πέρυσι και αναμένεται αύξηση της τουριστικής κίνησης 
κατά τη θερινή σεζόν δεδομένου ότι θα λειτουργήσει και το νέο αεροδρόμιο στο 
νησί.

Ευελπιστούμε στη θετική και άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για την ενίσχυ-
ση με το απαραίτητο προσωπικό του αστυνομικού τμήματος Πάρου».

Διαμαρτυρία αστυ-
νομικών

Η ένωση αστυ-
νομικών υπαλλή-
λων Κυκλάδων, στις 
24/5/2016 για την υπο-
στελέχωση στα αστυ-
νομικά τμήματα των 
νησιών μας, έστειλε 
την παρακάτω επιστο-
λή προς τον αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ. Κων/νο Τσουβα-
λά.

«Κύριε Αρχηγέ,
Όπως είναι ευρέως 

γνωστό, το νησιωτικό 
σύμπλεγμα των Κυκλά-
δων, αποτελεί προορι-
σμό με μεγάλη τουριστι-
κή επισκεψιμότητα.

Η μέχρι σήμερα πλη-
ροφόρηση, που υπάρχει 
από τους τουριστικούς 
πράκτορες, αλλά και με 
όσους ασχολούνται με 
τον τουρισμό, καταδει-
κνύει ότι, την τρέχου-
σα θερινή περίοδο, θα 
υπάρξει αλματώδης αύ-
ξηση στις αφίξεις του-
ριστών, ειδικά από το 
εξωτερικό, σε ποσοστό 
περίπου 20% σε σχέση 
με πέρυσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Όσον αφορά μάλιστα στα νησιά Μυκόνου και Θήρας, τα οποία αποτελούν δύο 
από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς με προσέλκυση 
χιλιάδων τουριστών ετησίως, κρίνεται επιτακτικά αναγκαία η ενίσχυση των Α.Τ. 
που εδρεύουν στα νησιά της Μυκόνου και της Θήρας, όπου έχουν επιπλέον και 
Κρατικούς -Διεθνής Αερολιμένες στην αρμοδιότητά τους, ώστε πέραν της ενίσχυ-
σης των δεκαπέντε αστυνομικών που έγινε από το μήνα Απρίλιο, να ενισχυθούν 
περαιτέρω με αστυνομικό προσωπικό, καθόσον η τουριστική κίνηση ξεκίνησε ήδη 
με την άφιξη τουριστών, τόσο με πτήσεις εσωτερικού, όσο και εξωτερικού, με αυ-
ξητική τάση στις πτήσεις τύπου τσάρτερ αλλά και μέσω κρουαζιερόπλοιων.

Αν θέλουμε να μιλάμε για στήριξη του τουρισμού και ποιοτική ανάπτυξη των 
παροχών μας προς τους επισκέπτες μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον σημαντικό 
τομέα της ασφάλειας. Κατά γενική ομολογία, ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία 
της Χώρας, από την οποία προσδοκούμε κέρδη στη δύσκολη οικονομική περίοδο, 
που διανύουμε και οι Κυκλάδες αποτελούν τη ναυαρχίδα του τουρισμού μας. Η 
πιθανή ανεπαρκής αστυνόμευση, σ’ αυτήν την γεωγραφική περιοχή, που θα οφεί-
λεται καθαρά σε έλλειψη αστυνομικού δυναμικού, και κάθε σημαντικό γεγονός 
αστυνομικής φύσεως, που θα προκύψει ένεκα αυτής, δύναται να αποτελέσει πα-
γκόσμια είδηση με αρνητικά αποτελέσματα για το τουριστικό προϊόν  της Χώρας 
και την εν γένει εικόνα του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η  Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων έχει στην εδαφική 
της αρμοδιότητα και αστυνομεύει 24 κατοικημένα νησιά, στα οποία λειτουργούν 
11 Αστυνομικά Τμήματα, ένα Τμήμα Ασφαλείας και 14 Αστυνομικοί Σταθμοί. Λόγω 
της εδαφικής νησιωτικής ιδιομορφίας αλλά και της προβληματικής ακτοπλοϊκής 
συγκοινωνίας, μεταξύ των νησιών, δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα, το ση-
μαντικότερο εκ των οποίων είναι η μη έγκαιρη ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό 
των νησιών μας, τόσο σε τακτικά όσο και σε έκτακτα περιστατικά.

Η έλλειψη προσωπικού, που παρουσιάζουν οι Υπηρεσίες των νησιών μας, έχει 
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε σχέση με το παρελθόν και αγγίζει συνο-
λικά το ποσοστό του 31%.

Αξίζει να σας αναφέρουμε την παρουσία ενός και μόνο αστυνομικού σε 
Αστυνομικούς Σταθμούς όπως αυτός της Σικίνου, της Φολεγάνδρου και της 
Ανάφης».

Στη συνέχεια της επιστολής των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων δίνονται 
αναλυτικά νούμερα για κάθε αστυνομικό τμήμα νησιού, ενώ σημειώνεται ότι ο 
αστυνομικός σταθμός Νάουσας βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας και γρά-
φεται ακόμα:

«[…] Η υποστελέχωση που υπάρχει σε αστυνομικό προσωπικό στα αστυνομικά 
τμήματα των νησιών μας, έχει γνωστοποιηθεί και στο παρελθόν στη πολιτική και 
φυσική ηγεσία, αλλά τα αιτήματά μας για περαιτέρω ενίσχυση δεν έλαβαν δυστυ-
χώς την αναμενόμενης και ανάλογης, των πραγματικών αναγκών της περιοχής 
μας, απόκριση. Ευελπιστούμε την τρέχουσα χρονιά, να γίνει μέριμνα ώστε να ενι-
σχυθούν οι υπηρεσίες μας, με επαρκή αριθμό συναδέλφων, ώστε να επιτευχθεί στο 
μέγιστο δυνατό η αστυνόμευση στα νησιά μας».

Τι αναμένεται
Για τη θερινή σεζόν αναμένονται ενισχύσεις στο αστυνομικό τμήμα Πάρου, 

από μόνιμους και δόκιμους αστυφύλακες.
Παρά ταύτα, ως ημε-

ρομηνία άφιξης των 
δόκιμων αστυνομικών 
ορίζεται η 21/6/2016, 
ημερομηνία που κρίνε-
ται ετεροχρονισμένη με 
βάση τις πραγματικές 
ανάγκες.

Όπως τονίζει η ένωση 
αστυνομικών υπαλλή-
λων Κυκλάδων: «[…] Στη 
σχετική διαταγή ενίσχυ-
σης των αστυνομικών 
υπηρεσιών, ΔΕΝ συμπε-
ριλήφθηκαν αστυνομικά 
τμήματα και αστυνομικοί 
σταθμοί, του συμπλέγ-
ματος των Κυκλάδων, 
τα οποία παρουσιάζουν 
αυξημένη τουριστι-
κή κίνηση, πλην όμως 
δεν έχουν Αερολιμέ-
νες, ενισχύονταν όμως 
στο παρελθόν πάντοτε 
με μόνιμο προσωπικό 
και δόκιμους αστυφύ-
λακες. Κρίνεται λοιπόν 
αναγκαία η ενίσχυση με 
μόνιμο προσωπικό του-
λάχιστον την θερινή πε-
ρίοδο από 01-06-2016 
έως 31-08-2016 όλων 
των αστυνομικών τμη-

μάτων και αστυνομικών σταθμών των Κυκλάδων. Η Ένωση μας είναι σε θέση να 
γνωρίζει ότι μεγάλος αριθμός συναδέλφων επιθυμεί να αποσπαστεί αδαπά-
νως στα νησιά μας από διάφορες υπηρεσίες της χώρας.

Κύριε Αρχηγέ, στο έγγραφο μας, όπως βλέπετε δεν κάνουμε καμιά αναφορά 
για την καταστρατήγηση των ωραρίων εργασίας και άλλων παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων μας, δεν είμαστε φυγόπονοι, είμαστε ευσυνείδητοι δη-
μόσιοι λειτουργοί και αγαπάμε την Πατρίδα μας, αλλά οι αντοχές και το 
φιλότιμο μας έχουν αρχίσει να στερεύουν. Για τους λόγους αυτούς και λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω ενδελεχώς εκτεθειμένα, κύριε Αρχηγέ, σας καλούμε 
να ενισχύσετε άμεσα με μόνιμο αστυνομικό προσωπικό όλες τις υπηρεσίες των 
νησιών μας και ακόμη οι δόκιμοι αστυφύλακες που πρόκειται να τοποθετηθούν σε 
αυτές από 21-06-2016 να τοποθετηθούν από αρχές Ιουνίου, ώστε να μπορέσουμε 
να ανταπεξέλθουμε και φέτος στις απαιτήσεις της τουριστικής περιόδου και να 
παρέχουμε στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες το αγαθό της ασφάλειας 
που δικαιούνται και αξίζουν».

Το γιατί;
Η υποστελέχωση των αστυνομικών τμημάτων δεν είναι κάτι νέο! Άλλωστε η είδη-

ση ότι τον υπουργό επικρατείας, Αλέκο Φλαμπουράρη, φιλάει «στρατιά» 
80 αστυνομικών, δίνει την πυξίδα για να κατανοήσουμε το γιατί τα αστυνομικά 
τμήματα έχουν προβλήματα στελέχωσης.

Όσο και να φαντάζει αστείο, σήμερα, ένας στους πέντε αστυνομικούς της 
χώρας, δηλαδή, 10.000 από τους συνολικά 50.000 που έχει η ΕΛ. ΑΣ, 
απασχολείται σε φυλάξεις επωνύμων! Και φυσικά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εξαγ-
γείλει την εξοικονόμηση ανδρών από τις συνοδείες επωνύμων, είναι άλλη μία 
κολοτούμπα της κυβέρνησης, καθώς επί των ημερών τους μόνο το 4ο τμήμα 
προστασίας προσώπων ειδικών κατηγοριών έχει αυξήσει τη δύναμή του κατά 300 
άτομα, ενώ σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», το VIP τμήμα έχει 25 αξιωματικούς 
χωρίς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, την ώρα που το νευραλγικό 2ο τμήμα της υπο-
διεύθυνσης δίωξης κατά ζωής, έχει μόλις 23 αξιωματικός!

Επί της ουσίας, οι αστυνόμοι χρόνια τώρα, δε βρίσκουν ανταπόκριση και λύση, και 
ποτέ δεν έχουν εισακουστεί. Έτσι, δεν έχουν ωράριο, το αντικείμενο των υπηρεσιών 
τους είναι τεράστιο τόσο σε νομοθεσία, όσο και σε αστυνομικές αρμοδιότητες, δεν 
υπάρχει εξειδίκευση (τη μία μέρα αξιωματικός υπηρεσίας, την άλλη μέτρα, την άλλη 
περιπολικό κλπ). Δίχως υπερβολή η αστυνομία είναι η υπηρεσία με τα λιγότερα υλι-
κοτεχνικά μέσα και τις χειρότερες εργασιακές-υγειονομικές συνθήκες.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Αγροτική 
Τράπεζα

Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο του νη-
σιού μας συζητήθηκε το θέμα: «ανάκληση δωρεάς 
οικοπέδου προς την αγροτική τράπεζα της Ελλά-
δος». Το θέμα γνωστό και παλαιό και είχε έρθει 
προς συζήτηση για πρώτη φορά το 2012.

Πρόκειται για το κτίριο που στεγάζεται και εκ-
μεταλλεύεται σήμερα η «τράπεζα Πειραιώς» και 
βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας Μαντώς.

Το 1959 είχε δωριθεί από την τότε κοινότητα 
Παροικιά. Στη συνέχεια με συμβολαιογραφική 
πράξη του συμβολαιογράφου Θεόδωρου Κοντα-
ράτου, μεταγράφηκε (το οικόπεδο) στην «αγρο-
τική τράπεζα» στις 29 Μαΐου 1959. Στο συμβό-
λαιο παραχώρησης (και εδώ είναι το «ζουμί»), 
γραφόταν επί λέξει: «[…] Εις περίπτωσιν καθ’ 
ήν καταργηθεί το εν Πάρω κατάστημα της 
Τραπέζης ή το Γραφείον αυτής ώστε να μην 
είναι αναγκαίον πλέον αυτή, το κτίριον μετά 
του εδάφους θα περιέρχηται τη κυριότητι 
και νομή της δωρητρίας Κοινότητας». Πιο 
κατανοητό και πιο συγκεκριμένο το «νόημα» της 
δωρεάς δε γίνονταν!

Ο λόγος της παραχώρησης του οικοπέδου ήταν 
για ευκολονόητους λόγους. Να έχει ο αγροτικός 
κόσμος του νησιού τη «δική» του τράπεζα και να 
απολαμβάνει των προνομίων που έδινε το εξει-
δικευμένο πιστωτικό ίδρυμα εκείνης της εποχής. 
Τα χρόνια πέρασαν, η «αγροτική τράπεζα» δεν 
υπάρχει πλέον, ούτε φυσικά και το εξειδικευμένο 
πιστωτικό ίδρυμα για τους αγρότες. Ο αγροτικός 
κόσμος αντιμετωπίζεται από τη συγκεκριμένη τρά-
πεζα όπως όλοι οι άλλοι της πελάτες. Πρόκειται 
για μία ιδιωτική τράπεζα που λειτουργεί με τους 
κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

Σήμερα και πιο συγκριμένα από το 2012, ο δή-
μος του νησιού μας θέλει να επιστραφεί το οικό-
πεδο στην κατοχή του, αφού ο θεμελιώδης όρος 
του συμβολαίου παραχώρησης δεν υφίσταται 
πλέον. Όσο απλό και αν ακούγεται το θέμα είναι 
σαφές ότι οι νομικοί της ιδιωτικής τράπεζας δεν 
το βλέπουν έτσι και φυσικά θα έχουν να θέσουν 
τη δική τους άποψη. Άποψη πάντως που δε φά-
νηκε να μπορεί να σταθεί σε ένα δικαστήριο όπως 
κατανόησαν όλοι που παρακολούθησαν τη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου και στο 
οποίο κατέθεσαν τη δική τους άποψη οι δικηγόροι 
της «Πειραιώς». Προσωπική μου γνώμη είναι ότι 
θα υπάρχουν πολύχρονοι νομικοί αγώνες, αλλά 
στο τέλος θα υπάρχει δικαίωση για το δήμο μας. 

Αυτό που κάνει εντύπωση όμως είναι η αρνητική 
«πολιτική» που συνεχίζει στο θέμα η διοίκηση της 
τράπεζας. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνονται ότι ανοί-
γουν ουσιαστικά ένα γαϊτανάκι αντιπαραθέσεων 
με μία ολόκληρη κοινωνία;

Ποιος είναι ο λόγος και το συμφέρον εντέλει 
σε μία ιδιωτική τράπεζα να πάει κόντρα σε ένα 
ολόκληρο νησί για ένα περιουσιακό στοιχείο, που 
αφενός γνωρίζουν πολύ καλά πως και γιατί απο-
κτήθηκε και από την άλλη πρόκειται για ένα απει-
ροελάχιστο περιουσιακό στοιχείο σε σχέση με την 
τεράστια περιουσία που κατέχει η τράπεζα. 

Ευχαριστίες 
για εκδήλωση

Η οργανωτική επιτροπή (Καραβίας Θεόδωρος, πρ. 
πρέσβης, Αλιπράντης Στέλιος, επιχειρηματίας, Σιφναί-
ος Δημήτρης, φυσικοθεραπευτής), για την εκδήλωση 
προς τιμή του ιατρού κ. Απόστολου Πολυζωΐδη, δημο-
σιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Μετά το πέρας της εκδήλωσης προς τιμήν του 
ιατρού κ. Απόστολου Πολυζωίδη, θα θέλαμε να σας 

ευχαριστήσουμε για την γενναιόδωρη χορηγία σας, 
η οποία συντέλεσε αποτελεσματικά στην κοινώς ομο-
λογούμενη ιδιαίτερη επιτυχία της εκδήλωσης αυτής. 

Πιστεύουμε ότι η εκδήλωση αυτή απέδειξε ότι η 
Παριανή κοινωνία δεν είναι αγνώμον, αλλά αναγνω-
ρίζει έμπρακτα την αφιλοκερδή προσφορά του ιατρού 
κ Απ. Πολυζωίδη και σε αυτό στο συμβάλατε και εσείς 
ιδιαίτερα. 

Προς ενημέρωση σας γνωρίζουμε ότι ένα ποσό 
1500 ευρώ, κατόπιν και επιθυμίας του κ. Πολυζωί-
δη, θα διατεθεί κατά το ήμισυ εις το Γηροκομείο της 
Εκκλησίας και του υπόλοιπο ήμισυ δια αγορά υλικών 
προς κάλυψη αναγκών στο Κ.Υ. Πάρου. 

Ευχαριστούμε και πάλι».

Μύλος…  
στον αιγιαλό

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Πάρου σχετικά με τις 
τιμές ομπρελοξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων και 
θαλασσίων μέσων αναψυχής και καντινών. Το θέμα 
αποτέλεσε πρωτοσέλιδο στο προηγούμενο φ. της 
εφημερίδας μας.

Η ανακοίνωση του δήμου δεν έμεινε αναπάντητη, 
αφού η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, με ανακοίνωσή 
της, το μεσημέρι της 26ης Μαΐου 2016, κατηγορεί το 
δήμο για τους χειρισμούς του στο θέμα. Οι ανακοινώ-
σεις έχουν ως εξής:

Δήμος Πάρου
«Μετά τον προσδιορισμό των τιμών για τις παρα-

χωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για 
τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμά-
των και θαλασσίων μέσων αναψυχής και καντινών 
από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιου-
σίας Αιγαίου διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για το ύψος 
αυτών ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές 
συνθήκες στις οποίες ζητείται να επιβληθούν τέτοιου 
είδους αυξήσεις και τις συνέπειες που θα έχουν αυ-
τές στην τουριστική κίνηση του νησιού. 

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας ήταν η επί-
τευξη έκπτωσης της τάξης του 20% επί των συνο-
λικών τιμών που προσδιορίστηκαν αναφορικά με τα 
θαλάσσια μέσα αναψυχής και τις καντίνες. Οι τιμές 
αυτές έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για το Δήμο και 
θα πρέπει να ενσωματωθούν στο μισθωτήριο συμβό-
λαιο διαφορετικά αυτό θα πλήξει τους εν δυνάμει μι-
σθωτές δημιουργώντας καθυστερήσεις στη σύναψη 
των οριστικών μισθωτηρίων συμβολαίων».

Λαϊκή Συσπείρωση
«Η αλήθεια για τον προσδιορισμό των τιμών στις 

παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
- Στις 11/5 έρχεται το έγγραφο από την Περιφε-

ρειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου 
(ΠΔΔΠΑ) το οποίο υπερδιπλασιάζει σε κάποιες περι-
πτώσεις τις παραπάνω τιμές.

- Στις 13/5 ο Δήμαρχος Πάρου στέλνει στην ΠΔΔΠΑ 
επιστολή διαμαρτυρίας με την οποία διαμαρτύρεται 
για τις επιβαλλόμενες αυξήσεις και ζητά «…να επα-
νεξεταστεί η αναπροσαρμογή των τιμών…» και όχι να 
διατηρηθούν ή να μειωθούν αυτές.

- Στις 18/5 το δημοτικό συμβούλιο παίρνει από-
φαση με την οποία απορρίπτει σαν απαράδεκτη την 
οποιαδήποτε αύξηση.

- Στις 23/5 ο Δήμαρχος Πάρου εκδίδει ανακοίνω-
ση που διανέμεται στα ηλεκτρονικά μέσα του νησιού, 
αλλά δεν αναρτάται στον ιστότοπο του Δήμου, με 
την οποία πανηγυρίζει για την μείωση των αυξήσεων 
κατά 20% μόνο στις τιμές για  τα θαλάσσια μέσα ανα-
ψυχής και τις καντίνες!!!

Για μια ακόμα φορά ο Δήμαρχος Πάρου, εκτός των 
άλλων, δεν αντιλαμβάνεται τον εκτελεστικό ρόλο του 
σχετικά με τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου 
και τις ερμηνεύει «κατά το δοκούν».

Το δημοτικό συμβούλιο με την απόφαση του στις 
18/5 ζητά τη διατήρηση των τιμών συνολικά στις πα-
ραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και 
μόνο εκείνο δικαιούται να εκτιμήσει την όποια εξέλιξη 
μετά την συνεδρίαση, με νέα συνεδρίαση του και να 
εμμείνει ή να αλλάξει την πρόταση του για ένα θέμα 
που η συζήτηση του κράτησε πάνω από τρείς ώρες!!!

Το χρέος λοιπόν του Δημάρχου, που απορρέει από 
την προβλεπόμενη στον δημοτικό κώδικα διαδικασία, 
απαιτεί την σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου και όχι 
πανηγυρικές ερμηνείες μέσω προσωπικών του ανα-
κοινώσεων. 

Ταυτόχρονα χρέος του Δημάρχου και της δημοτι-
κής αρχής, είναι η προάσπιση του δημόσιου χαρακτή-
ρα του αιγιαλού, της παραλίας και των κοινόχρηστων 
συνολικά, πράγμα που δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα, 
αφού οι καταπατήσεις και η αυθαιρεσία βασιλεύουν 
και η σχετική συζήτηση από περσινές καταγγελίες 
στο δημοτικό συμβούλιο εκκρεμεί εδώ και ένα χρόνο. 
Έχουν φαίνεται αποφασίσει ότι το πολιτικό «αλισβερί-
σι» με τα κοινόχρηστα πράγματα δίνει χρόνο πολιτικής 
επιβίωσης, θεωρία που στην πράξη θα διαψευστεί».

Πρόταση για ψήφισμα
Στη συνεδρίαση της 20ης/5/2016 της δημοτικής κοι-

νότητας Νάουσας, με αφορμή τις διαμαρτυρίες για τις 
αναπροσαρμοσμένες μισθωτικές αξίες αιγιαλών προ-
τάθηκε προς το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, έγκριση 
ψηφίσματος, που τα κυριότερα σημεία της έχουν ως 
εξής:

«[…] Ως Δημοτική Κοινότητα Νάουσας διαμαρτυρό-
μαστε εντόνως για τους παρακάτω λόγους: 

1. Τα νέα επιβαλλόμενα μισθώματα είναι υπερδι-
πλάσιας αξίας σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, 
ποσό υπέρογκο για να απορροφηθεί από τους επαγ-
γελματίες του τουρισμού, γεγονός που σημαίνει ότι 
θα επιβαρύνουν τον τουρίστα.

2. Η απόφαση αυτή: α) έρχεται να επιβληθεί λίγο 
πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι επαγγελματίες για τη φετινή χρονιά 
τίθενται αυτομάτως εκτός προϋπολογισμού με απρό-
βλεπτες οικονομικές συνέπειες. β) αποτελεί ταφόπλα-
κα στον ήδη βαριά επιβαρυμένο επαγγελματία, καθώς 
μετά την αύξηση του Φ.Π.Α στο 23% και τις πρόσφα-
τες φορολογικές επιβαρύνσεις ο τουριστικός κλάδος 
της Νάουσας θα πληγεί ανεπανόρθωτα.

γ) δίνει τη χαριστική βολή στον τουρισμό καθώς 
χτυπάει ανηλεώς τις δραστηριότητες αναψυχής και 
παραλίας που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα 
του νησιού και δη της Νάουσας.

3. Ο τουρισμός, παρά τις όποιες ευοίωνες προβλέ-
ψεις για τη Νάουσα βρίσκεται στην κόψη του ξυρα-
φιού. Η μαζικότητα δεν αρκεί να αναπληρώσει οικο-
νομικά την συρρικνωμένη τουριστική περίοδο που 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Η εν λόγω από-
φαση των ιλιγγιωδών αυξήσεων θα μειώσει περαιτέ-
ρω τα ήδη μειωμένα έσοδα και  αποτελεί κραυγαλέα 
δυσφήμιση για τη Νάουσα, που αποτελεί έναν από 
τους δημοφιλέστερους πανελλαδικά τουριστικούς 
προορισμούς. 

4. Το τεράστιο κόστος αναψυχής για τον Έλληνα 
και ξένο επισκέπτη θα αποτρέψει την τουριστική κί-
νηση, θα μειώσει τις αφίξεις και το κυριότερο, θα 
στιγματίσει τη Νάουσα ως πανάκριβο προορισμό για 
ελάχιστα βαλάντια (…)». 
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Εσένα θα σε βρούν;

Πριν ετοιμάσουν τη βαλίτσα,
θα μπουν στο aboutparos.gr

Ο Παριανός 
Άλκης Γκίνης

Οι σκέψεις και οι συσκέψεις σχετικά με την απο-
δοχή και την τοποθέτηση της δωρεάς του κ. Άλκη 
Γκίνη φαίνεται πως καταλήγουν καλώς. 

Το δωρούμενο είναι ένα πρωτότυπο άγαλμα 
ορειχάλκινο, ενάμιση μέτρου ύψους, παριστά μία 
γυναίκα φανταστική, ονειρικού υπερβατικού τύπου.

Οι περισσότεροι ξέρουμε ή ψυχανεμιζόμαστε 
πως κάτι που επιτελείται στο όνειρο δεν έχει μι-
κρότερο νόημα από κάτι που επιτελείται σε «εγρή-
γορση» και η απεικόνιση του πραγματικού δεν είναι 
η μοναδική δυνατότητα στην τέχνη. Ο Φρόΰντ και 
ο Αντρέ Μπρετόν, θεωρητικοί του σουρεαλισμού, 
μας τα ’χουνε ξεκαθαρίσει αυτά. Ο δωρητής καλλι-
τέχνης ανήκει στη χορεία των σουρεαλιστών. Είναι 
ένας από τους πέντε-έξι μεγάλους αυτού του κινή-
ματος στην Ελλάδα και εμφανίστηκε αμέσως μετά 
τον Εγγονόπουλο. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο Λονδίνο 
τη δεκαετία του ’60 ζωγραφική και γλυπτική. Έζη-
σε κατά καιρούς στις περισσότερες χώρες της Ευ-
ρώπης, αλλά προτίμησε τον τόπο του και έκανε την 
Πάρο δεύτερη πατρίδα του, εδώ και μισόν αιώνα 
περίπου. Δίδαξε ζωγραφική στο εργαστήρι του 
Δήμου Αθηναίων. Εκλέχτηκε στο διοικητικό συμ-
βούλιο του καλλιτεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος. 
Έχει πάρει μέρος σε 70 ομαδικές και 16 ατομικές 
εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του 
κοσμούν την Εθνική πινακοθήκη, το Μουσείο Μο-

ντέρνας Τέχνης Θεσσαλονίκης, την Πινακοθήκη 
Ρόδου, το Μουσείο Βορρέ, το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο, το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου και 
του έχει απονεμηθεί έπαινος για το έργο του, που 
προάγει τον πολιτισμό. Επίσης, στο Μουσείο της 
πόλεως των Αθηνών, Πατριαρχείο Κωνσταντινου-
πόλεως, στη Βουλή των Ελλήνων και στο NEW 
WORK UNIVERCITY. Επίσης, σε δημόσιες συλλο-
γές Ευρώπης και Αμερικής. Σχετικά προσφάτως 
αντιπροσώπευσε με έργο του την Ελλάδα στους 
Ολυμπιακούς του Πεκίνου και γι’ αυτό το λόγο η 
Ολυμπιακή Επιτροπή κυκλοφόρησε προς τιμήν του 
τηλεφωνική κάρτα .

Έγραψαν για τον ίδιο και το έργο του Έλληνες 
και ξένοι κριτικοί της τέχνης, ιστορικοί όπως ο 
Χρύσανθος Χρήστου, ο Στέλιος Λυδάκης και άλ-
λοι. Ποιητές όπως ο  Έκτωρ Κακναβάτος, ο Νίκος 
Καρούζος, φιλόσοφοι: Χρήστος Γιανναράς, Σαρά-
ντος Καργάκος και άλλοι. Ακόμα και ο σημερινός 
υπουργός Νίκος Ξυδάκης στην «Καθημερινή της 
Κυριακής» έχει γράψει περισσότερες από μία φορά 
εκόσμησε τα άρθρα του για τα έργα του Άλκη Γκί-
νη. Τι χροιά έχουμε άλλων μαρτύρων; Την «πολύτι-
μη ικανότητα» να μελετούμε στο φως το σύνθετο 
μηχανισμό της έμπνευσης, διαισθητικά έστω, την 
έχουμε, μιας και γεννήθηκε μέσα σε τέτοιο φως 
στις Κυκλάδες . 

Λένε πως η θλίψη που καμιά φορά μας κατέχει 
τους Έλληνες είναι γιατί μέσα στη διαφάνεια ξέ-
ρουμε πως δε γίνεται να φτάσουμε, ότι μπορούμε 
να δούμε. Φαντάζομαι ότι μαζί με τις άλλες ομορ-
φιές μας, μετ’ ου πολύ θα βλέπουμε και θ’ αγγί-
ζουμε και το έργο του Άλκη Γκίνη στο δρόμο μας.

Μοσχούλα Κοντοσταύλου

Κυκλοφοριακό
Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, έστειλε στο υπουργείο 

ναυτιλίας επιστολή σχετικά με τη ρύθμιση των αφίξεων πλοί-
ων στο λιμάνι Παροικιάς, καθώς τις πρωινές ώρες παρουσι-
άζεται κυκλοφοριακό πρόβλημα με τις ταυτόχρονες αφίξεις.

Η επιστολή του κ. Κωβαίου έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών με τα οποία σας είχα-

με επισημάνει το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημι-
ουργείται στο λιμάνι της Παροικίας Πάρου με την ταυτόχρονη 
προσέγγιση δύο πλοίων χωρητικότητας 2.000 με 2.500 επι-
βατών και συγχρόνως πλοίου μεταφοράς καυσίμων και κρου-
αζιερόπλοιου σε έναν οικισμό των 5.500 κατοίκων καθώς οι 
δυνατότητες του οδικού δικτύου είναι περιορισμένες.

Η πιθανή είσοδος τεσσάρων (4) Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μπο-
ρεί σύμφωνα με το (γ) σχετικό του Λιμεναρχείου Πάρου να 
είναι επιτρεπτή από την κατάσταση του λιμένα όμως καθιστά 
εξαιρετικά δυσχερή και επικίνδυνη την απομάκρυνση των επι-
βατών και των οχημάτων τους από τον ευρύτερο χώρο του 
λιμανιού με αποτέλεσμα η πρώτη εικόνα του επισκέπτη για 
το νησί να αποτελεί δυσφήμιση διότι μέχρι την απομάκρυνσή 
του από το κέντρο του οικισμού η οποία γίνεται με  καθυστέ-
ρηση υφίσταται μεγάλη ταλαιπωρία. 

Ο Δήμος Πάρου έχει στηρίξει την τουριστική προβολή του 
νησιού στην έξωθεν καλή μαρτυρία και  στην καλή ακτοπλοϊ-
κή σύνδεση με τα υπόλοιπα νησιά, όμως η ρύθμιση της προ-
σέγγισης των πλοίων θα πρέπει να γίνεται με βάση τις δυνα-
τότητες που υπάρχουν. 

Με γνώμονα την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτη-
ση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού ενόψει και της 
θερινής περιόδου που η κίνηση είναι αυξημένη και λαμβάνο-
ντας υπόψη την υποστελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου, επανερχόμαστε στο αίτημά μας να μην συμπίπτουν οι 
ώρες εισόδου στο λιμάνι δύο μεγάλων επιβατικών πλοίων και 
να μην υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία κρουαζιερόπλοιου και 
εμπορικού πλοίου με κατάλληλη ρύθμιση της κυκλοφορίας 
στο λιμάνι της Παροικίας».
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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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΙΠΕΡΙ, ενοικιάζεται 

οικία για την περίοδο Αυγούστου 

– Σεπτεµβρίου. Τηλ. 210 8950247, 

6946 378 440

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

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ενοικιά-

ζεται, στον κεντρικό δρόµο, 125 τ.µ., 

400,00€. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 

42642, 6978 126 696

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους µύλους, ενοι-

κιάζεται κατάστηµα 80 τ.µ., ισόγειο, 

γωνιακό. Τηλ. επικοινωνίας:  22840 

41227,6977 407 532

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

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

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 

ζητούνται από την εταιρεία Ε. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕ  ηλικίας έως 

35 ετών, ελληνικής υπηκοότητας . 

Απαραίτητες προϋποθέσεις: απολυ-

τήριο λυκείου, δίπλωµα οδήγησης 

. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6944 109 845.

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία 

service πρωινών και pool bar για 

το συγκρότηµα ενοικιαζοµένων 

βιλλών, «Angels Villas». Η γνώση 

Αγγλικών απαραίτητη, θα προτιµηθεί 

άτοµο που γνωρίζει επιπλέον 

Γαλλικά ή/και Ιταλικά. Παρακαλώ 

επικοινωνήστε µε τον διευθυντή 

στα τηλέφωνα: 22840 51858 & 

6958 621575 ή στο e-mail:info@

angelsvillas.com

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για πρωινή βάρδια 

σε snack bar στο χώρο του Paros 

Kite, στην Πούντα Παροικίας. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6971 826 374

ΚΥΡΙΑ ζητείται, κατά προτίµηση µε 

γνώσεις νοσηλευτικής, για ολιγόω-

ρη εργασία σε ιατρείο. Τηλέφωνο: 

22840 21114

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4 αστέρων Minois 

Village Suites & Spa ζητεί:

1) ΥΠΕΥΘΥΝH/ΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

Απαραίτητα: προϋπηρεσία, άριστη 

γνώση Αγγλικών και Γαλλικών 

(επιπλέον γλώσσες θα θεωρηθούν 

προσόν), Η/Υ, υποδειγµατική συ-

µπεριφορά, συστάσεις. Βιογραφικά 

µε πρόσφατη φωτογραφία cv@

minois-village.gr

2) ΛΑΤΖΕΡΑ Προϋπηρεσία απαραί-

τητη. τηλ. 6945 191585 

3) ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ Προϋπηρεσία 

απαραίτητη. τηλ. 6945 191585

ΝΕΟΣ ζητείται για σέρβις (πρωινή 

βάρδια), µε προϋπηρεσία, ευγενικός, 

εµφανίσιµος, σε κεντρικό καφέ 

- εστιατόριο στη Παροικία. Πληρο-

φορίες: 6932 334 848 (10-12 πµ)

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 

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

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Μνημόσυνο Ν. Στέλλα
Πραγματοποιήθηκε και φέτος το μνημόσυνο του Παριανού ήρωα και μάρτυρα 

της Εθνικής Αντίστασης, Νικόλαου Στέλλα, που απαγχονίστηκε στις 20/5/1944 
από τα στρατεύματα κατοχής, σε ηλικία 23 ετών.

Οι εκδηλώσεις στη μνήμη του ήταν πολλές και εκτός του μνημόσυνου, τις ομι-
λίες και τις καταθέσεις στεφανιών, πραγματοποιήθηκαν αγώνες δρόμου, ομιλίες, 
καθώς και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις.



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 28 Μαΐου 201614 | Αθλητικά

WEEE SYSTEM

KIKLOSI
FOTO

www.fotokiklosi.grÔçë.: 210 4831164

ÓÕËËÏÃÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ
ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÇÓ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ

Á.Ç.Ç.Å.

www.fotokiklosi.gr

Ôçë.: 210 48 31 164

ÓÕËËÏÃÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ
ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÇÓ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ

Á.Ç.Ç.Å.

web: opticsathanasoulis.gr

πα

ράδοση

15 λεπτά

γυαλι ώ
ν

Το στιγμιότυπο με την αλλαγή του 
Στ. Αρκουλή και του περάσματος στον 
αγωνιστικό χώρο του Βαγγέλη Πετρό-
πουλου, στο 87ο λεπτό, για τον τελευ-
ταίο αγώνα της ποδοσφαιρικής του 
δραστηριότητα,ς ήταν αυτό που θα 
μείνει στους λίγους θεατές που παρα-
βρέθηκαν στον αγώνα του ΑΟΠ με τον 
Πάγο, που έληξε ισόπαλος με 1-1.

Ο Βαγγέλης Πετρόπουλος, που τη 
φετινή χρονιά τυραννήθηκε από τραυ-
ματισμούς αποφάσισε στα 40 του χρό-
νια να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του 
παπούτσια και απέσπασε τα δίκαια χει-
ροκροτήματα για την πολυετή του προ-
σφορά απ’ όλους τους ποδοσφαιρόφι-
λους της Πάρου.

Ο Πετρόπουλος, αν και δεν είχε ολο-
κληρώσει την αποθεραπεία από τον 
τελευταίο τραυματισμό του, μπήκε ως 
αλλαγή στο 88ο λεπτό της συνάντησης, 
παίρνοντας μάλιστα και το περιβραχιό-
νιο του αρχηγού, από τον Αρκουλή.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον 
Πάγο, υπήρχε βαθμολογικά «μονομε-
ρές» ενδιαφέρον, καθώς η συμπαθής 
ομάδα της Σύρου έδινε τον νυν υπέρ 
πάντων αγώνα για τη σωτηρία της στην 
Α’ ΕΠΣΚ, ενώ από την άλλη ο ΑΟΠ ήταν 
βαθμολογικά αδιάφορος. Ο Πάγος, 
απέσπασε την ισοπαλία –που δεν του 
έφθανε για να σωθεί-, αλλά η «αυτο-
κτονία του Παμμηλιακού την ίδια ώρα 
μέσα στη Μήλο, που προηγήθηκε 2-0 
επί του Φιλωτίου και τελικά ηττήθηκε 
με 2-4, του έδωσε τη σωτηρία. Πρέ-
πει πάντως να δώσουμε τα εύσημα και 
στους παίκτες του ΑΟΠ που δεν αγω-
νίστηκαν αδιάφορα στον αγώνα και 
έπαιξαν για τη νίκη, έστω και αν γνώρι-
ζαν τη δύσκολη βαθμολογικά θέση του 
αντιπάλου της. Ακόμα, πριν τον αγώνα 
τιμήθηκε και ο προπονητής του ΑΟΠ 
από την ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής (που 
έλκει την καταγωγή του), κ. Δημήτρης 
Τριανταφυλλάκος, ως άξιος πρέσβης 
του ποδοσφαίρου της περιοχής του, 
στις Κυκλάδες.

Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μια ελα-
φριά υπεροχή του ΑΟΠ, μη μπορώντας 
όμως η Παριανή ομάδα να έχει καλή 
τελική προσπάθεια. Στο δεύτερο ημί-

χρονο, ο Πάγος που βρισκόταν με την 
πλάτη στον τοίχο, έγινε πιο απειλητι-
κός, αλλά ο ΑΟΠ ήταν αυτός που προ-
ηγήθηκε με υπέροχο δυνατό σουτ του 
Κορτιάνου στο 88ο λεπτό. Η ομάδα της 
Σύρου ισοφάρισε σε 1-1 με το Τζώρτζη 
στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Βασιλάρης, Πρίφτης, Τσόκα, 

Χασάνι (Κ. Σαρρής), Κληρονόμος (Κορ-
τιάνος), Μπαρμπαρήγος, Χατζία, Αρκου-
λής (Πετρόπουλος), Τριανταφυλλίδης, 
Νίκας, Γιουρτζίδης.

Πάγος: Νικητίδης, Φωτεινιάς (Δε-
ναξάς), Βουτσίνος, Μαραγκός, Σούρ-
λας, Σταμούλης, Ζαφείρας, Τρόκα (Πά-
πιτσης), Πρελορέτζος (Παράβαλος), 
Τζώρτζης, Πρίντεζης.

Διαιτητής: Δεληγιάννης, με βοη-
θούς τον κ. Ρούσσο και την κ. Μαργα-
ρίτη.

Όλη η κίνηση
Όμιλος παραμονής στην Α’ ΕΠΣΚ
Πανσιφναϊκός – Ανδριακός (αν.)
ΑΟΠ – Πάγος 1-1
Παμμηλιακός – Φιλώτι 2-4

Κ-17
ΑΟΠ – Πανναξιακός 2-1
ΠΑΣ Νάξου – Καρτεράδος 3-0 α.α.
Πανναξιακός – Καρτεράδος 3-0 α.α.
Πανθηραϊκός – Θύελλα Καμαρίου 3-0

Κ-13
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός 3-6
ΑΟΠ – ΠΑΣ Νάξου 0-4

Όμιλος παραμονής

1. Φιλώτι 30
2. ΑΟΠ 18
3. Πάγος 16
-------------------------
4. Μήλος 12
-------------------------
5. Ανδριακός 9
6. Σίφνος 6
ΣΗΜ.: Ο Παμμηλιακός θα αγωνιστεί 

με τον Αστέρα Μαρμάρων σε ουδέτερο 

γήπεδο (Σίφνος), για μία θέση στην Α’ 
ΕΠΣΚ. Αν ο Πανθηραϊκός ανέβει στην Γ’ 
Εθνική, τότε και οι δύο ομάδες θα αγω-
νίζονται στο πρωτάθλημα 2016-2017 
στην Α’ ΕΠΣΚ.

Κ-17 (2ος όμ.)

1. ΑΟΠ 27
2. Πανναξιακός 19
3. ΠΑΣ Νάξου 11
4. Πανθηραϊκός 10
5. Θύελλα 5
5. Καρτεράδος -2

Κ-13 

1. ΠΑΣ Νάξου 27
2. Μαρπησσαϊκός 21
3. ΑΟΠ 19
4. Νηρέας 10
5. Θύελλα 9
6. Παμμηλιακός -6

Το αντίο
Ο Βαγγέλης Πετρόπουλος, που 

σταμάτησε την αγωνιστική του δράση, 
έγραψε στην προσωπική του σελίδα για 
την αποχώρησή του το εξής:

«Όταν η πρώτη σου ανάμνηση σαν 
παιδί είναι με μια μπάλα στα πόδια σε 
μια αλάνα με ματωμένα γόνατα, είναι 
πολύ δύσκολο να αποδεχτείς ότι πρέ-
πει να πεις αντίο. 

Σε αυτό το ταξίδι που μου χάρισε τις 
πιο όμορφες στιγμές και γνώρισα αν-
θρώπους που μου στέκονται μια ζωή 
δίπλα εντός και εκτός γηπέδων, οφεί-
λω τα πάντα.

Παρόλο τους τραυματισμούς, τις 
γκρίνιες, τις ήττες που πλήγωσαν η 
αξία της φιλίας και της ομαδικότη-
τας που γεννάει το ποδόσφαιρο, είναι 
συγκλονιστική. Λέω τώρα το μεγάλο 
ΑΝΤΙΟ, με χαρμολύπη, μετά από τρείς 
δεκαετίες δράσης από τα παιδικά τμή-
ματα του Πρωτέα Παλαιάς Φώκαιας 
που ανδρώθηκα, έως και σήμερα, που 
φορώντας την τιμημένη και αγαπημένη 
φανέλα του ΑΟ ΠΑΡΟΥ για σχεδόν μια 
δεκαετία προσπάθησα να προσφέρω 
τη χαρά στους πιστούς φίλαθλους μας 

και να τιμήσω το περιβραχιόνιο που 
μου εμπιστεύτηκαν οι συμπαίκτες μου. 
Θα είμαι πάντα ενεργός στο πλευρό της 
διοίκησης και των παικτών της ομάδας 
μας για να βοηθήσω από όποιο πό-
στο μπορώ, ώστε να δημιουργήσουμε 
νέους αθλητές με ήθος και αγωνιστι-
κότητα. Σε κάθε τέλος οφείλουμε μια 
υπόσχεση για νέους αγώνες. Εξάλλου, 
το παιχνίδι λήγει μόνο όταν σφυρίξει 
το τέλος ο διαιτητής.

Με συγκίνηση για την αγάπη και την 
τιμή που μου κάνατε».

Ενόπλων
Πραγματοποιήθηκε ο αγώνας της 

εθνικής ενόπλων Ελλάδος, με επίλε-
κτους ποδοσφαιριστές του νησιού μας, 
στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς. Ο αγώ-
νας έγινε προς τιμή του ήρωας της εθνι-
κής αντίστασης, Νικόλαου Στέλλα και γι’ 
αυτό το λόγο κρατήθηκε στην έναρξη 
της συνάντησης ενός λεπτού σιγή.

Το χορό των τερμάτων άνοιξε η ομά-
δα της Πάρου με τον Αριανούτσο για να 
ισοφαρίσει για την εθνική ομάδα ο Μη-
τροφάνης. Η εθνική ενόπλων με αρκε-
τούς νεαρούς ποδοσφαιριστές ΠΑΕ της 
χώρας μας, στη συνέχεια του πρώτου 
ημιχρόνου πέτυχε άλλα τρία τέρματα, 
με τους Τζανέτο, Μπιτσάνη και Μπουγα-
τσιά, για να λήξουν τα πρώτα 45 λεπτά 
με 1-4.

Η Παριανή ομάδα, με προπονητή το 
Γ. Μοστράτο, πέτυχε πρώτη γκολ στο 
δεύτερο ημίχρονο και πάλι με τον Αρια-
νούτσο, για να μειώσει σε 2-4. Τελικά, με 
δύο γκολ του Θεοδωρακάτου, η εθνική 
ενόπλων Ελλάδος, κέρδισε με 2-6.

Χειροκροτήματα για το Βαγγέλη
ΑΟΠ – Πάγος 1-1



www.fonitisparou.gr Αθλητικά | 15

Αεροδρόμιο
Με καλούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για το κτήριο του νέου αερο-

δρομίου Πάρου, όπως μπορείτε να δείτε στις αποκλειστικές φωτογραφίες της 
εφημερίδας μας..

Παρά ταύτα δε φαίνεται να προχωρούν με τους ίδιους ρυθμούς οι εργασίες 
για το δρόμο εκτός αεροδρομίου που θα το συνδέουν με την κεντρική επαρχιακή 
οδό.
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ο χρόνος περνάει...
εσύ θα είσαι µέσα;
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