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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 380
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
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■ #ξεκουμπίδια
Την περασμένη Τετάρτη (15/6/16), το απόγευμα, 

έκαναν συγκέντρωση δίχως επιτυχία οι #παραιτηθείτε 
στην πλ. Συντάγματος. Το θέμα δεν τράβηξε παρά τη 
«διαφήμιση» που τους έκαναν οι κυβερνώντες. Βλέπε-
τε, ουσιαστικά, ήταν μία συγκέντρωση των παλαιομνη-
μονιακών (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, ΛΑΟΣ, Ποτάμι, κλπ), 
που ισχυρίζονται ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα από μνη-
μόνιο. Έτσι, η μάχη παλαιομνημονιακών – νεομνημονι-
ακών (ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ), έληξε με νίκη των δεύτερων. 
Εμείς πάλι αδιαφορούμε, αφού όπου ακούμε «έξω τα 
κόμματα και οι ιδεολογικές σημαίες», καταλαβαίνουμε 
ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω και κάποιο λάκκο έχει 
η φάβα.

■ @alafouzos
Τόσο οι νεομνημονιακοί Συριζοανέλ, όσο και οι πα-

λαιομνημονιακοί (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ κλπ), έχουν μία δυσκο-
λία στο να συγκεντρώσουν κόσμο αυτήν την εποχή. 
Μυρίζουν από πάνω έως κάτω μνημόνια και οικονομι-
κά σκάνδαλα. Τα οικονομικά σκάνδαλα είναι αυτά που 
δεν αφήνουν το «κίνημα», «ναι σε όλα» να αναπτυχθεί. 
Είναι όπως η διοίκηση Αλαφούζου στην Πανάθα. Θέ-
λει να είναι φιλική με τους βάζελους οπαδούς, αλλά 
δεν μπορεί γιατί δεν πείθει για το καλό του σκοπού 
της.

■ #Σκανδαλάκης
Ένας παλιός πολιτικός της ΝΔ, ο Παναγιώτης Σκαν-

δαλάκης, την εποχή των μεγάλων οικονομικών σκαν-
δάλων του ΠΑΣΟΚ, είχε κατέβει στις εκλογές με το 
σύνθημα: «όχι στα σκάνδαλα, ναι στον Σκανδαλάκη». 

■ Ανδρέας
Το 1986 η εφημερίδα «Βήμα», είχε κάνει μία απίστευ-

τη αποκάλυψη για το τότε σκάνδαλο της ΔΕΗ. Σύμφω-
να με την εφημερίδα ο τότε διευθυντής της ΔΕΗ, κα-
θηγητής Δ. Μαυράκης, προσπαθώντας να υπογράψει 
φιλικό διακανονισμό με ξένη εταιρεία, απαίτησε για 
τον εαυτό του 500 εκ. δραχμές. Αυτό που συγκλόνισε 
όμως περισσότερο ήταν ότι ο τότε πρωθυπουργός, Α. 
Παπανδρέου, είχε δηλώσει: «Είπαμε να κάνουμε δώρα 
στους εαυτούς , αλλά όχι και 500 εκατομμύρια!». Ο 
Μαυράκης τελικά αθωώθηκε με βούλευμα, αλλά στη 
συνέχεια κατηγορήθηκε ότι σε συμφωνία για αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας από την Αλβανία, προκάλεσε ζη-
μιά 120 εκατομμυρίων δρχ. στη ΔΕΗ. Τελικά και πάλι 
αθωώθηκε με βούλευμα! Ούτε στη συνέχεια όμως 
χάθηκε, αφού το 2009 αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα 
του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης και με τον 
Γ. Παπανδρέου είχε πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στον 
αγαπημένο του τομέα της ενέργειας. Φυσικά και σήμε-
ρα δεν έχει χαθεί. Είναι διευθυντής στο Κέντρο Ενερ-
γειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του πανεπιστημίου 
Αθηνών, ενώ δημοσιεύει εκπληκτικά άρθρα γύρω από 
θρησκευτικο-πολιτικές συγκρούσεις στον αραβικό κό-
σμο. (Η τελευταία πρόταση δίχως καμία πλάκα, αφού 
έχω διαβάσει τα σχετικά άρθρα του).

■  ΚΥΔΕΠ
Ένα από τα πρώτα σκάνδαλα των κυβερνήσεων 

ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που έμεινε στην ιστορία ως «σκάν-
δαλο του καλαμποκιού». Αφορούσε τη λαθραία εισα-
γωγή χιλιάδων τόνων γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού 
από κρατική εταιρεία (ΚΥΔΕΠ) και την εξαγωγή του 
στη συνέχεια σε χώρες της Ευρώπης, ως ελληνικό. 
Τα κέρδη από την «κομπίνα» υπερέβησαν τα 1,5 εκα-
τομμύρια δολάρια, ενώ στα παραστατικά εμφανίστη-
κε μόνο 1 εκατομμύριο δραχμές! Ο τότε υφυπουργός 
οικονομικών, Ν. Αθανασόπουλος, παραπέμφθηκε για 
την υπόθεση το 1989, δικάστηκε το 1990 και τελικά 
καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και έξι 
μηνών. Η Βουλή όμως στη συνέχεια συγκατατέθηκε 
στην άρση των εννόμων συνεπειών αυτής της καταδί-
κης (Τι μεγαλείο ψυχής!).

■ Τόμπρας
Η χρονική περίοδος 1981-1989 σημαδεύτηκε από 

μία σειρά τηλεφωνικών υποκλοπών πολιτικών προ-
σώπων. Η αρχή έγινε με το σκάνδαλο Τόμπρα, το 

οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας στα μέσα της 
δεκαετίας του ‘80. Ο Τόμπρας, που είχε φθάσει στη 
θέση του διευθυντή του ΟΤΕ, ήταν στενός φίλος των 
δημοσιογράφων Ν. Κακαουνάκη και Μ. Κουρή. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές «διευκο-
λύνσεις» και η εφημερίδα «Καλάμι».του Κακαουνά-
κη, είχε δημοσιευτεί ιδιωτικές συνομιλίες ηγετών της 
ΝΔ. Μετά την πτώση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το 
1989, ο Τόμπρας κατηγορήθηκε για τις καταθέσεις 
του ΟΤΕ στην Τράπεζα Κρήτης, καθώς και για παρά-
νομες τηλεφωνικές υποκλοπές. Για την πρώτη υπόθε-
ση αθωώθηκε, ενώ η δεύτερη δεν έφτασε ποτέ στη 
δικαιοσύνη, επειδή η Βουλή ανέστειλε τη δίωξη! Λίγο 
πριν αποχωρήσει από την διοίκηση του ΟΤΕ, ο Τό-
μπρας υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία «Siemens» 
για την ψηφιοποίηση των τηλεφώνων. Μία σύμβαση 
από την οποία δεν μπορούσε εύκολα να απαλλαγεί η 
μετέπειτα οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα. Η συμφω-
νία αυτή, με απευθείας ανάθεση, αφορούσε 470.000 
ψηφιακές παροχές, αξίας 32,5 δισ. δραχμών.

■ «Κουτσονόμος»
Έμεινε στην ιστορία, καθώς ο νόμος, είχε πουληθεί 

στον Κοσκωτά, για δύο εκ. δολάρια! Ο Κουτσόγιωρ-
ργας, με το νόμο που ψήφισε σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ, 
απαγόρευε το άνοιγμα των λογαριασμών στις τράπε-
ζες, με σκοπό να καθυστερήσει ο έλεγχος της προ-
έλευσης χρημάτων του Κοσκωτά. Ο Κουτσόγιωργας, 
που είχε δηλώσει: «Αν κουνούσα το δαχτυλάκι μου θα 
είχε δικαστεί ο Ανδρέας», προφυλακίστηκε και τελικά, 
απεβίωσε στο ειδικό δικαστήριο κατά τη διάρκεια της 
δίκης. Σημειώνουμε ότι ο Κουτσόγιωργας ήταν αναμε-
μειγμένος και σε άλλα οικονομικά σκάνδαλα.

■ Διά ταύτα
Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί σήμερα κάνουμε αυτή 

την αναφορά. Πολύ απλά γιατί τίποτα δε μένει κρυφό 
και ακόμα πιο απλά, γιατί έχουμε την τύχη να ζούμε σε 
μία εντιμότατη γωνιά της Ελλάδας! 

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Απετράπη προς  
το παρόν  
η απομάκρυνση του 
ασθενοφόρου

Τελικά, το νέο ασθενοφόρο 

που πριν λίγες μέρες μέσω της 

αγοράς της Περιφέρειας Νοτί-

ου Αιγαίου, μας είχε στείλει το 

ΕΚΑΒ, και με νεότερη απόφασή 

του το έπαιρνε πίσω, προς το πα-

ρόν δεν απομακρύνεται από την 

Πάρο. 

Την τελευταία στιγμή στο λι-

μάνι, πριν τη φόρτωσή του στο 

πλοίο για την Μύκονο, ο δήμαρ-

χος κ. Κωβαίος πήρε τα κλειδιά 

του οχήματος (βλ. φωτό). Μετά τις τη-

λεφωνικές συνεχείς επικοινωνίες με 

αρμόδιους παράγοντες απέτρεψε προς το παρόν την 

απομάκρυνση του.

Σημειωνουμε ότι το ασθενοφόρο έχει χρηματοδοτη-

θεί μέσω του ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Επί του πιεστηρίου
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Βιβλιοθήκη
Από τη δημοτική βιβλιοθήκη «Γ. Γκίκας» ανακοινώθηκαν οι 

δραστηριότητές της έως τις 15 Ιουλίου 2016.
Οι δραστηριότητες-εργαστήρια της βιβλιοθήκης έχουν ως 

εξής:
21/6/2016 Τρία καλοκαιρινά αντικείμενα: εργαστήρι 

αφήγησης – 11:00 – 13:00 – με την Ωραία Πάτκου
22/6/2016 Ένα φτερό: εργαστήρι κίνησης – 11:00 – 

13:00 – με τη Ματίνα Αναγνωστοπούλου
23/6/2016 Ένα κομμάτι κόκκινης κλωστής: δημιουργώ-

ντας ιστορίες – 11:00 – 13:00 – με την Κατερίνα Δεσύλλα
24/6/2016 Ένα εισιτήριο: εργαστήριο πειραμάτων – 

11:00 – 13:00 – με την Ασπασία Δραγάτη
27/6/2016 Η εικόνα ενός ελέφαντα: δημιουργώντας 

ιστορίες – 11:00 – 13:00 – με τη Ματίνα Αναγνωστοπούλου
28/6/2016 Κάτι μέσα από το οποίο βλέπει: δημιουργώ-

ντας ένα σενάριο – 11:00 – 13:00 – με την Αμαλία Τζιμο-
πούλου

30/6/2016 Ένα κομμάτι σύρμα: με οδηγό την κίνηση και 
τη φαντασία - 11:00 – 13:00 – με τη Φιλίππα Μικρώνη

5/7/2016 Ο αριθμός 5: με οδηγό τις αισθήσεις – 11:00 
– 13:00 – με τη Δήμητρα Σιδερή

6/7/2016 Διαφορετικά είδη φύλλων: ιστορίες με μαγικές 
ιδιότητες – 11:00 – 13:00 – με τη Φωτεινή Θεοδωροπού-
λου

8/7/2016 Ένα μνημείο: όταν τα μνημεία μιλάνε – 11:00 
– 13:00 – με την Αυγή Καλογιάννη

11/7/2016 Μια χάρτινη σακούλα: σκέψεις και συναισθή-
ματα μιας μάσκας – 18:00 – 20:00 – με την Εύη Νικολούζου

13/7/2016 Μερικά χαλικάκια: κουκλοθέατρο με τέρατα! 
– 11:00 – 13:00 – με τη Φωτεινή Θεοδωροπούλου

14/7/2016 Διαφορετικά μπαχαρικά και αρωματικά βό-
τανα: η μαγειρική μιλάει – 11:00 – 13:00 – με τη Χρυσούλα 
Κοσμά

15/7/2016 Η εικόνα ενός πρωταγωνιστή: με οδηγό την 
κίνηση και τις αισθήσεις – 11:00 – 13:00 – με τη Βίκυ Πολίτη

Χορωδία
Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συναυλία της 

χορωδίας Νάουσας, υπό τη διεύθυνση της μουσικού 
κ. Φένιας Θεοφίλου, με τραγούδια από τον ελληνικό 
κινηματογράφο, την Κυριακή 12 Ιουνίου.

Όσοι βρέθηκαν στην όμορφη αυλή του Αγίου Αθα-
νασίου στη Νάουσα, είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν αγαπημένα τραγούδια αλλά και αποσπάσματα 
από τις ταινίες, τις οποίες πλαισίωναν τα τραγούδια.

Η εκδήλωση, που κατά γενική ομολογία, είχε μεγά-
λη επιτυχία  θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, 
στο Κάστρο της Αντιπάρου και την Τρίτη 5 Ιουλίου 
στο Άσπρο Χωριό, στις 9.00 το βράδυ.

Εγγραφές σε 
νηπιαγωγεία 
και δημοτικά 

Έως και τις 21 Ιουνίου, θα πραγματοποιούνται οι 
εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε 
σχολικό έτος, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο παι-
δείας, έρευνας και θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, για τις εγγραφές στα νηπιαγω-
γεία, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

- Πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας 
(πλέον δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιη-
τικού γέννησης από τους γονείς (θα αναζητηθεί από 
τα νηπιαγωγεία μέσω του συστήματος του ΥΠΠΕΘ),

- επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (ΒΥΠ) 
ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται 
ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια,

- Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), για όσα 
νήπια δε θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο ίδιο 
νηπιαγωγείο και δεύτερη,

- υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο 
στοιχείο κατά την κρίση του προϊσταμένου του νη-
πιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κα-

τοικίας του νηπίου και
- δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύ-

νη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του 
νηπίου.

Για την εγγραφή στο δημοτικό, χρειάζονται:
- Πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας (το 

οποίο, επίσης, θα αναζητηθεί από τις σχολικές μονά-
δες μέσω του συστήματος του ΥΠΠΕΘ),

- επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού 
(ΒΥΠ), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο 
φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια,

- Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), απο-
δεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του 
διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κα-
τοικίας του μαθητή και

βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
Σημειώνεται ότι κατά τη σχολική χρονιά 

2016-2017 στην Α’ τάξη του δημοτικού σχο-
λείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννή-
θηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητή-
σουν οι γονείς και οι κηδεμόνες στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου, minedu.gov.gr.

Επίσης, υπενθυμίζεται, ότι η λήξη της σχολι-
κής χρονιάς για την πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση έχει οριστεί η 15η Ιουνίου, ημέρα κατά την 
οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα απο-
σταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ 
τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια. 
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Δρομολόγια 
Φέρι Μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηριο-
ποιείται στη γραμμή Αντιπάρου – Πούντας και αντί-
στροφα, δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια έως τις 
30/6/2016.

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

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

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

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

Φωτογραφία
Το «Σπίτι του Δασκάλου» διοργανώνει τη δεύτερη 

έκθεση της φωτογραφικής του ομάδας.
Η έκθεση φωτογραφίας στο «Σπίτι του Δασκάλου» 

(παλιό νηπιαγωγείο, πλατεία Εκατονταπυλιανής Πα-
ροικιά), θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό έως τις 20 
Ιουνίου, με ώρες λειτουργίας 20.00-23.00.

ΠΑΡΟΣ:
-39% τα έσοδα 
ΦΠΑ!

Η αλλοπρόσαλλη οικονομική πολιτική της κυβέρνη-
σης και οι αστειότητες με την αύξηση του ΦΠΑ στα 
νησιά, με την οποία πίστευε ότι θα είχε αύξηση εσό-
δων, έφερε αντίθετα αποτελέσματα:

Έτσι, η υστέρηση εισπράξεων στις τουριστικές περι-
οχές της χώρας μας -που θεωρούνται και οι πιο ανθε-
κτικές στην κρίση- έσπασε όλα τα ρεκόρ. Ο απολογι-
σμός εσόδων από τον ΦΠΑ (που είναι το βαρόμετρο 
της αγοράς και της φοροδιαφυγής) από τον Ιανουάριο 
μέχρι και τον Απρίλιο δείχνει τεράστια υστέρηση στα 
προβλεπόμενα έσοδα, ενώ σύμφωνα με την εφη-
μερίδα «Πρώτο Θέμα», υπάρχει υστέρηση εσόδων 
κατά 62% στη Μύκονο,.39% σε Πάρο, Ζάκυνθο, 
Λευκάδα, Ρόδο, 27% στη Σαντορίνη, 36% στην Κω, 
30% στην Κέρκυρα και 22% στην Κεφαλονιά.

Επίσης, η νέα νομοθεσία που προβλέπει εκμηδενι-
σμό των προστίμων για τη μη έκδοση απόδειξης, η 
διάλυση του ΣΔΟΕ και η αδυναμία πληρωμής των 
φόρων έχουν οδηγήσει πολλούς επαγγελματίες σε 
διάφορα κόλπα, έως και «απενεργοποίηση» των τα-
μειακών μηχανών!

Σε ρεπορτάζ του Κωστή Πλάντζου στο 
newmoney.gr σημειώνεται ότι στην Αθήνα: «[…] 
το περασμένο Σαββατοκύριακο συνεργείο ελεγκτών 
μπήκε σε πολυτελές καφέ-εστιατόριο της παραλια-
κής. Στα εκατό τραπέζια ζήτημα ήταν αν στα πέντε 
υπήρχε απόδειξη. Για την παράβαση επιβλήθη-
κε πρόστιμο 25 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, για 
δέκα αποδείξεις που δεν είχαν κοπεί σε καφε-
τέρια επιβλήθηκε πρόστιμο 16 ευρώ. Όπως λένε 
έμπειροι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών, «το 
έχουν μάθει όλοι πως αγγίζουν το μηδέν τα πρόστιμα 
της Εφορίας και δεν βάζουν καν την ταμειακή μηχανή 
στην πρίζα». Η ατιμωρησία βοηθά να απενοχοποιηθεί 
η φοροδιαφυγή η οποία, λόγω της κρίσης αλλά και 
της φορομπηχτικής μανίας που έχει καταλάβει την 
κυβέρνηση, προβάλλει πλέον στη συνείδηση πολλών 
και ως μέσο επιβίωσης, αφού οι νόμοι της πολιτείας 
που ψηφίστηκαν τον Νοέμβριο αφήνουν ατιμώρη-
τους τους παραβάτες. Και ενώ τα προηγούμενα χρό-
νια οι ελεγκτές επέβαλαν υπέρογκα πρόστιμα (250 ή 
500 ευρώ) ακόμα και... για ένα κουλούρι για το οποίο 
δεν κόπηκε απόδειξη, τώρα ο νόμος έχει περάσει στο 
άλλο άκρο της υπερβολής και αφήνει ατιμώρητους 
όσους συλλαμβάνονται!».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα οικονομικών εφημερί-
δων τα πρόστιμα που επιβάλλονται από πέρυσι τον 
Νοέμβριο είναι το 50% του ΦΠΑ για κάθε απόδει-
ξη που δεν κόπηκε. Δηλαδή, για ένα τραπέζι με 
λογαριασμό 124 ευρώ (όπου ο ΦΠΑ είναι 24 
ευρώ) το πρόστιμο που πληρώνει η επιχείρηση 
είναι 12 ευρώ. Βέβαια, το πρόβλημα είναι πώς θα 
υπολογίσει ο ελεγκτής τον λογαριασμό από ένα τρα-
πέζι στο οποίο έχουν μείνει μόνο… τα άδεια πιάτα και 
ποτήρια. Με το προηγούμενο καθεστώς, δεν θα ήταν 
λιγότερο από 250 ευρώ. Πλέον, όπως λένε στελέ-
χη του φοροελεγκτικού μηχανισμού, «μόνο το 
ΙΚΑ φοβούνται οι φοροφυγάδες. Αν μπει το ΙΚΑ 
και βρει ανασφάλιστο εργαζόμενο, επιβάλλει 
πρόστιμο 10.500 ευρώ».

Διαφωνίες 
πλειοψηφίας

Έντονες αντιπαραθέσεις είχαμε στο δημοτικό συν-
δυασμό πλειοψηφίας (Πάρος Τώρα στην Πράξη), το 
τελευταίο χρονικό διάστημα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο αντιδήμαρχος, κ. Μ. Μαλα-
ματένιος δημοσιοποίησε επιστολή που έστειλε στην 
αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου και με την οποία ζη-
τάει ακύρωσης συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 
Πρόνοιας Προστασίας και Αλληλεγγύης, στην οποία 
είχε συζητηθεί το θέμα: «Ορισμός Επιτροπής επιλογής 
αιτήσεων εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων στους 
Παιδικούς Σταθμούς για τη σχολική περίοδο 2016 – 
2017».

Στην επιστολή του ο κ. Μαλαματένιος σημείωνε: 
«Ενίσταμαι ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πρόνοιας Προστα-
σίας και Αλληλεγγύης (Κ.Π.Π.Α.) του Δήμου Πάρου 
διότι όπως φαίνεται και από τα έγγραφα που επισυ-
νάπτω δεν κλήθηκα νόμιμα, όπως προβλέπεται από 
τις σχετικές διατάξεις, στη συνεδρίαση του ΔΣ της 
20-5-2016 καθότι ενώ η πρόσκληση εμφανίζεται με 
αριθ. πρωτ. 301/16-5-2016, εστάλη στους Διοικητι-
κούς Συμβούλους, άρα και σε εμένα, μία μέρα αργό-
τερα, δηλαδή, στις 17-5-2016 καταστρατηγώντας το 
διάστημα των τριών ημερών που προβλέπει το άρθρο 
95 παρ. 3 του Κώδικα.  

Εν συνεχεία και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
του παράτυπου κατά την άποψή μου ΔΣ, προτάθηκε 
από τον Πρόεδρο του ΔΣ, χωρίς επαρκή τεκμηρίω-
ση, η συζήτηση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, 
του θέματος «Ορισμός Επιτροπής επιλογής αιτήσεων 
εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς 
Σταθμούς για τη σχολική περίοδο 2016 – 2017».

Για τους παραπάνω λόγους ζητώ την ακύρωση του 
συνόλου της συνεδρίασης και την επαναφορά των 
θεμάτων σε συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του 
ΔΣ. 

Ειδικότερα ζητώ την ακύρωση της υπ’ αριθ. 
29/2016 απόφασης του ΔΣ με θέμα «Ορισμός Επι-
τροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής – επανεγ-
γραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για τη 
σχολική περίοδο 2016 – 2017», διότι πέρα από την 
παράτυπη σύγκλιση του ΔΣ, κατά την άποψή μου, δεν 
τεκμαίρεται επαρκώς το κατεπείγον της συζήτησης 
του θέματος».

Η αντίδραση
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου 

στις 7/6/2016 έπειτα από σχετική ερώτηση του κ. Χρ. 

Βλαχογιάννη, για το θέμα που δημιουργήθηκε ο πρό-
εδρος του ΚΠΠΑ, κατηγόρησε τον καταγγέλλοντα κ. 
Μαλαματένιο και υποστήριξε ότι αυτά τα κάνει διότι 
δεν τον πρότεινε για πρόεδρο της επιτροπής επιλογής 
νηπίων (επιτροπή για βρεφονηπιακούς σταθμούς).

Ο δήμαρχος, κ. Κωβαίος, με τη σειρά του δήλωσε 
ότι: «αυτή η ιστορία δεν τιμάει κανένα στο δήμο μας», 
ενώ και ο κ. Βλαχογιάννης είπε ότι: «είναι τραβηγμένο 
ο αντιπρόεδρος να κάνει καταγγελία για τον πρόε-
δρο!».

Σημειώνουμε ακόμα, ότι σε καταγγελία του προ-
έδρου του ΚΠΠΑ ενώπιον πολλών μαρτύρων στο 
«Fileleutheros.net», ο κ. Μ. Μαλαματένιος είχε απει-
λήσει στο παρελθόν ότι αν δεν τον κάνουν πρόεδρο, 
θα είχαν αυτές τις αντιδράσεις!

Η απάντηση Μαλαματένιου
Ο αντιδήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Μαλαματένιος, διέ-

ψευσε τα όσα ειπώθηκαν από τον πρόεδρο του ΚΠΑΑ, 
δηλώνοντας:

«Σας ενημερώνω ότι ουδέποτε, είτε σε έγγραφό 
μου είτε προφορικά, αναφέρθηκα σε θέμα προεδρίας 
μου σε οποιοδήποτε όργανο ή υποστήριξα ότι ασκή-
θηκε εις βάρος μου ενέργεια από δόλο. 

Η ένστασή μου αφορά στην κακή και παράτυπη λει-
τουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΠΠΑ στο 
οποίο ασκώ χρέη Αντιπροέδρου και έχω τις ευθύνες 
που μου αναλογούν με βάση αυτή τη θέση. 

Επειδή θεωρώ ότι κάποιες φορές οι τύποι καθορί-
ζουν την ουσία, διαμαρτυρήθηκα στο πλαίσιο που μου 
επιτρέπει ο νόμος για τα αυτονόητα. Αν κάποιοι θεω-
ρούν ότι πρέπει, αντί επί της ουσίας να βοηθήσουν, 
να εκμεταλλευτούν την κίνησή μου για μικροκομματι-
κούς σκοπούς δεν θα τους ακολουθήσω».

Υπόθεση Πατέλη
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. Αγγ. 

Πατέλης είχε αντιπαράθεση με το δήμαρχο κ. Μ. Κω-
βαίο, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 
7/6/2016.

Στη συνέχεια ο κ. Πατέλης ζήτησε εκ νέου το λόγο 
και είπε: «Είναι κοινό μυστικό ότι εγώ δεν προσμε-
τρούμαι στους 16», εννοώντας τους συμβούλους της 
πλειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο.
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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

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!

Συνάντηση για 
την υγεία

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 13 Ιουνίου, συνάντηση στη 2η ΥΠΕ 
Πειραιώς και Αιγαίου, της ένωσης γονέων και κηδεμόνων δήμου Πάρου, με την 
επικεφαλής της 2ης ΥΠΕ κ. Όλγα Ιορδανίδου.

Στη συνάντηση έδωσαν το παρόν ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμα-
λένιος, ο δήμαρχος και έπαρχος Πάρου, κ.κ. Κωβαίος και Μπιζάς, στελέχη του Κ.Υ. 
Πάρου και μέλη της ένωσης γονέων.

Στην ανακοίνωση της ένωσης γονέων μεταξύ άλλων σημειώνεται: «[…] Αναφέρ-
θησαν διεξοδικά τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Πά-
ρου, τονίζοντας την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία 
χρόνια. Παράλληλα απαιτήσαμε την επίσκεψη του αρμόδιου κλιμακίου για την έκ-
δοση πιστοποιητικών υγείας που είναι απαραίτητα για την εγγραφή των μαθητών 
στα σχολεία.

Επίσης, ζητήθηκε από την διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου κ. Ιορ-
δανίδου να συμπεριληφθούν τα κίνητρα τα οποία παρέχει η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου και ο Δήμος Πάρου στις προσεχείς προκηρύξεις ώστε να υπάρξει εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων. Η Διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ 
δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει γραπτή ενημέρωση μας για την εξέλιξη της διαδικασίας 
των προσλήψεων και γενικότερα για τα αιτήματα μας. Η Ένωση Γονέων και Κηδε-
μόνων Πάρου, ως εκπρόσωποι των 5000 παιδιών του νησιού μας, πιστοί πάντα 
στις αρχές μας, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη δωρεάν και δημόσια υγεία».

Η ανακοίνωση Συρμαλένιου
Για το θέμα ανακοίνωση εξέδωσε αρχικά ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Συρμαλένιος, 

όπου σημειώνει: 
«[…] 1) Προκηρύσσονται άμεσα από τη ΔΥΠΕ τρείς θέσεις επικουρικών γιατρών 

με αξιοποίηση των κινήτρων του πρόσφατου νόμου, καθώς και του επιδόματος 
των 450 ευρώ που χορηγεί η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

2) Προχωρεί άμεσα η κάλυψη 2 μόνιμων θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού 
και μίας θέσης μαίας, καθώς και η κάλυψη με επικουρικό προσωπικό μίας θέσης 
νοσηλεύτριας και μίας θέσης οδηγού ασθενοφόρου.

3) Το Κ.Υ. Πάρου να διερευνήσει τη δυνατότητα που εξασφαλίζει ο νόμος για 
συνεργασία με εξωτερικούς γιατρούς με μπλοκάκι (π.χ. παιδίατρος, καρδιολόγος 

κλπ.).
4) Θα ζητηθεί από το υπουργείο υγείας, τόσο η προκήρυξη μόνιμων θέσεων 

ιατρικού προσωπικού, όσο και η παράταση της θητείας των επικουρικών μετά τις 
30/9/2016.

5) Θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα που έδωσε ο πρόσφατος νόμος, οι οδηγοί του 
δήμου και της πυροσβεστικής να καλύπτουν ανάγκες οδήγησης των ασθενοφό-
ρων».

Επί της ουσίας
Οι ανακοινώσεις συλλόγου γονέων Πάρου και του κ. Συρμαλένιου απέχουν πολύ 

μεταξύ τους, ενώ γράφτηκαν για το ίδιο γεγονός!
Η ανακοίνωση του βουλευτή Κυκλάδων είναι ίδια και απαράλλακτη όπως αυτές 

που μας έχει συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα που το κόμμα του βρίσκεται 
στην κυβέρνηση! Δηλαδή, ανούσια δελτία τύπου που θέλουν να ευχαριστή-
σουν τα αυτιά του αναγνώστη τους. Πολλά δε από αυτά που γράφονται στα 
δελτία τύπου του βουλευτή Κυκλάδων δεν ισχύουν!

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα στις 15/6/210 της Παριανής διαδικτυακής 
σελίδας Fileleleutheros.net με τίτλο: «Η άγνοια «σκοτώνει» κ. Συρμαλένιο». Η ηλε-
κτρονική σελίδα γράφει:

«[…] Ο κ. Συρμαλένιος ισχυρίζεται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε πως «θα αξιο-
ποιηθεί η δυνατότητα που έδωσε ο πρόσφατος νόμος, οι οδηγοί του δήμου και της 
πυροσβεστικής να καλύπτουν ανάγκες οδήγησης των ασθενοφόρων».

Ο βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, θα έπρεπε να γνωρίζει –
πριν ισχυριστεί το παραπάνω σκορπώντας χαμόγελα- ότι: Ο νόμος 4368 με τις 
ρυθμίσεις περί ΕΚΑΒ και άλλες διατάξεις, στο άρθρο 78 (Οδηγοί ασθενοφόρων 
Κέντρων Υγείας), γράφει:

«Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπι-
κό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρ-
κεί για την πλήρη κάλυψη μεταφοράς ασθενών, δύναται: α) προσωπικό του πυ-
ροσβεστικού σώματος και β) προσωπικό των Ο.Τ.Α. να οδηγεί τα ασθενοφόρα 
που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήματος αυτού, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις (…). Το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων δεν έχει εφαρμο-
γή στη λειτουργία των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ».

Με λίγα λόγια να του υπενθυμίσουμε πως αυτά που αναφέρονται στο δελτίο 
τύπου είναι τουλάχιστον ατυχή, καθώς δίνονται ψεύτικες ελπίδες στην τοπική 
κοινωνία, αφού: Το Κ.Υ. Πάρου, δε διαθέτει δικά του ασθενοφόρα, αφού τα υπάρ-
χοντα είναι του ΕΚΑΒ και άρα σύμφωνα με το νόμο που ψηφίσατε και ο ίδιος 
κε Συρμαλένιο, αυτό που γράφεται δεν μπορεί να γίνει!».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Έντονη αντίδραση  
για Βίντσι

Η επιστολή της «επιτροπής πολιτών για την υποστήριξη ενεργειών προστασίας 
του τομέα τουρισμού Πάρου», αφήνει πολλές αιχμές για τον τρόπο που έχει χειρι-
στεί ο δήμος Πάρου τις φορτοεκφορτώσεις αδρανών υλικών στην περιοχή Βίντσι 
της Παροικιάς.

Η επιστολή των πολιτών υπό τον τίτλο: «Η Δημοτική Αρχή Πάρου επέλεξε 
το συμφέρον δύο εταιρειών από το συμφέρον της πλειοψηφίας των 
πολιτών», έχει ως εξής:

«Στις 4 και 5 Απριλίου 2016, τε-
τρακόσιοι πολίτες (τότε, διότι εκεί-
νοι που τώρα συμφωνούν μαζί μας 
είναι πολύ περισσότεροι) καταθέ-
σαμε υπογεγραμμένο ένα αίτημα 
που απευθυνόταν στο Δήμαρχο, στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, στη Δημοτική 
Κοινότητα Παροικιάς και στο Δημο-
τικό Λιμενικό Ταμείο. Συγκεκριμένα, 
το αίτημα αφορούσε σε πρόταση 
μας, ώστε τα θεσμοθετημένα όρ-
γανα του τόπου σε συνεδριάσεις 
τους να αποφασίσουν για την 
προστασία της τουριστικής εικό-
νας της Παροικιάς και κατ’ επέ-
κταση της Πάρου μας. Να λάβουν 
τα ελάχιστα απαραίτητα μέτρα, ώστε 
να προστατευθούν κάτοικοι, επισκέ-
πτες, επιχειρήσεις, ιδιοκτησίες.

Ζητήσαμε την επέκταση κατά ένα 
μήνα (σ.σ: για τον Μάιο) της κα-
νονιστικής απόφασης δημοτικού 
συμβουλίου, συνεπεία της οποίας 
απαγορεύεται για (μόλις) τέσσερις 
μήνες το χρόνο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύ-
γουστο, Σεπτέμβριο) η μεταφορά 
αδρανών υλικών και η φορτοεκ-
φόρτωση τους σε φορτηγά πλοία, η 
οποία γίνεται στο λιμάνι της Παροι-
κιάς, στη θέση Βίντσι.

Ζητήσαμε η απαγόρευση να συμπεριλάβει εύλογα και την περίοδο του Πάσχα 
που αποτελεί την έναρξη της τουριστικής σεζόν κάθε χρονιάς. Πρόκειται για κάτι 
αυτονόητο το οποίο έπρεπε να είχε προβλεφθεί εξ αρχής, ήδη από την από-
φαση του 2007, τότε που λαμβανόταν μέριμνα, ώστε να σταματήσει, τουλάχιστον 
κατά τη διάρκεια της (υπό στενή έννοια) τουριστικής σαιζόν, το επιβατικό/τουριστι-
κό λιμάνι μας να αποτελεί το επικίνδυνο, ανοικτό εργοστάσιο που χρησιμοποιεί 
επί δεκαετίες για τα δικά της μόνο συμφέροντα επιχείρηση εξόρυξης μαρ-
μάρων, που «εργάζεται» προκαλώντας αντίστοιχες καταστροφές στα βουνά της 
Πάρου, στους δημόσιους δρόμους που οδηγούν από αυτά στο λιμάνι, και στο ίδιο 
το δημόσιο λιμάνι. (Εφέτος, μάλιστα, κατά την περίοδο δημαρχίας του Μ. Κωβαί-
ου, προστέθηκε ακόμη μία τέτοια επιχείρηση στην ίδια «εργασία». Διπλάσια 
καράβια με διπλάσιο μέγεθος, υπερδιπλάσια φορτηγά, πολλαπλάσια σκόνη, ρύποι, 
θόρυβος κα κίνδυνοι).

Ζητήσαμε να προστατευτεί επαρκώς η «βιτρίνα» του τουρισμού του νησιού 
μας, η Παροικιά, καθώς και να προστατευθούν οι εκατοντάδες - βαριά φορολο-
γούμενες - οικογενειακές τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις, κι ακόμη να 
προστατευθούν και οι περιουσίες των ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής. Δηλαδή 
ζητήσαμε να προστατευθούν οι αξίες που προσδίδουν εκατομμύρια εσόδων προς 
το Κράτος και στα ταμεία του Δήμου κάθε χρόνο, με συνέπεια, εδώ και δεκαετίες. 
Η διαφορά είναι ότι αυτές οι αξίες δεν ενοχλούν και δεν επιβαρύνουν με τη λει-
τουργία τους κανέναν.

Ο δήμαρχος
Εβδομάδες πριν τις αρχές Απριλίου που κατατέθηκε το αίτημα των τετρακοσί-

ων πολιτών, επιτροπή κατοίκων, ιδιοκτητών και επιχειρηματιών της Παροικιάς είχε 
επισκεφθεί το δήμαρχο Μ. Κωβαίο για να τον ενημερώσει για το πρόβλημα και το 
αίτημα. Παρά την υπόσχεσή του ότι ο ίδιος απρόσκοπτα θα προωθήσει το αίτημα 
στο δημοτικό συμβούλιο για να ληφθεί απόφαση, μέχρι σήμερα 13/6/16, δεν έχει 
κάνει απολύτως τίποτε.

Τα ερωτηματικά
Καθεμιά και καθένας από εμάς δικαιούται να αναρωτιέται τα εξής:
1. Γιατί ο δήμαρχος Μ. Κωβαίος εμπαίζει τετρακόσιους πολίτες της Παροι-

κιάς;
2. Γιατί εδώ και τόσους μήνες δεν εισηγήθηκε την επίκαιρη συζήτηση του αι-

τήματος ή γιατί δεν εισηγείται ακόμη και τώρα την προληπτική συζήτηση για τη 
σεζόν του 2017;

3. Γιατί επέλεξε να εξυπηρετήσει την προστασία των δύο εταιρειών που 
εκμεταλλεύονται τα αδρανή υλικά, αντί να προστατεύσει τους πολίτες, τους επι-
σκέπτες και τις εκατοντάδες επιχειρήσεις του νησιού;

4. Άραγε, είναι τυχαία η «αδιαφορία» του δημάρχου Μ. Κωβαίου γι’ αυτή την 
υπόθεση ή μήπως αποτελεί την απόδειξη συνέπειας στη στάση που τηρεί να στέ-
κεται αρωγός - πολιτικά - υπέρ της εταιρείας εξόρυξης μαρμάρων σε κάθε ζήτημα 

που την απασχόλησε τα τελευταία χρόνια 
στο δημοτικό συμβούλιο;

- Θυμίζουμε ότι ως δημοτικός σύμβουλος 
ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 
αρνήθηκε να ψηφίσει τις αποφάσεις για 
την απαγόρευση φορτοεκφόρτωσης αδρα-
νών κατά τη διάρκεια της τουριστικής σε-
ζόν.

- Θυμίζουμε ότι ο Μ. Κωβαίος είχε πρω-
ταγωνιστήσει το καλοκαίρι του 2008 στο 
διαπαραταξιακό πολιτικό ρεσάλτο για να 
καταργηθεί ακόμα και η υπάρχουσα 
(έστω, ελλιπής) κανονιστική απόφαση 
που απαγορεύει τη μεταφορά αδρα-
νών υλικών, όπως ισχύει και προστα-
τεύει μέρος της σαιζόν μέχρι σήμερα.

5. Γιατί τόσο ο Δήμαρχος, όσο και ο Πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου 
αδιαφορούν για τη μεγάλη ζημιά που 
επιφέρει η εν λόγω δραστηριότητα στις 
επιχειρήσεις, στην αξία των ακινήτων, αλλά 
κυρίως, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων 
και των τουριστών, αφού:

- είναι αναγκασμένοι όλοι να ανέχονται 
ρύπους και σκόνη που καταπνίγουν τους 
πάντες και τα πάντα,

- εκδιώκονται με τις χειρότερες αναμνή-
σεις οι κάτοχοι των τουριστικών σκαφών, 
ιστιοπλοϊκών, φουσκωτών και θαλαμηγών 

από το λιμάνι της Παροικιάς,
- καταστρέφονται οι δημοτικές υποδομές, όπως οι δρόμοι, από τα εκατοντάδες - 

βαρέως τύπου - φορτηγά, τα οποία εφέτος υπερδιπλασιάστηκαν σε αριθμό, αφού 
άρχισαν να καταπλέουν στο Βίντσι πλοία μεταφοράς φορτίου διπλάσιου μεγέθους,

- αλλοιώνεται βάναυσα στα μάτια των ξένων και Ελλήνων λουόμενων η εικόνα 
των παραλιών της Παροικιάς υπό το φόντο φορτηγών πλοίων που συχνά προσορ-
μούν σε αυτές,

- εγκυμονούνται αυτονόητοι κίνδυνοι για την ασφάλεια ζωής και περιβάλλοντος, 
τόσο στον επίγειο χώρο, όσο και στον θαλάσσιο από αυτή την καταστροφική δρα-
στηριότητα.

Απαγορευμένο θέμα!
Από την ημέρα που καταθέσαμε εγγράφως το αίτημά μας, έχουν πραγματοποι-

ηθεί πάνω από τέσσερεις συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και αντίστοιχες ή 
περισσότερες των υπολοίπων θεσμών που έχουν ευθύνη για την επίλυση προ-
βλημάτων πολιτών. Ωστόσο, το αίτημα μας δεν έχει εισαχθεί για συζήτηση 
πουθενά!

Καταθέτουμε δημόσια τη διαμαρτυρία μας. Καλούμε τους αιρετούς όλων των 
θεσμών του τόπου και ειδικά, εκείνες και εκείνους που εκλέγονται στην Παροικιά 
και γνωρίζουν το χρόνιο αυτό ζήτημα, να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους.

Αξιώνουμε την άμεση συζήτηση του αιτήματός μας και τη λήψη αποφάσεων, 
σε όλα τα αρμόδια όργανα, ώστε η καθεμιά και ο καθένας να πάρουν σαφή θέση. 
Κανείς δεν θα μπορεί να επικαλεστεί άγνοια. Όλοι θα αντιμετωπίσουν τις 
ευθύνες τους, σε όλα τα επίπεδα.

Η καταστροφή που συντελείται επί δεκαετίες στην Πάρο από την εκμετάλλευση 
και φορτοεκφόρτωση αδρανών εις βάρος του τουρισμού, της οικονομίας του τό-
που και εναντίον της ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος, δεν είναι προς το συμφέ-
ρον του τόπου να συνεχίζεται. Θα κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε 
τα νόμιμα δικαιώματα μας».
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2016 | Έτος Ανακύκλωσης

Λέµε τώρα ναι
στην ανακύκλωση!

Δώρο – άδωρο
Η αρχική εί-

δηση ήταν καλή 
και έτσι, όλοι 
στην Πάρο τη 
δέχθηκαν με 
ικανοποίηση. Η 
περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου χρημα-
τοδότησε την 
προμήθεια οχτώ 
νέων ασθενο-
φόρων με από-

φαση του περιφερειάρχη, κ. Γ. Χατζημάρκου και ένα εξ 
αυτών, στις 29/5/2016 ήρθε στο νησί μας.

Η κατανομή των οκτώ ασθενοφόρων στα νησιά 
έγινε αποκλειστικά με ευθύνη του υπουργείου 
υγείας και εν προκειμένω του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι θα μετακινηθεί το 
ασθενοφόρο «μονάδα» από την Πάρο για να καλύψει 
άλλες ανάγκες του ΕΚΑΒ. Έτσι, το νησί μας μένει χω-
ρίς ασθενοφόρο «μονάδα», δηλαδή χωρίς εξειδικευ-
μένο εξοπλισμό, απινιδωτή κλπ. Συν όλα αυτά τα προ-
βλήματα σημειώνουμε ότι το ΕΚΑΒ Πάρου συνεχίζει 
να έχει κενές βάρδιες με αποτέλεσμα συμπολίτες μας 
να μεταφέρονται με ιδιωτικά αυτοκίνητα στο Κ.Υ. του 
νησιού μας.

Για το θέμα του ασθενοφόρου έστειλαν επιστολές 
διαμαρτυρίας τόσο ο δήμαρχος, κ. Κωβαίος, όσο και ο 
έπαρχος, κ. Μπιζάς. 

Γυναίκες  
Νάουσας

Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας και η θεατρική του 
ομάδα παρουσίασε το έργο του Δημήτρη Ψαθά: «Μι-
κροί Φαρισαίοι», σε διασκευή και σκηνοθεσία του κ. 
Γιάννη Τριπολιτσιώτη, στην αίθουσα ΑΜΕΣ «Νηρέας», 
στη Νάουσα.

Ακόμα, η χορωδία του συλλόγου παρουσίασε στις 
5 Ιουνίου, ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι με 
τον τίτλο: «Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά», στον αύλειο 
χώρο της αίθουσας τέχνης Αγίου Αθανασίου Νάου-

σας. 
Το ΔΣ του συλ-

λόγου ευχαρίστησε 
όλους όσοι συνέ-
βαλαν στην πραγ-
ματοποίηση της 
εκδήλωσης αυτής 
και ιδιαίτερα τους 
χορωδούς, την κ. 
Γιώτα Κατσαρού, το 
ΔΣ και τους χορευτές του Χορευτικού Ομίλου Νάου-
σας που πλαισίωσαν την παρουσίαση και έδωσαν το 
κλίμα της εποχής, την ΚΔΕΠΑΠ, και τους δασκάλους 
και μουσικούς της κ.κ. Γιάννη Κατσαρό, Μένεγο Μαύρη 
και Μιχάλη Τσουνάκη.

Ισότητα  
φύλων

  Την «ευρωπαϊκή χάρτα για την ισότητα των φύλων 
στις τοπικές κοινωνίες» υπέγραψε ο δήμαρχος Πάρου, 
κ. Μ. Κωβαίος, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στον αύλειο χώρο 
του δημαρχείου Πάρου, παρουσία της γενικής γραμ-
ματέως ισότητας των φύλων, κ. Φωτεινής Κούβελα.

 Η ευρωπαϊκή χάρτα για την ισότητα των φύλων στις 
τοπικές κοινωνίες εκπονήθηκε από το συμβούλιο των 

δήμων και των περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) με 
την υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιτροπής, μέσω του 
5ου κοινοτικού προγράμματος δράσης για την ισότητα 
των φύλων.

Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Πάρου, επιση-
μαίνεται: «[…] Η υπογραφή της ευρωπαϊκής χάρτας 
ισότητας των φύλων εκφράζει το αίτημα για ισότητα 
των φύλων στις ποικίλες εκφάνσεις της καθημερινής 
ζωής των δήμων και συνάμα σηματοδοτεί την ανάλη-
ψη επίσημης δέσμευσης για την προώθηση της αρ-
χής της ισότητας των φύλων. Η ισότητα των φύλων 
είναι ένα αναφαίρετο συνταγματικά κατοχυρωμένο 
δικαίωμα που θα πρέπει όμως να γίνει και απανταχού 
γεγονός!».

Διάκριση  
σκοπευτών

Ο σκοπευτικός όμιλος Πάρου κατέκτησε την πρώ-
τη θέση στο αγώνισμα του τραπ στο διεθνή αγώνα 
(Grand Prix) «Η Μάχη της Κρήτης» που έγινε στις 28 
και 29 Μαΐου στο εθνικό σκοπευτήριο των Χανίων.

Πιο αναλυτικά: 
Στην Α1 κατηγορία ο Σπανός Εμμανουήλ κατέκτησε 

την 1η θέση.
Στην Β κατηγορία ο Σκανδάλης Γεώργιος κατάκτησε 

την 1η θέση.
Στο ομαδικό οι: Σπανός Εμμανουήλ, Σκανδάλης Γε-

ώργιος, Σιφναίος Θεόδωρος κατέκτησαν την 1η θέση,
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Θρίλερ με παριανά νομίσματα

Μία απίστευτη ιστορία εξελίσσεται εδώ και 10 χρόνια με μία δωρεά στο αρχαιο-
λογικό μουσείο Πάρου. Συγκεκριμένα, η απίστευτη ιστορία που παρουσιάζει σήμερα 
η «Φωνή της Πάρου», αφορά 106 νομίσματα, που καλύπτουν όλη σχεδόν 
τη νομισματική ιστορία του νησιού μας από την Πάρο των αρχαϊκών και 
κλασικών χρόνων μέχρι τα Βυζαντινά χρόνια, καθώς και τη Βενετική 
και Οθωμανική περίοδο.

Πρόκειται για 63 νομίσματα των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, για 21 νομί-
σματα των ρωμαϊκών χρόνων και 22 νομίσματα των Βυζαντινών, Βενετσιάνικων και 
Οθωμανικών χρόνων. Μεταξύ των παραπάνω νομισμάτων (που είναι πολύ μεγάλης 
αξίας), υπάρχουν και κάποια πραγματικά δυσεύρετα, όπως αυτό με την προτομή του 
μεγάλου ποιητή της Πάρου Αρχίλοχου. 

Το ιστορικό

 Η προσπάθεια συγκέντρωσης των αρχαίων νομισμάτων ξεκίνησε πάρα πολλά 
χρόνια πριν, όταν ο καθηγητής, κ. Αρ. Βαρριάς, για να «οξύνει» ιστορικά την 
όραση των μαθητών του άρχισε να περισυλλέγει στο καθημερινό περιβάλλον τα 

άπειρα εγκαταλειμμένα απομεινάρια της ιστορίας του νησιού μας, με σκοπό να τα 
διασώσει.

Τα πρώτα νομίσματα είχαν βρεθεί στον αυλόγυρο του Λυκείου Παροικιάς. Όπως 
αναφέρει ο ίδιος σε επιστολή του: «[…] οι πιο παλιοί μαθητές μου με θυμούνται 
να περπατώ πάντα σκυφτός. 25 χρόνια τέτοιας αναζήτησης στον αυλόγυρο του 
Γυμνασίου και Λυκείου Πάρου και στους γύρω δρόμους, πριν την τσιμεντόστρωσή 
τους, απέδωσαν τα 106 νομίσματα αυτής της συλλογής».

Η δωρεά

Πριν 10 χρόνια και συγκεκριμένα στις 24/5/2006 η συλλογή με τα αρχαία 
νομίσματα παραδόθηκε από τον κ. Βαρριά στην εφορία αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων.

Η αποδοχή της δωρεάς έγινε υπό το βασικό όρο ότι μετά τη συντήρηση των 
νομισμάτων αυτά θα εκτεθούν στο αρχαιολογικό μουσείο της Πάρου. 
Σήμερα, 10 χρονιά μετά, η τύχη των αρχαίων νομισμάτων αγνοείται! 
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Οι πρώτες ενέργειες

Η πρόεδρος της επιτροπής ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του δήμου Πάρου, 
καθηγήτρια, Ντόρα Κατσωνοπούλου, στο πλαίσιο ανάδειξης της σημαντικής 
κληρονομιάς του νησιού μας, έστειλε στις 13/5/2016 προς την εφορία αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων, την παρακάτω επιστολή:

«ΘΕΜΑ: Συλλογή Νομισμάτων Α. Βαρριά
Σε συνέχεια (α) του από 10.10.2008 παλαιότερου εγγράφου του Ινστιτούτου Αρ-

χαιολογίας Πάρου & Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) αναφορικά με την τύχη της συλλογής 106 
νομισμάτων του κ. Αριστείδη Βαρριά, ιδρυτικού μέλους του ΙΑΠΚ, την οποία πα-
ρέδωσε στην Υπηρεσία σας και στην αρχαιολόγο κ. Μ. Ευσταθίου στις 24.5.2006 
προκειμένου να συντηρηθούν τα νομίσματα και ακολούθως να εκτεθούν στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Πάρου, και (β) του υπ’ αρ. 11875/12.12.2008 απαντητικού εγ-
γράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (πρώην ΚΑ’) σύμφωνα με το οποίο 
η συλλογή βρισκόταν τότε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου και εντός του 2009 
θα πραγματοποιείτο η συντήρηση των νομισμάτων για την έκθεση της συλλογής, 
και επειδή μετά παρέλευση μιας επιπλέον 8ετίας η συλλογή παραμένει εκτός έκ-
θεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου παρά την εκπεφρασμένη επιθυμία του 
δωρητή με το υπογραφέν Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής στις 24.5.2006 
και την αποδοχή της δωρεάς με το υπ’ αρ. 4768/22.5.2006 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (πρώην ΚΑ’), παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον χρόνο 
έκθεσης της συλλογής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου. 

Η ανάδειξη της νομισματικής συλλογής Α. Βαρριά και η έκθεσή της στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Πάρου, θέμα της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης 
(Απρίλιος 2016) της Επιτροπής Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου 
Πάρου (ΕΑΠΚ), αποτελεί πρωτεύοντα στόχο της ΕΑΠΚ στο πλαίσιο του έργου της, 
στον προγραμματισμό του οποίου συμπεριλαμβάνεται - σε συνάφεια με την έκθεση 
της συλλογής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου - και ειδική εκδήλωση προς τιμήν 
του δωρητή της συλλογής, σε συνεργασία με το ΙΑΠΚ και τον Δήμο Πάρου. 

Ο ίδιος κ. Βαρριάς, γνωστός για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό του έργο στην 
Πάρο, έχει επίσης παραδώσει στο παρελθόν και συγκεκριμένα στις 9.11.1999 και 
στον αρχαιολόγο κ. Α. Παπαδημητρίου, 4 ακόμη αρχαία αντικείμενα: μαρμάρινη 
κεφαλή αγαλματιδίου, μαρμάρινο κιονόκρανο, θραύσμα μαρμάρινης σαρκοφάγου 
και τμήμα κιονίσκου. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε πού βρίσκονται σήμερα τα 
αντικείμενα αυτά και πώς προτίθεται να τα αναδείξει η Υπηρεσία σας».

Η παρέμβαση δήμου Πάρου

Στις 18/5/2016 ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, έστειλε στον υπουργό πο-
λιτισμού, Αρ. Μπαλτά, την παρακάτω επιστολή:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με το από 15.3.2016 συνημμένο έγγραφο της Επιτροπής Ανάδειξης Πολιτι-

στικής Κληρονομιάς του Δήμου Πάρου (ΕΑΠΚ) προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων, ζητήθηκαν πληροφορίες αναφορικά με την εκκρεμούσα από 10ετίας 
έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου της συλλογής 106 αρχαίων νομισμάτων 
της Πάρου του συμπολίτη μας εκπαιδευτικού κ. Αριστείδη Βαρριά, την οποία παρέ-

δωσε στην ανωτέρω Υπηρεσία στις 24.5.2006. Παρά το γεγονός ότι με το σχετικό 
υπογραφέν Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής, ο κ. Βαρριάς δώρισε την σπου-
δαία αυτή νομισματική συλλογή, παραιτούμενος κάθε νόμιμης οικονομικής απο-
ζημίωσης, προκειμένου αυτή να  εκτεθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου, μέχρι 
σήμερα δεν έχει γίνει καμία σχετική ενέργεια από την αρμόδια Υπηρεσία αλλά ούτε 
και απάντηση υπήρξε στο σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. 

Σημειώνεται ότι στην υφιστάμενη έκθεση του Μουσείου δεν συμπεριλαμβάνο-
νται νομίσματα της αρχαίας Πάρου και επομένως η συλλογή-δωρεά του κ. Βαρ-
ριά είναι μοναδική για την αρχαία νομισματική ιστορία του νησιού μας. Σύμφωνα 
μάλιστα με τον πλήρη και αναλυτικό κατάλογο που ο κ. Βαρριάς παρέδωσε στις 
24.5.2006, η συλλογή περιλαμβάνει νομίσματα χάλκινα αλλά και μερικά αργυρά 
που αναφέρονται σε μακρά χρονική περίοδο της αρχαίας Πάρου από τα Αρχαϊκά 
μέχρι τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και νομίσματα από την Βενετική και Οθωμανική 
περίοδο. Ανάμεσά τους, συμπεριλαμβάνεται και μοναδικό νόμισμα που βρέθηκε 
στην ίδια την Πάρο, με την προτομή του μεγάλου λυρικού ποιητή της αρχαίας Πά-
ρου Αρχίλοχου (7ος αι. π.Χ.)

Μετά παρέλευση μιας ολόκληρης δεκαετίας και παρά τα σχετικά έγγραφα προς 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, τόσο από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου 
& Κυκλάδων παλαιότερα (10.10.2008), του οποίου ο κ. Βαρριάς είναι ιδρυτικό 
μέλος, όσο και από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Πάρου πρόσφατα (σχετ. 
συνημμ. έγγραφο), το θέμα εξακολουθεί αναιτιολογήτως να παραμένει σε εκκρε-
μότητα στερώντας από το νησί της Πάρου ένα μοναδικό και πολύτιμο έκθεμα στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της που αποτελεί ένα καίριας σημασίας μοχλό ανάπτυξης 
για την Πάρο και τους πολίτες της αλλά και ευρύτερα για την περιοχή του Ν. Κυ-
κλάδων.  

Παρακαλώ λοιπόν, κ. Υπουργέ, όπως επιληφθείτε ο ίδιος του θέματος προκει-
μένου η αρμόδια Υπηρεσία να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες για την άμεση 
έκθεση της νομισματικής συλλογής του συμπολίτη μας κ. Α. Βαρριά στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Πάρου».

Το σήμερα

Έως τις ώρες που γραφόταν το κείμενο της εφημερίδας μας δεν υπήρξε καμία 
απάντηση ή ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου πολιτισμού ή 
της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων, παρά την υποχρέωσή τους.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς την κ. Κατσωνοπούλου, ο 
κ. Αριστείδης Βαρριάς: «[…] Πέρασαν δέκα χρόνια από τότε και ακόμα δεν αξιώθηκα 
εγώ και οι εκατοντάδες μαθητές μου, σαραντάρηδες και πενηντάρηδες τώρα, να 
δούμε τη συλλογή ανάμεσα στα εκθέματα του μουσείου, εκεί που πρέπει».

Η επιστροφή της συλλογής του συμπολίτη μας κ. Αρ. Βαρριά και έκ-
θεσή της στο αρχαιολογικό μουσείο της Πάρου είναι αίτημα όλου του 
νησιού που συμπαρατάσσεται με τις προσπάθειες της επιτροπής και του δήμου 
Πάρου για την επάνοδο των νομισμάτων στο νησί, όπου και ανήκουν.  

Η «Φωνή της Πάρου» θα παρακολουθήσει στενά το σημαντικό αυτό θέμα και θα 
ενημερώνει το κοινό για τις εξελίξεις. 
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο καθρέφτης 
της κοινωνίας 
μας

Πριν μερικά χρόνια θεώρησα σωστό να ειδο-
ποιήσω ένα γνωστό για το ότι ο γιος του σχεδόν 
κάθε βράδυ, εκεί που σύχναζα, γινόταν «φέσι» και 
στη συνέχεια καβάλαγε τη μηχανή και έφυγε με 
τσίτα το γκάζι για το σπίτι. Πίστευα ότι έκανα το 
σωστό να προειδοποιήσω για τους κινδύνους που 
υπήρχαν με οδηγό ένα μεθυσμένο.

Ο φίλος όχι μόνο δεν κατάλαβε ποτέ την προει-
δοποίηση, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ με εγκάλεσε 
στην τάξη (!), καθώς όπως μου είπε ο γιος του 
ήταν μάγκας και αλανιάρης και κανείς δε θα του 
πει πως θα τον μεγαλώσει! Δε θα γράψω τη συνέ-
χεια, αλλά ήταν πολύ κακή…

Προ ημερών είχαμε ένα τραγικό γεγονός σε χω-
ριό της Θεσσαλονίκης, όπου ένας ανήλικος έβαψε 
τα χέρια του με αίμα, σφάζοντας κυριολεκτικά ένα 
συνομήλικό του με τραπεζομάχαιρο! Πριν συμβεί 
αυτό, όπως σημειώνουν τα ρεπορτάζ δημοσιο-
γράφων της Θεσσαλονίκης, ο ανήλικος δολοφό-
νος κυκλοφορούσε συχνά με σουγιά στην τσέπη ή 
με αεροβόλο όπλο, τσακωνόταν στη γειτονιά και 
θεωρούσε όμορφη διασκέδαση να σκοτώνει ζώα! 
Συν όλα αυτά είχε και ένα στενό συγγενή, πάντα 
σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο οποίος του έλεγε: 
«ό,τι σε ενοχλεί το σκοτώνεις!».

Τι είναι λοιπόν αυτό που δεν μπορούν να κα-
τανοήσουν κάποιοι γονείς; Τι είναι αυτό που τους 
κάνει να πιστεύουν ότι τα πάντα είναι θέμα μα-
γκιάς. Είναι απλά θέμα παιδείας του κάθε πολίτη 
ή κάτι πολύ πιο βαθύ; Όσο και να θέλουμε κάποιοι 
να τα αποδώσουμε όλα στην έλλειψη παιδείας, 
τελικά, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι ο 
ευτελισμός αξιών που έχει οδηγηθεί η ελληνική 
κοινωνία, και συγχωρέστε με γι’ αυτό οι πρώτοι 
διδάξαντες τον ευτελισμό αξιών είναι οι πολιτικοί 
της χώρας.

Έτσι, με μεγάλη ευκολία οι πολιτικοί κάνουν κο-
λοτούμπες ακόμα και σε πράγματα που υποστήρι-
ζαν το πρωί και άλλαξαν γνώμη το απόγευμα, κο-
ροϊδεύουν κατάμουτρα τους ψηφοφόρους τους, 
απαξιώνουν κάθε παράδοση και ενστερνίζονται 
τις μεταμοντέρνες ιδέες της εσπερίας και γενικά 
όπως λέει η παροιμία: «από μπροστά παρθένα 
και από πίσω τραίνα…». Αυτή η ίδια κοινωνία μας 
ξέχασε την παράδοση του πολιτισμού μας, ξέχα-
σε την ποιοτική μουσική που πάντα ακουγόταν σ’ 
αυτό τον τόπο, ξέχασε την αξία της παράδοσης. 
Σήμερα θεωρεί «in» τις χαζομάρες ατάλαντων 
καλλιτεχνών, θεωρεί πρωτοποριακή τη σκυλάδικη 
μουσική (ιδίως στα νησιώτικα τραγούδια), θεωρεί 
σούπερ στα 13-14 χρόνια η κόρη τους να κυκλο-
φορεί με σορτς πάνω από τον ποπό, και φυσικά 
πιο σούπερ θεωρεί να γυρίζει ο κανακάρης τους 
τα ξημερώματα έχοντας πιει ένα μπουκάλι ουίσκι 
και οδηγώντας δίχως άδεια.

Το τρομερό έγκλημα στη Θεσσαλονίκη δεν είναι 
ένα ακόμα καμπανάκι για την πορεία που έχει πά-
ρει η ελληνική κοινωνία. Είναι ο καθρέφτης μας!

Μια Παραλία 
Μια Ιστορία

«Νοκ Άουτ ο Τουρισμός», «Μύλος… στον Αιγιαλό», 
«Αλυκή: Κατάληψη Παραλίων» και «Απάντηση επιχει-
ρηματία» για την ύπαρξη απάντησης!  Εξ αφορμής των 
Φύλλων 378-379 της Φωνής της Πάρου και παλαι-
οτέρων (βλ. 304-305/2014) αλλά και ένεκα του πρό-
σφατου Νόμου 4384/2016.

Η συλλήβδην παραχώρηση της παραλίας και του 
αιγιαλού, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον συνταγ-
ματικό κατοχυρωμένο κοινόχρηστο χαρακτήρα του 
παράκτιου οικοσυστήματος ως Δημόσιου Αγαθού με 
άμεσο τον κίνδυνο αλλοίωσης των παραλιών λόγω 
υπερεκμετάλλευσης! Έτσι λοιπόν και στην Παραλία 
της Αλυκής εδώ και δυο χρόνια βασιλεύει η «Αειφό-
ρος Ανάπτυξη», η καταπάτηση του δημοσίου χαρα-
κτήρα της παραλίας και η αυθαιρεσία των εποχικών 
επιχειρηματιών…

Μια παραλία που σταδιακά γίνεται ιδιοκτησία με νο-
μιμοφανείς διαδικασίες με ανάπηρους νόμους, ακρω-
τηριασμένων και δήθεν πολιτικών ανάπτυξης, μιας 
ξεπουλημένης ελπίδας. Μια παραλία βορά κάποιων 
επιτήδειων που αποκαλούνται επιχειρηματίες, εκμε-
ταλλευόμενοι καταστάσεις και την ανημποριά αφελών 
ιδιοκτητών! Που «προάγουν» τον ανταγωνισμό για το 
κοινωνικό συμφέρον του χωριού. Σε ένα χωριό, που 
είναι διαιρεμένο σε επιχειρηματικά, προσωπικά και 
οικογενειακά οφέλη… την στιγμή που ποτέ -διαχρονι-
κά!- δεν μελέτησε, δεν προβληματίστηκε την ισορρο-
πημένη οικιστική, επιχειρηματική τουριστική ανάπτυξη. 
Παρόλο που είχε αεροδρόμιο και θάλασσα… με τις 
δημοτικές αποφάσεις να παίρνονται με οικογενειακά 
ανταποδοτικά ιδιοτελή οφέλη κάποιων φατριών…

Μια παραλία, που η χρήση και η κατάχρηση της, 
έχουν αξία μόνο το καλοκαίρι Γιατί, τις άλλες εποχές 
έχει νταβατζή τον θεό Ποσειδώνα, που ερωτοτροπεί 
επάνω της, χωρίς τα «αθώα» ερωτικά θέλγητρα της 
επιχειρηματικής αφαίμαξης και της δήθεν ανάπτυξης. 
Μια παραλία μια ιστορία, που όσο μικρή και να ήταν, 
τόσο μεγάλες παρέες και ωραίο κόσμο φιλοξενούσε. 
Άρα μιλούσαμε και για επιχειρηματικότητα στα πέριξ 
αυτής! Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι, από τις αρχές 
του Πάσχα έως τον Σεπτέμβρη, καθαρίζαμε και παίζα-
με -οργώναμε την άμμο!- ποδόσφαιρο (σήμερα beach 
soccer). Μαζί με τον αδελφό μου, το Λαδά, τον Κοκό, 
τον Κονδύλη, το Λαφτσή, το Μίχο, το Λουκανίγκο, τον 
Βιετνάμ, τον Νικονία κ.α  

Τη στιγμή που οι μεγαλύτεροι μας (ο Μ. Κονιτόπου-
λος, ο Σάββας, ο Νικόλας, ο Σταύρος Π. Παρούσης, ο 
μικρός Σταύρος, ο Ναούμ, ο Τσιφ, ο Τάκης κ.α) έπαιζαν 
στον κοκκινόχωμα του Αγίου Νικολάου με αυτοσχέδιες 
ομάδες Γερμανών Ιταλών τουριστών κ.α με τους ηττη-
μένους να κερνούν τα ποτά, στην DISCO ROMANTIKA. 
Στην αυγή της δεκαετίας του 2000 το beach soccer 
έγινε beach volley και τα βράδια σε όλη την έκταση 
της ακτογραμμής υπήρχαν παρέες που έπαιζαν Μπου-
κάλα, Πυθία μαζί με τα καλοκαιρινά ραντεβού! 

Αλήθεια τότε δεν υπήρχε επιχειρηματική ανάπτυξη ή 
όψιμοι και μη Γηγενείς Αυτόχθονες Επενδυτές-Επιχει-
ρηματίες της αξιοποίησης της «οργανωμένης παραλί-
ας των 500τ.μ» με χρέη και Δανεικά και Αγύριστα; Θα 
πρότεινα, για να υπάρχει συνέχεια στην ανάπτυξη της 
περιοχής, να δραστηριοποιούνται όλες τις εποχές του 
χρόνου.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προσωπική έκφραση 
πικρίας για το σκηνικό της παραλίας μας που έχει δι-
αμορφωθεί εδώ και δύο χρόνια. Που δυστυχώς έχει 
στηθεί σε όλη την επικράτεια. Συνεπώς, δεν αποτελεί 
μομφή μόνο για τα του οίκου μας αλλά σε πρακτικές 
και συμπεριφορές που τις επικαλούνται οι επιχειρημα-
τίες, εφήμεροι ή μη!

Τέλος, για τους εντόπιους όψιμους επικριτές μου, 
δημοσιοποίησα τώρα τον προβληματισμό μου, διότι 
ανέμενα την ελπίδα που έρχεται… Λαχανιασμένη και 
Απελπισμένη!

Γιώργος Ε. Δεκάριστος

Τίτλοι  
σπουδών

Από τον τομέα παιδείας και πολιτισμού της Δημο-
τικής τοπικής οργάνωσης Ν.Δ. Πάρου - Αντι-
πάρου, σχετικά με τη νομιμοποίηση υπαλλήλων με 
παράτυπους τίτλους σπουδών στο δημόσιο, εκδόθηκε 
το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη σχετι-
κά με την αναγνώριση των πλαστών τίτλων σπουδών 
καθώς και η διαφαινόμενη πρόθεσή του να επιτρέψει 
σε υπάλληλους με παράνομους τίτλους σπουδών να 
παραμένουν στο Δημόσιο αποτελεί αφενός πρόκληση 
και αφετέρου απροκάλυπτη συνέχιση του πελατεια-
κού κράτους. 

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σταματήσουμε 
να μιλάμε για κράτος που διορίζει και προάγει τους 
υπαλλήλους του και τα στελέχη του με αξιοκρατικό 
τρόπο και να μιλάμε πλέον για ένα κράτος μη καταρ-
τισμένων επιστημονικά εμπειροτεχνών.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οφείλει να είναι ιδιαί-
τερα προσεκτική με τέτοιου είδους ζητήματα καθώς η 
δημόσια διοίκηση και η αξιοκρατία που πρέπει να τη 
διέπει μπορούν να αποδομηθούν μέσα σε μια νύχτα 
αν οι πολιτικές αυτές αποκτήσουν ισχύ και αποτελέ-
σουν κεκτημένες συμπεριφορές στο μέλλον. 

Η σωστή αξιολόγηση σε όλους τους τομείς του δη-
μόσιου τομέα θα πρέπει να υπάρχει ακριβώς για να 
εξαλειφθούν τα φαινόμενα αυτά. Η Ελλάδα που θέ-
λουμε να οικοδομήσουμε δεν θα πρέπει να αποτελεί-
ται από γιατρούς με ανύπαρκτα πτυχία και φορείς της 
δημόσιας διοίκησης που διορίστηκαν ακατάρτιστοι 
μέσα σε μια νύχτα με νομοθετικές τροπολογίες που 
συντάχθηκαν στη στιγμή. 

Επιπρόσθετα αποτελεί κατάφωρη καταπάτηση 
κάθε έννοιας αξιοκρατίας, αν συμβεί κάτι τέτοιο, σε 
μια χώρα που οι νέοι μας παλεύουν για την απόκτη-
ση προσόντων, πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτο-
ρικών τίτλων, ξένων γλωσσών και πολλών άλλων 
δεξιοτήτων φτάνοντας στην ηλικία των σαράντα και 
ελπίζοντας σε εξάμηνες ή οκτάμηνες συμβάσεις ερ-
γασίας».

Παραδοσιακοί 
χοροί

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας σε συνεργασία 
με την περιφέρεια Ν. Αιγαίου, το δήμο Πάρου, την 
ΚΔΕΠΑΠ και τη δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, δι-
οργανώνουν το 5ο φεστιβάλ ελληνικών παραδοσια-
κών χορών με τον τίτλο: «Μες του Αιγαίου… άγγελοι 
φτερουγίζουν»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 
Ιουνίου 2016 στις 9 το βράδυ, στην πλατεία παπά 
Γιώργη Στάμενα στη Μάρπησσα.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν  σύλλογος γυναικών 
Μάρπησσας, πολιτιστικός και εξωραϊστικός σύλλο-
γος «Ορφέας», όμιλος παραδοσιακών αναζητήσεων 
Ο.Π.Α., χορευτικό εργαστήρι Νέας Ιωνίας, πολιτιστικός 
και λαογραφικός σύλλογος Κερατέας «Ηγέχορος», κέ-
ντρο χορού Τρίπολης «Χοροτεχνία», πολιτιστικός σύλ-
λογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος» και ο χορευτι-
κός όμιλος Νάουσας Πάρου.
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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.

NNHellas.gr

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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Συνέλευση Αρχαιρεσιών των μελών του Κ. Σ. Πάρου 

Αντιπάρου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, με την υπ’ 

αριθμ.6/25-5-2016 απόφασή του και σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6, 8, 11, 24 του καταστατι-
κού μας προσκαλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαι-
ρεσιών, την 19/06/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., στην ταβέρνα «Μαράθι» του 
Λουκή Παρασκευά, στην περιοχή Μαράθι Πάρου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκθεση πεπραγμένων
Έγκριση απολογισμού 2015 και προϋπολογισμού έτους 2016
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών
Αρχαιρεσίες
Ότι άλλο προταθεί από τη Γενική Συνέλευση

Αν ματαιωθεί η Συνέλευση λόγω έλλειψης απαρτίας, θα γίνει υποχρεωτικά την επόμενη 
Κυριακή 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με όσα μέλη και αν έρθουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού μας.

  Για το Δ.Σ. του Κ.Σ. Πάρου – Αντιπάρου
 Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
 Λουκής Σταύρος   Μπάλιος Κωνσταντίνος

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε από καρδιάς τον πρόεδρο κύριο Απόστολο Αλιπράντη και τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου – Αντι-
πάρου για την απόφασή τους να ονομαστεί η «Ποδηλατοβόλτα», η οποία διεξήχθη 
με άψογη επιτυχία στις 8 Ιουνίου του 2016 με τερματισμό αυτής στην εκκλησία του 
Αγίου Φωκά, σε «Μαρία Ναυπλιώτη», μια προφορά στο ετήσιο μνημόσυνό της. 

Γιόρτασαν με εξαιρετικά  υποδειγματική οργάνωση, τα 87α γενέθλια του συλλό-
γου. Συγχαίρουμε όλους τους συμμετέχοντες, τόσο στην «Ποδηλατοβόλτα», όσο και 
στην άψογη διεκπεραίωση αυτής της γιορτής. Ευχαριστούμε επίσης  τον ομιλητή 
κύριο Αντώνη Αρκά, φίλο και συγγενή μας.

Μια συγκινητική, ευγενική, λεπτή ενέργεια όλων. 
Ευγνώμονες εκ βαθέων

Τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τα δισέγγονά της
Νίκος, Ηρώ, Γιώργος  Σπυρίδωνος Ναυπλιώτη  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗ-
ΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8

 (περίληψη)
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υπο-

βάλλει γραπτή δεσμευτική προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την αγορά των  
παρακάτω ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ.Ιωάννης) εμβαδού 1.484 τ.μ. 
Ακίνητο στην Μάρπησσα επί της επαρχιακής οδού Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι, (θέση Αγ.Χα-

ράλαμπος), που εδράζεται σε οικόπεδο 122 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγειο κτίσμα εμβαδού 
122 τ.μ.

Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός οικι-
σμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 108 τ.μ. 

Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (περι-
οχή περδικάκι), που εδράζεται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 
129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ.  

5α. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφά-
νειας 91,50τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοπέδου 13,24%.

5β. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφά-
νειας 80,83τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του 
οικοπέδου 11,70%.

5γ. Κατάστημα 1ου ορόφου - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), 
επιφάνειας 299,09τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοπέδου 43,28%.

- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά  ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμηση που 
ακολουθεί και αφορά την περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα 
προς  πώληση ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 250.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 80.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ) 60.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο4 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ) 60.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 5α (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 91,50τ.μ) 280.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 5β (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 80,83τ.μ) 255.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 5γ (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ  299,09τ.μ) 350.000

 Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Για να γίνει  κάποιος δεκτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει, εκτός από τον φάκελο 
της προσφοράς  να  προσκομίσει  αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
που να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων των προσφορών και υπεύ-
θυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης 8.  

  
- Οι προσφορές πρέπει  να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου 

στην Παροικία Πάρου – θέση Άγιος Γεώργιος,  μέχρι την 6η Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και  
από ώρα 09:00 έως 14:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην έδρα του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού ως άνω, την 6η Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  20:30 ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την αριθ.7 και με ημερομηνία 07-02-2016 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και των προ-
σφορών και την απόρριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά θα κριθούν μη 
σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε συμμετέχων του οποίου η προσφορά έχει κριθεί 
αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά προφορικά της οποίας το τίμημα 
θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί του 
τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η 
διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκλη-
ρώνεται εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει 
νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους 
προσφέροντες που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να καταρτιστεί η σχε-
τική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του δια-
γωνισμού και γενικά διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την απόλυτη 
κρίση των εξουσιοδοτημένων οργάνων του  χωρίς καμία υποχρέωσή του  έναντι των συμ-
μετεχόντων στον διαγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος, καθώς και περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τα γραφεία του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού  στην Παροικία Πάρου  (τηλ. 2284-0-22235 και 2284-0-22179, fax  
2284-0- 22.189).

Για τον Αγροτικό  Συνεταιρισμό Πάρου
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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. Δίνονται 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

ΛΕΥΚΕΣ περιοχή ΚΑΡΚΑΡΟΥ – 
ΑΓΡΙΛΙΕΣ, πωλείται κτήμα 17,5 
στρέμματα. Απεριόριστη θέα , 
οικοδομήσιμο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6974 501 576

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

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

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ενοικιά-
ζεται, στον κεντρικό δρόμο, 125 τ.μ., 
400,00€. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
42642, 6978 126 696

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται για όλο το 
χρόνο, νεόδμητο πετρόκτιστο ισόγει-
ο δυάρι, 45 τ.μ. με θέα και πάρκινγκ. 
Τηλ. 6988 401 084

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 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για τουριστικό 
κατάστημα στην Παροικία. Γνώση 
αγγλικών απαραίτητη. Τηλ. 22840 

25086, 6945 259 620

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ με γνώσεις Barista 
ζητείται από εστιατόριο στην Αλυκή. 
Απαραίτητη η εμπειρία και η γνώση 
αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: restauteam@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ζητείται με γνώσεις λογιστικής και 
υπολογιστών, με άδεια οδήγη-
σης αυτοκινήτου, για εταιρεία 
ανακύκλωσης. Ώρες επικοινωνίας: 
08:00 – 17:00
στα τηλέφωνα: 22840 52771, 6984 
243 753

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φύλαξη ηλικιω-
μένης, μόνο το βράδυ.
 Τηλ. επικοινωνίας: 6972 819 259, 
6973 754 382

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για αρτοποι-
είο για μόνιμη εργασία.
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 24966

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ και ΚΑΜΑ-
ΡΙΕΡΑ ζητούνται από το ξενοδοχείο 
AKS CHROMA PAROS στη Νάουσα 
για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 
Πληροφορίες στο 22840 55207. 

ΑΤΟΜΟ έμπειρο ζητείται για κουζίνα 
καφέ εστιατορίου στην Παροικιά, 
(πρωινή βάρδια).
Τηλ. επικοινωνίας: 6932 334 848, 
ώρες: 10:00-12:00

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται με γνώσεις αγ-
γλικών και υπολογιστή για γραφείο. 
Τηλ. 22840 93018, 6988 135 543, 
6971 826 374

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ-
ΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιμές. Μάθε 
το Laptop ή το Tablet καλύτερα. Τηλ.: 
6974 717 978

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ πρώην 
κάτοικος Πάρου, με πολλά χρόνια 
προϋπηρεσία σε Πάρο και Αθήνα, 
ζητάει εργασία. Τηλ. επικοινωνίας: 
6934 173 774

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑΚΙ 
πωλούνται, με 2 μάτια και νεροχύτη.

Τηλ. επικοινωνίας: 6944 155 819

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ SINGER πωλείται 

από ιδιώτη σε άριστη κατάσταση. 

Τιμή πώλησης: 180 ευρώ. Τηλ. 

επικοινωνίας: 22840 28429, 6987 
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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 Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-16.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος | Κελεπουσίδης Παύλος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Ακτινολόγος | Κοράκης Βασίλειος 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-14.00

Ωτορινολαρυγγολόγος
Αντωνοπούλου Ζωή | 4/7 έως 21/7
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

Παιδίατρος | Καρατάσιου Φωτεινή
15/7 έως 24/7
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Πατεράκη Ευστρατία
28-29/6, 15-16/7 & 29-30/7

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης
7/7 & 21/7 

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος
1/7, 15/7 & 29-30/7

Νευρολόγος | Τριαντάφυλλος Ηλίας
19/7, 22/7 & 26/7
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Ευχαριστίες 
ένωσης  
γονέων

Την Κυριακή 17/4/16, στην αίθουσα πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος», πραγματοποιήθηκε ημερί-
δα-ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, με θέμα: «Ιός των 
ανθρώπινων θηλωμάτων ή κονδυλωμάτων – Αποτε-
λέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σχο-
λικό πληθυσμό της Πάρου».

Την ημερίδα διοργάνωσε το γραφείο αγωγής υγείας 
του Γ.Ν. Σύρου, η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης Κυκλάδων και η ένωση συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων δήμου Πάρου.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανάδειξη ενός σοβαρού 
προβλήματος δημόσιας υγείας που δυνητικά μπορούν 
να αντιμετωπίσουν όλοι οι άνθρωποι και κυρίως οι 
νέοι και των δύο φύλων, καθώς και οι μέθοδοι με-
τάδοσης και πρόληψης. Στην ημερίδα παρευρέθηκαν: 
ο δήμαρχος Πάρου, κ. Κωβαίος, ο έπαρχος Πάρου, κ. 
Μπιζάς, ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Μαρινόπουλος, ο 
πρόεδρος σχολικών επιτροπών, κ. Μαλινδρέτος, ο επι-
στημονικός διευθυντής του Κ.Υ. Πάρου, κ. Παναρίτης, 
μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Για τους παραπάνω 
λόγους η ένωση γονέων με ανακοίνωσή της ευχαρί-
στησε τους εισηγητές της ημερίδας: Κούτρα Άγγελο, 
μαιευτήρα γυναικολόγο, Μαστραντωνάκη Νικολέττα, 
παιδίατρο, Δρακοτού Σοφία, επισκέπτρια υγείας, Παγ-
γού Βασιλική, μαία, Ταξίδη Αντώνη, επισκέπτη υγείας, 
Ευκαρπίδη Απόστολο, νοσηλευτή, Τζανίδη Γεώργιο, 
γενικό ιατρό και Μαρούδα Ηλία, σχολικό σύμβουλο.

Τέλος, ο σύλλογος γονέων ευχαρίστησε τους χορη-
γούς της ημερίδας (δήμο Πάρου, ΚΔΕΠΑΠ. πολιτιστικό 
σύλλογο «Αρχίλοχος», Βελέντζειο Ίδρυμα, «Φωνή της 
Πάρου». «Ηχώ FM» και άλλες τοπικές επιχειρήσεις), 
ενώ δεσμεύτηκε για την εκ νέου διοργάνωση ενημέ-
ρωσης των μαθητών των λυκείων Πάρου και για την 
υλοποίηση δράσεων σχετικών με την υγεία σε επίπεδο 
πρόληψης.

Αντικατάσταση 
φθαρμένων  
καθισμάτων

Ξεκίνησαν άμεσα και ολοκληρώθηκαν σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα οι εργασίες αντικατάστασης των 
φθαρμένων καθισμάτων στο δημοτικό στάδιο Πάρου 
το οποίο στην κυριολεξία άλλαξε όψη.

Η σημαντική αυτή παρέμβαση έγινε με την υλοποί-
ηση της υπ. αρ. 40/2016 απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. δια της οποίας αγορά-
στηκαν και τοποθετήθηκαν 280 καινούρια καθίσματα, 
που βελτίωσαν τόσο την αισθητική εικόνα του Σταδίου 
όσο και τη δυνατότητα φιλοξενίας των φιλάθλων σε 
αυτό.

Η  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και η Αθλητική της Επιτροπή, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα συνεχίσει να προ-
σφέρει με μεράκι και όραμα στηρίζοντας ταυτόχρονα 
κάθε πρωτοβουλία και κάθε νέα ιδέα στην κατεύθυν-
ση της ανάπτυξης του αθλητικού ιδεώδους στο νησί 
μας και ιδιαίτερα στη νεολαία της Πάρου.

Highspeed 7

Το Highspeed 7, το πιο γρήγορο επιβατηγό οχημα-
ταγωγό στην Ευρώπη, με ταχύτητα μέχρι 42 κόμβους, 
επέστρεψε στο λιμάνι του Πειραιά μετά από εννέα μή-
νες και εκτελεί από την περασμένη Τρίτη 14 Ιουνίου, 
το δρομολόγιο Ηράκλειο – Σαντορίνη – Ίος –Πάρος 
– Μύκονος, μετά την πλήρη ανακατασκευή του.

Οι εργασίες μετασκευής και αναβάθμισης του 
Highspeed 7 έγιναν στην Τεργέστη της Ιταλίας, μετά 
από διεθνή διαγωνισμό, και περιλαμβάνουν πλήρη 
ανακατασκευή της γέφυρας, αναβάθμιση των συστη-
μάτων ασφάλειας και πλοήγησης και πλήρη αντικατά-
σταση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. 

Παράλληλα, προστέθηκε ένα ακόμα επίπεδο θέσεων 
αεροπορικού τύπου και 2 ακόμα πολυτελή μπαρ, ενώ 
διαμορφώθηκε εξωτερικός χώρος για τους επιβάτες 
με προστασία από τον αέρα. Τέλος, το Highspeed 7 
θα εκτελεί τα δρομολόγιά του μέχρι τις 17/10/2016.

Προσλήψεις 
στην ΚΔΕΠΑΠ

Την έγκριση σύναψης πεντακοσίων ενενήντα εννέα 
συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ για την παροχή υπηρεσιών 

έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους υπέγραψε ο 
υφυπουργός εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρό-
τησης, κ. Ιωάννης Μπαλάφας.

Μεταξύ των πιο πάνω προσλήψεων οι επτά αφο-
ρών την ΚΔΕΠΑ Πάρου. Το γεγονός όμως έχει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον για το νησί μας, καθώς είναι το μο-
ναδικό στις Κυκλάδες που πέτυχε την έγκριση 
προσλήψεων και αυτό αντανακλά την καλή προσπά-
θεια που γίνεται από τους εργαζόμενους της ΚΔΕΠΑΠ.

Προς  
αξιοποίηση… 
το αεροδρόμιο

Στην πρόσληψη συμβούλων για την, μεταξύ άλλων, 
«αξιολόγηση των διαθέσιμων και εμπορικά εφικτών 
δομών συναλλαγής» των 23 εναπομεινάντων περιφε-
ρειακών ελληνικών αεροδρομίων, που δεν παραχω-
ρούνται στο σχήμα υπό τη Fraport, αλλά διατηρεί στο 
χαρτοφυλάκιό του, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με 
δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή»

Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα: «[…] η διαδικασία 
αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας απέναντι 
στους δανειστές, στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου 
μνημονίου».

Συγκεκριμένα, το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο να αξιολογήσει τις επιλογές αξιοποίησης που 
έχουν αυτά τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια, όπως και 
τα 10 περιφερειακά λιμάνια διεθνούς ενδιαφέροντος, 
και να αποφασίσει ποια από αυτά και με ποιον τρόπο 
μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, πριν τα μεταβιβάσει 
στο νέο υπερταμείο. Σημειώνεται ότι τα 23 πε-
ριφερειακά αεροδρόμια δεν θα αξιοποιηθούν 
από το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά θα μεταφερθούν στο νέο 
υπερταμείο.

Η προκήρυξη για την πρόσληψη τεχνικού συμβού-
λου από το ΤΑΙΠΕΔ εξυπηρετεί την προετοιμασία για 
τη μεταφορά τους στο νέο ταμείο (Εταιρεία Δημοσίων 
Συμμετοχών ή ΕΔΗΣ) το Σεπτέμβριο. Αν και η τελευ-
ταία αυτή κίνηση έχει τη σημασία της, ειδικά σε πολι-
τικό επίπεδο, η αξιοποίηση όσων αεροδρομίων έχουν 
προοπτικές να αποφέρουν σημαντικά έσοδα σύντομα 
αναμένεται να προχωρήσει γρήγορα, και πιθανότατα 
να είναι από τις πρώτες αποκρατικοποιήσεις του υπερ-
ταμείου. «Ουσιαστικά το ΤΑΙΠΕΔ κάνει ήδη το πρώτο 
βήμα προς την παραχώρηση όσων μπορούν να προ-
σελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον και προς την ανα-
διάρθρωση όσων χρειάζονται προεργασία», εξήγησε 
στην «Κ» πηγή με γνώση των σχετικών διεργασιών. 

Τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια για τα οποία προ-
χωρά διαγωνισμός πρόσληψης συμβούλων είναι αυτά 
της Αλεξανδρούπολης, του Αράξου, της Αστυπάλαιας, 
της Χίου, της Ικαρίας, των Ιωαννίνων, της Καλαμάτας, 
της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστε-
λόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, 
της Λέρου, της Λήμνου, της Μήλου, της Νέας Αγχιά-
λου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας, της Σκύρου 
και της Σύρου.

Τα αεροδρόμια αυτά λειτουργεί σήμερα η Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Πρόκειται, δηλαδή, 
για όσα εκ των 37 αεροδρομίων τού εκχωρήθηκαν 
το 2011 και δεν παραχωρούνται στην κοινοπραξία 
Fraport/Slentel, η σύμβαση για τα οποία ψηφίστηκε 
προ ημερών από τη Βουλή. Υπενθυμίζεται πως τα 14 
περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν ήδη παραχωρη-
θεί είναι της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, των Χα-
νίων, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου, του Ακτίου, της 
Καβάλας, της Ρόδου, της Κω, της Σάμου, της Μυτι-
λήνης, της Μυκόνου, της Σαντορίνης και της Σκιάθου.

Εκδηλώσεις
Από την ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποιήθηκε τι πρόγραμμα 

αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στο νησί 
μας έως και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
18/6 ΣΑΒΒΑΤΟ | 21:00 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών 
Χορών Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας - Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου – Δήμος Πάρου – Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  – Δ/Κ Μάρπησσας 
Μάρπησσα - Πλατεία παπά – Γιώργη Στάμενα

18/6 - 20/6 ΣΑΒΒΑΤΟ
Πανελλήνιο Κύπελλο Ιστιοσανίδας FUN 2016 ΝΟΠ 
Παροικία Ναυτικός Όμιλος Πάρου

19/6 ΚΥΡΙΑΚΗ | 21:00 Εορτασμός Αγίας Τριάδας - 
Παράσταση παραδοσιακών χορών | Τ/Κ Λευκών - ΜΕΕΑΣ 
«Υρία» Ανοικτό Θέατρο Λευκών 

19/6 ΚΥΡΙΑΚΗ | 21:00 Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 
– Αφιέρωμα στους χορούς και τα έθιμα των Ελληνόφω-
νων της Κάτω Ιταλίας Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα 
Νάουσας Νάουσα Προαύλιο Παναγίας

23/6 ΠΕΜΠΤΗ 21:30 Αναβίωση του εθίμου του Κλή-
δονα. Δ/Κ Αρχιλόχου - Π.Σ. «Σκόπας ο Πάριος»
Πρόδρομος Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα

23/6 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 Γιορτή του Κλήδονα στην πα-
ραλία - κάψιμο μάηδων - Παραδοσιακοί χοροί – Ζωντα-
νή μουσική.  Δ/Κ Αγκαιριάς – Π.Σ. Αγκαιριάς.  Παραλία 
Αλυκής

23/6 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 Αναβίωση του εθίμου του Κλή-
δονα Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας. Μάρπησσα 
Πλατεία παπά – Γιώργη Στάμενα

23/6 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 Αναβίωση του εθίμου του Κλή-
δονα  Δ/Κ Νάουσας – Σύλλογος Γυναικών Νάουσας.  
Νάουσα Αύλειος χώρος Αγίου Αθανασίου

23/6 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 Κάψιμο των μάηδων. Τ/Κ Λευ-
κών - ΜΕΕΑΣ «Υρία» Λεύκες Πλατεία Ηρώων

23/6 ΠΕΜΠΤΗ 21:00 Αναβίωση του εθίμου του Κλή-
δονα ΜΕΑΣ Κώστου Κώστος
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Φίλοι Κ.Υ. Πάρου
Με πολύ μικρή συμμετοχή –μόλις 23 άτομα- πραγματοποιήθηκαν στις 12 

Ιουνίου 2016 οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στο 
σύλλογο φίλων στήριξης του Κέντρου Υγείας Πάρου. Οι εκλογές πραγματοποι-
ήθηκαν στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Στο νέο ΔΣ του συλλόγου φίλων στήριξης του Κέντρου Υγείας Πάρου, κατά 
αλφαβητική σειρά εκλέχθηκαν οι: Αλιφιέρης Χρ., Αντιπαριώτη Αικ., Καστρουνής 
Σωτ., Μανωλάκη Θεοδ., Μωραϊτίδης Ιω., Ροδίτης Κων.νος και Φραντζή Ανεζώ, 
ενώ για την εξελεγκτική επιτροπή οι: Δαφερέρα Μαργ. Κάγκανη Αν. και Τριβυ-
ζάς Νικ. 

Στο ΕΣΠΑ το σχολείο  
Αρχιλόχου-Μάρπησσας

 Ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαί-
ου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, στο 
πλαίσιο του προγράμματος ανα-
βάθμισης των σχολικών υποδο-
μών στα νησιά της Περιφέρειας, 
υπέγραψε την απόφαση ένταξης 
του έργου: «αναβάθμιση δημοτι-
κού σχολείου Αρχιλόχου - Μάρ-
πησσας Πάρου» στο νέο επι-
χειρησιακό πρόγραμμα Νοτίου 
Αιγαίου 2014 – 2020, με συνολικό προϋπολογισμό 1.540.000 ευρώ.

 Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το δημοτικό σχο-
λείο Αρχιλόχου Μάρπησσας, δυναμικότητας 150 μαθητών, καθώς και στην κατασκευή (ως 
συνεχιζόμενο έργο από το προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα) αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο της αναβάθμισης του δημοτικού σχολείου αφορά στην απο-
περάτωση του ημιτελούς τμήματος επιφάνειας 255 τ.μ. του σχολικού κτιρίου συνολικής 
επιφάνειας 1.075,78 τ.μ., ώστε να δημιουργηθούν δύο νέες αίθουσες διδασκαλίας και βι-
βλιοθήκης – αναγνωστηρίου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο τμήμα για να 
μεγαλώσει μια αίθουσα διδασκαλίας και να τροποποιηθεί η διαρρύθμιση των αποθηκών. 
Το δεύτερο υποέργο αφορά στην κατασκευή σχολικής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και 
αθλητικών εκδηλώσεων συνολικής επιφάνειας 1.165,90 τ.μ., η οποία περιλαμβάνει αγω-
νιστικό χώρο καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, με ξύλινο δάπεδο αγωνιστικών προ-
διαγραφών και κερκίδες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2017.

Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς δήλωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι ιδι-
αίτερα σημαντική για τη σχολική κοινότητα του νησιού της Πάρου και ιδιαίτερα για τους 
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας. Η κατασκευή των παραπάνω 
αιθουσών στο δημοτικό σχολείο μαζί με την ολοκλήρωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσε-
ων στον ίδιο χώρο, θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών 
της Πάρου.

Για τον παραπάνω λόγω ο έπαρχος Πάρου εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Περιφερει-
άρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο για την απόφαση ένταξης του σχετικού έργου 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, στη διεύθυνση τεχνικών έργων 
του δήμου Πάρου για την ωρίμανση του σχετικού φακέλου και την κατάθεση του στην 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και στα στελέχη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης της Περιφέρειας 
για τη θετική αξιολόγηση του παραπάνω έργου.

Ο κ. Μπιζάς τόνισε πως «όταν υπάρχει σχεδιασμός και συνεργασία ανάμεσα στους φο-
ρείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα προς όφελος 
της τοπικής μας κοινωνίας και των κατοίκων των νησιών μας».

Οικονομική ενίσχυση
Από το σύλλογο ενοικιαζομένων δωματίων Πάρου-Αντιπάρου, 

«Μαντώ Μαυρογένους», δόθηκε στη δημοσιότητα η εξής ανακοίνωση για 
τα μέλη της:

«Θέμα: Οικονομική Ενίσχυση Νέου Α/Δ Πάρου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως πιθανόν γνωρίζετε η κατασκευή των προσωρινών κτιρίων του νέου 

Α/Δ επιφάνειας περ.400τ.μ. και με τα βοηθητικά κτίρια περ.750 τ.μ. έχει ξεκι-
νήσει και χρηματοδοτείται από την Olympic Air. 

Εκτός από τα κτίρια, απαιτούνται και άλλα έργα υποδομών όπως ο δρόμος, 
δίκτυα, εξωτερικές διαμορφώσεις, στέγαστρα, πινακίδες, μεταφορές κλπ. συ-
νολικής αξίας περ. 150.000 ευρώ, τα οποία δεν χρηματοδοτεί η Olympic. 
Πρόθεση του σύλλογο μας είναι να συμβάλει οικονομικά σε αυτό το εγχείρημα, 
ενώ για το ακριβές ποσό καλούμε τα μέλη μας να αποφασίσουν μέσα από το 
παρακάτω επιλογές: 500€, 1000 €, 1500 €, 2000 €. Παρακαλούνται όλα τα 
μέλη να απαντήσουν άμεσα στο kbizas@otenet.gr ή στο kastaniasgeorge@
hotmail.com, με το ποσό που επιθυμεί να χορηγήσει ο σύλλογός μας.

Παράλληλα αν κάποιος θελήσει να συμβάλει ατομικά, η ΑΜΚΕ θα δέχεται 
χορηγίες –δωρεές μόνο με καταθέσεις σε λογαριασμούς που ήδη έχει ανοίξει 
σε τράπεζες και ειδικότερα στους λογαριασμούς:

ALPHA BANK: GR 28 0140 6250 6250 0200 2007 643
ΠΕΙΡΑΙΏΣ: GR 65 0172 7120 0057 1207 5970 399
EUROBANK: GR59 02603590 0005 4020 0333 632
Οι ιδιώτες  χορηγοί θα λαμβάνουν βεβαιώσεις που θα μειώνουν το φόρο 

τους και οι επιχειρήσεις τιμολόγια που θα μπορούν να καταχωρούνται στα 
βιβλία τους, ώστε γενικά η χορηγία τους να έχει και φορολογικό όφελος».

Συνέντευξη κ. Er. Kohls
Στην ελληνική έκδοση του περιοδικού «Forbes» (του περιοδικού των ισχυρών σε 

όλο τον πλανήτη και, φυσικά, στην Ελλάδα), παραχώρησε συνέντευξη ο ιδρυτής της 
«Errikos Kohls Immobilien Consulting», κ. Errikos Kohls, που δραστηριοποιείται στην 
Πάρο στην αγορά ακινήτων.

Η ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Kohls, για την αγο-
ρά ακινήτων έχει ως εξής:

Ποιο είναι το πεδίο δραστηριοποίησης της εται-
ρείας σας;

Ε.Κ. «Στόχος της εταιρείας είναι να υπερβεί τα όρια 
του παραδοσιακού real estate, προσφέροντας ένα συ-
νολικό πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών στους υπο-
ψήφιους αγοραστές και στους υποψήφιους πωλητές. 
Δεν θεωρούμε, συνεπώς, ότι αντιπροσωπεύουμε μόνο 
τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου μας, αλλά και τις δυνατό-
τητες που προσφέρουν».

Με ποιους τρόπους κερδίζετε την εμπιστοσύνη 
των πελατών σας;

Ε.Κ.: «Η εμπιστοσύνη αποτελεί το «κλειδί» της παρου-
σίας μας στην αγορά και βασίζεται στα υψηλά επαγγελ-
ματικά standards που έχουμε θέσει ως εταιρεία. Για έναν ιδιοκτήτη ακινήτου προς 
πώληση έχει μεγάλη σημασία η σωστή αξιολόγηση των εμπορικών δυνατοτήτων 
του ακινήτου του. Η διαδικασία αυτή γίνεται με επαγγελματισμό και ειλικρίνεια. Μια 
επιτυχημένη αγοραπωλησία, ως αποτέλεσμα της προεργασίας που έχουμε πραγ-
ματοποιήσει, αποτελεί επιβεβαίωση των ικανοτήτων της ομάδας μας και ουσιαστι-
κά την καλύτερη διαφήμιση σε άλλους ιδιοκτήτες ακινήτων προς πώληση. Για έναν 
υποψήφιο αγοραστή, ειδικά αν προέρχεται από το εξωτερικό, έχει προτεραιότητα 
η ενημέρωση για την εγχώρια αγορά και η ικανότητά μας να κατανοήσουμε τις 
ανάγκες του. Σε αυτό συμβάλλει η γνώση των διεθνών δεδομένων του real estate 
αλλά και των επιμέρους στοιχείων της κουλτούρας στις χώρες από τις οποίες 

προέρχονται οι πελάτες μας».

Ποιο είναι το δυνατό σας σημείο;
Ε.Κ.: «Αναμφισβήτητα, ο διεθνής χαρακτήρας της εταιρείας. Η εταιρεία μας εί-

ναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες σε 5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανι-
κά, γαλλικά και ολλανδικά). Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο διεθνές 
πελατολόγιο, κερδίζοντας επιπλέον συστάσεις με κάθε αγοραπωλησία. Διαθέτου-

με ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργασιών, που προσφέρει 
στους πελάτες μας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες σε θέματα κατασκευαστικής, πολεοδομικής, αλλά 
και νομικής φύσεως. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε 
μια σειρά από υπηρεσίες μετά την πώληση των ακινήτων, 
βοηθώντας τους πελάτες μας να έχουν οτιδήποτε χρειά-
ζονται ώστε να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους».

Συνεργάζεστε με ανθρώπους από όλο τον κό-
σμο. Ποιο είναι το πιο δυναμικό κοινό αυτή την 
περίοδο;

Ε.Κ.: «Οι «παραδοσιακοί» πελάτες μας προέρχονται 
από τον χώρο της δυτικής και βόρειας Ευρώπης. Από 
πέρσι, όμως, παρουσιάζεται μια δυναμικά ανοδική τάση 
στη ζήτηση ακινήτων από πελάτες μας στο Ισραήλ και 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αναζητούν ακίνητα υψη-
λής ποιότητας με σεβασμό στο περιβάλλον και στην το-

πική αρχιτεκτονική παράδοση».

Ποια νησιά παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση;
Ε.Κ.: «Αναμφισβήτητα, οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης. Έχου-

με δώσει προτεραιότητα στην Πάρο, όπου ανοίξαμε και το πρώτο γραφείο μας, 
λόγω της μοναδικής ομορφιάς του τοπίου και του σεβασμού στην αρχιτεκτονική 
κληρονομιά.

Η Πάρος αυτήν τη στιγμή προσφέρει υψηλές επενδυτικές ευκαιρίες. Με το νέο
αεροδρόμιο που ανοίγει φέτος θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

επενδύσεις στο νησί».
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Εγκαίνια νηπιαγωγείου Αγκαιριάς
Το πιο σύγχρονο σχολείο της Πάρου και το μοναδικό με βιοκλιματικό σχεδια-

σμό εγκαινιάστηκε στις 10/6/16 στην Αγκαιριά. 
Ομιλίες για το πρότυπο νηπιαγωγείο έκαναν ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, 

κ. Γ. Λεονταρίτης, ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. 
Μπιζάς, ο εκπρόσωπος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Πάρου, κ. Χαρ. 
Μαλινδρέτος, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών και του συλλόγου γονέων και κη-
δεμόνων της περιοχής.

Τέλος, όπως ήταν φυσικό, την παράσταση έκλεψαν οι μικροί μαθητές, που μετά 
τα εγκαίνια παρουσίασαν διάφορα παιχνίδια στην αυλή. 
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