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■ Κ(αι)ΠΟ(υ)ΣΑ(ι) 1
Ο συνδυασμός «και που ’σαι ακόμα», δεν είπε λέξη 

για τα όσα γράψαμε σε προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας σχετικά με τις δηλώσεις υποψηφίου του 
(Στέλλας), για το ασθενοφόρο όχημα. Προφανώς θα 
πιστεύουν ότι μη σχολιάζοντας το γεγονός σπρώχνουν 
τη σκόνη κάτω από το χαλί. Ατυχώς, για εκείνους, τα 
ερωτήματα μένουν στη σκέψη των αναγνωστών και 
κάθε ένας από εμάς βγάζει τα συμπεράσματά του.

■ Κ(αι)ΠΟ(υ)ΣΑ(ι) 2
Ο συνδυασμός «και που ’σαι ακόμα», ο οποίος είναι 

κατ’ εικόνα και ομοίωση του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τις προ-
εκλογικές του εξαγγελίες (θυμίζω την εναλλαγή των 
δημοτικών συμβούλων κάθε έτος, κάτι που δεν τηρή-
θηκε), είναι φυσικό πως δε θα κάνει καμία ανακοίνωση 
για το ασθενοφόρο όχημα, όπως και για τόσα άλλα 
θέματα. Απλά ο συνδυασμός κινείται όπως ακριβώς η 
κυβέρνηση. Δηλαδή, άλλα λέει στις συζητήσεις με τον 
κόσμο και άλλα πράττει στο διά ταύτα. Περιμένετε να 
δείτε και τις κολοτούμπες που θα γίνουν μετά το κα-
λοκαίρι στο θέμα της τοποθέτησης ανεμογεννητριών 
στο νησί μας.

■ Κ(αι)ΠΟ(υ)ΣΑ(ι) 3
Ο συνδυασμός «και που ’σαι ακόμα», ή «και άλλο 

κακό να μη μας βρει…», προχώρησε σε κάτι ακόμα 
πιο χαζό κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 21ης Ιουνίου 
2016. Η τοπική ΝΔ είχε κάνει αίτηση στο δήμο Πάρου, 
προκειμένου να της παραχωρηθεί χώρος στην πλατεία 
Εκατονταπυλιανής, κατά την ημέρα (Σάββατο 2 Ιου-
νίου 2016), που θα πραγματοποιήσει μία συνάντηση 
με θέμα: «Αγαπάμε τα ζώα, είναι ζήτημα παιδείας…», 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος». 
Δε θα σχολιάσω την ευγένεια που έδειξαν οι νεοδη-
μοκράτες κάνοντας αίτηση για ένα περίπτερο που θα 
βρισκόταν στον πεζόδρομο για λίγες ώρες, τη στιγμή 
που όποιος θέλει στην Πάρο καταλαμβάνει δημόσιο 
χώρο, αλλά θα σχολιάσω τον εκπρόσωπο του συνδυ-
ασμού «και που ’σαι ακόμα». Ξέρετε τι ψήφισε; Καλά 
το σκεφθήκατε! Αρνητικά ψήφισε, μόνος του σαν κα-
λαμιά στον κάμπο. Τέτοιο μεγαλείο ψυχής! Μη συνεχί-
σω, διότι θα το «χοντρύνουμε» το θέμα.

■ Κλάμα
Είχαμε και αυτόν τον Ισπανό επαναστάτη (Πάμπλο 

Ιγκλέσιας), των Podemos, που έριξε το κλάμα της 
ζωής του με το Brexit. Ο ευρωλιγούρης ομοϊδεάτης 
του Τσίπρα, έτρεξε αμέσως και έγραψε στο twitter: 
«Θλιβερή μέρα για την Ευρώπη. Πρέπει να αλλάξουμε 

πορεία. Από μια δίκαιη και ενωμένη Ευρώπη κανείς δε 
θα φύγει. Πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη». Αγορίνα 
μου. Εσύ δεν είσαι με το μνημόνιο. Είσαι το μνημόνιο!

■ Pablo
Τον παικταρά, που θα σώσει την Ισπανία… Πάμπλο 

Ιγκλέσιας, στη συνέχεια άρχισα να τον ψάχνω στο 
twitter. Ξεκίνησα από το ποιους «ακολουθεί». Γρήγορα 
το συμπάθησα, καθώς είδα ότι «ακολουθεί» φανατικά 
τις αναρτήσεις της Amarna Miller. (Επειδή κατανοώ 
ότι ορισμένοι εκ των αγαπητών αναγνωστών αγνοούν 
την Amarna Miller (φωτό) –αν είναι δυνατόν να μη τη 
γνωρίζουν- να τους ενημερώσω ότι η Ισπανίδα θεά 
είναι εκ των διασημότερων ηθοποιών ταινιών ενη-
λίκων… δεν ξέρω πώς να το πω πιο ευγενικά). Έτσι, 

άρχισα να συμπαθώ τον Πάμπλο Ιγκλέσιας, καθώς δι-
απίστωσα ότι ξέρει από «ποιότητα» κινηματογράφου! 
Ατυχώς, ενώ το πήγαινε καλά το θέμα, στη συνέχεια 
το χάλασε. Έτσι, απλά να γράψω ότι ο Πάμπλο έχει 
ένα μεγάλο κόλλημα με κάθε τι συστημικό που υπάρ-
χει στη Γη. Για να σας το εξηγήσω πιο απλά, να γράψω 
ότι η σελίδα του ΝΑΤΟ που παρακολουθεί είναι από 
τις soft…

■ Άσχετο
Πάντως απ’ ότι διαπίστωσα η Ισπανίδα ηθοποιός, 

Amarna Miller, έχει κάνει μία στροφή στην καριέρα 
της τα τελευταία χρόνια και σκηνοθετεί ταινίες ενηλί-
κων και για το «τρίτο» φύλο! Άντε εμείς στη χώρα μας 
-μόνο με τη Τζούλια-, να αντέξουμε τον ανταγωνισμό!

■ Μανιός
Αυτό το παλικάρι τον Μανιός, τον κάηκε η ψυχή 

μας στη συνάντηση της παριανής αποστολής στο 
υπουργείο Ενέργειας με τον κ. Σκουρλέτη, για την 
υπόθεση των ανεμογεννητριών. την περασμένη Τρίτη 
28/6/2016. Φώναζε και χτυπιόταν ότι είναι με τους 
νησιώτες στο θέμα της εγκατάστασης των ανεμογεν-
νητριών. Πσσς κάτσε καλά λέμε! Σκέτο λιοντάρι μιλάμε 
ο Μανιός που ψηφίζει τα μνημόνια πριν καν τα δει!

■ Μητσοτάκης
Να μην ξεχάσω και τον Κυριάκο, που την περασμένη 

εβδομάδα ήρθε στη Σύρο. Οι πρώτες δηλώσεις που 
έκανε δεν ήταν για το κόμμα του ή το πώς τον υποδέ-
χθηκε ο κόσμος στο νησί, αλλά για την «τραγωδία» του 
Brexit. Καλά αγόρι, εσύ πιστεύεις ότι θα έρθεις στα 
πράγματα γιατί είσαι πιο ωραίος από τον Τσίπρα. Ζήσε 
το όνειρό σου και εσύ.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

Προγράμματα 
αγροτικής εστίας

Από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα φε-
τινά προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, τα οποία περιλαμβάνουν δωρεάν διακοπές, 
δωρεάν βιβλία και θεατρικές παραστάσεις. 

Η διαδικασία θα διατηρηθεί μέχρι και τις 16 Ιουλίου για να ακολουθήσει στη 
συνέχεια ο απαραίτητος έλεγχος από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ. 

Η επιλογή των 358.300 δικαιούχων θα γίνει με κλήρωση και η παραλαβή των 
σχετικών κουπονιών θα γίνει μέσω ΚΕΠ, κάτι που δίνει την ελπίδα στη διοίκηση του 
Οργανισμού ότι θα καταστεί εφικτό να ξεκινήσουν τα προγράμματα της Αγροτικής 
Εστίας την 1η Αυγούστου, ίσως και νωρίτερα. Τα προγράμματα τα οποία «τρέχουν» 
φέτος είναι τα εξής: 

- Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: Από αυτό θα ωφεληθούν 59.000 δι-
καιούχοι. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: Εξαήμερες διακοπές (με πέντε διανυκτερεύ-
σεις) για 55.000 άτομα Εξαήμερες διακοπές (με πέντε διανυκτερεύσεις) για 4.000 
συνταξιούχους οι οποίοι έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν μέχρι πέντε απλές 
λούσεις σε ιαματικές πηγές στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματι-
κού τουρισμού. 

- Πρόγραμμα εκδρομών: Αφορά σε 37.000 δικαιούχους και περιλαμβάνει: Τρι-
ήμερες εκδρομές για 12.000 άτομα 

- Μονοήμερες εκδρομές για 25.000 άτομα 
- Εισιτήρια θεάτρων: θα δοθούν 66.000 εισιτήρια θεάτρων 
- Παροχή δωρεάν βιβλίων: 175.000 άτομα θα λάβουν βιβλία της επιλογής 

τους από βιβλιοπωλεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
- Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαρια-

σμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α’), 
όπως ισχύει, ή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του 
ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε 
ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά τον 

χρόνο υποβολής της αίτησης 
- Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα 

στον ΟΓΑ. 
- Να είναι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ 

με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμε-
τοχή στα προγράμματα 

- Να είναι υπάλληλοι ή/ και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, που έχουν 
υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατο-
μική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας 
ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για 
τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης. 

- Να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων, έμμεσα 
ασφαλισμένα, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από το δικαίωμα του υπαλλήλου 
ή/ και συνταξιούχου πρώην υπαλλήλου ΟΓΑ.

Αιτήσεις
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα 

ΚΕΠ όλης της χώρας. 
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την 

υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ είναι τα εξής: 
1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινω-

νικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αιτούντος καθώς και των προστατευομένων μελών 
του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ 
(π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.). 

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. 
3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που πάσχουν από νοητική αναπηρία, 

σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση απο-
τελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφαση της υγειονομικής επιτροπής. 
Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα 
να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαι-
ούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή συνοδευόμενη από τα αντίστοι-
χα δικαιολογητικά.

Τέλος, σύμφωνα με νεώτερες ανακοινώσεις του ΟΓΑ, για να ενισχυθούν τα νησιά 
που δέχτηκαν το βάρος της προσφυγικής κρίσης, δηλαδή τα νησιά του Βορειοανα-
τολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, δε θα υπάρχει οικονομική συμμετοχή 
των δικαιούχων στο κόστος διανυκτέρευσης στα εν λόγω νησιά.
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Καλλιτεχνική 
Συνάντηση στον 
«Ανεμόμυλο»

Η «Gallery Ανεμό-
μυλος», που βρίσκε-
ται στην Αγκαιριά, 
στην προσπάθεια 
της να παρουσιάζει 
νέους καλλιτέχνες, 
έχει οργανώσει την 
3η Καλλιτεχνι-
κή Συνάντηση η 
οποία θα ξεκινήσει 
στις 6 Ιουλίου και θα 
διαρκέσει μέχρι τις 
30 Ιουλίου 2016.

Οι καλλιτέχνες 
που θα συμμετά-
σχουν στην συνά-
ντηση είναι. 

- Ζωγραφική 
η Δαμασκινή Χανιώτη, η Ειρήνη Κρητικού, η Μαρία 
Αντωνίου-Ραγκούση.

- Γλυπτική ο Θάνος Ακτύπης.
- Πυρογραφία ο Αρσένης Σκιαδάς.
- Φωτογραφία ο Αντώνης Χανιώτης και ο Μιχά-

λης Ραγκούσης.
 Τέλος, τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιη-

θούν την Τετάρτη 6 Ιουλίου στις 8 το βράδυ.

Ανεμογεννήτριες
Πραγματοποιήθηκε στις 28/6/16 συνάντηση στο 

γραφείο του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
κ. Π. Σκουρλέτη, για το θέμα των ανεμογεννητριών.

Την Παριανή αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο δήμαρ-
χος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, 
κ. Θ. Μαρινόπουλος, ο κ. Μητρογιάννης και η κ. Μπιρ-
μπίλη. Με την αντιπροσωπεία δεν πήγε τελικά και ο 
έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες και εκπρόσωποι από 
τα νησιά Άνδρο και Τήνο, καθώς και ο δικηγόρος κ. 
Ξανθούλης, που έχει αναλάβει την υπόθεση στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας (θα εκδικαστεί το Νοέμβριο), 
ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή θα κερδηθεί λόγω των 
περιβαλλοντικών όρων και της καταστροφής που θα 
επέλθει στα νησιά από την τοποθέτηση ανεμογεννη-
τριών.

Από την πλευρά του ο κ. υπουργός υποστήριξε ότι 
οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν συνέχεια και η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση υπέγραψε κάποιες δεσμεύσεις 
για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών, τις οποίες 
είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί η τωρινή κυβέρνηση. 
Όπως σημείωσε ο κ. Σκουρλέτης, ως κόμμα συμπαρί-
στανται στο δίκαιο των αγώνων των νησιωτών, αλλά 
ως κυβέρνηση είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τη 
συμφωνία.

Τέλος, παρόμοια δήλωση «εγώ είμαι με τους νη-
σιώτες», έκανε και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. 
Μανιός… 

Καταγγελία 
ΕΛΜΕ

Από την ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, υπό τον τίτλο: 
«Όταν επικαλείται κανείς το συμφέρον των μαθη-
τών…», δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω καταγγελία για 
τα εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικού.

Η καταγγελία έχει ως εξής:
«.Συνάδελφος αναπληρώτρια ΠΕ 02 προσλήφθηκε 

σε σχολείο των Κυκλάδων (Πάρος) από τον πίνακα 
Γενικής Παιδείας. Ανέλαβε υπηρεσία και διατέ-
θηκε και σε δεύτερο σχολείο για να συμπληρώ-
σει ωράριο σε Τμήμα Ένταξης, γεγονός που δεν 
επιτρέπεται με βάση τη νομοθεσία (βλ. ΕΓΚΥΚΛΙΟ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016, στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΚΥΡΩ-
ΣΕΙΣ, στην παρ. 3). Σημειώνεται δε ότι δεν είχε εξα-
ντληθεί ο πίνακας της Ειδικής Αγωγής και η συνάδελ-
φος δεν είχε παραιτηθεί από την πρώτη τοποθέτησή 
της.

Στην απάντηση από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Κυκλάδων μεταξύ άλλων υποστηρίζεται ότι «η δια-
χείριση των κενών ωρών έγινε με γνώμονα το 
συμφέρον των μαθητών».

Στην απάντηση από τη Γενική  Διεύθυνση Προσω-
πικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης Διεύθυνση Διοί-
κησης Προσ/κου ΔΕ Τμήμα Διορισμών της προϊστα-
μένης Ιωάννας Κορομπέλη μεταξύ άλλων αναφέρεται 
ότι: «Με δεδομένη, δε, την ασκούμενη συσταλ-
τική δημοσιονομική πολιτική λόγω της οικονο-
μικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, τα αρμόδια 
όργανα των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
οφείλουν, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των 
υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότη-
τάς τους και προφανώς, σε περίπτωση αδυναμί-
ας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν 
την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός».

Δηλαδή σε απλά ελληνικά σύμφωνα με το 
Υπουργείο: 

- Η διοίκηση κάθε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δε 
δεσμεύεται από κανένα νομικό πλαίσιο στην τοποθέ-
τηση όταν κρίνει η ίδια για τον εαυτό της ότι ενεργεί 
σοφά υπηρετώντας το συμφέρον των μαθητών. Τι κι 
αν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τα εργασιακά δικαιώ-
ματα; Τι κι αν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την Ειδι-
κή Αγωγή; Η υποκειμενική κρίση της διοίκησης είναι 
υπεράνω. 

- Διευκολύνεται σε αυτό αφού παραμένει ως αρμο-
διότητα μόνο του διευθυντή δευτεροβάθμιας η τοπο-
θέτηση των αναπληρωτών και τα ΠΥΣΔΕ δεν έχουν 
λόγο (επομένως κι έλεγχο) σε αυτές τις τοποθετήσεις. 

- Δεν έχει κανένα περιορισμό όταν και το Τμήμα Δι-
ορισμών του Υπουργείου επίσημα δέχεται ότι αφού 
υπάρχει οικονομική κρίση αναιρούνται οι νόμοι από 
τους εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης.

Αν συνδυάσουμε τις απαντήσεις που δόθηκαν 
με τα νέα μέτρα που έρχονται φανταζόμαστε τι 
θα ακολουθήσει: Ο καθένας θα μπορεί να επικα-
λείται την κρίση και να τοποθετήσει αύριο μα-
θηματικό στο νηπιαγωγείο ή χημικό σε βρεφικό 
σταθμό αν διαπιστωθεί ότι κι εκεί «υπηρετείται 
το συμφέρον των μαθητών» και με το επιχείρη-
μα αυτό δε θα υπάρχει ανάγκη ούτε για τρίτη 
ούτε για τέταρτη ανάθεση.

Καταγγέλλουμε τις προσπάθειες καταστρατή-
γησης των εργασιακών δικαιωμάτων αναπλη-
ρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών».

Πόσιμο Νερό
Στη διασφάλιση της επάρκειας νερού στα νησιά 

του Νοτίου Αιγαίου, ακόμη και κατά την διάρκεια της 
περιόδου τουριστικής αιχμής, μέσω της ορθολογικής 
διαχείρισης, της καλύτερης διανομής και του ελέγχου 
ποιότητας, στοχεύει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η 
οποία έχει αυξημένες ανάγκες σε πόσιμο νερό, λόγω 
της μειωμένης ποσότητας υδατικών πόρων και της 
κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού κατά τους κα-
λοκαιρινούς μήνες.

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

Οι δράσεις των δύο προσκλήσεων αφορούν σε έργα 
συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πό-
σιμου νερού, όπως:κατασκευή νέων και επέκταση υφι-
σταμένων δικτύων ύδρευσης, αντικατάσταση παλαιών 
δικτύων για την μείωση των απωλειών ύδατος και για 
την βελτίωση της ποιότητας του νερού, κατασκευή 
αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης νε-
ρού, κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης 
για την μετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλμυρου 
νερού σε πόσιμο, ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου δι-
αρροών και παρακολούθησης της ποσότητας και της 
ποιότητας των υδάτων.  

Η πρώτη πρόσκληση που αφορά τα μεγαλύτερα 
νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απευθύνεται 
στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Διευθύνσεις Τεχνικών 
Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου)

- Δήμους Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, 
Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύ-
ρου – Ερμούπολης και Τήνου.

- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
(ΔΕΥΑ) Θήρας, Καλύμνου, Κω, Μυκόνου, Πάρου, Ρό-
δου και Σύρου.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 7.052.284 ευρώ 
και κατανέμεται ως εξής:

4.052.284 ευρώ για παρεμβάσεις που αφορούν 

την παροχή νερού για κατανάλωση (υποδομή εξαγω-
γής, επεξεργασίας αποθήκευσης και διανομής) και 

3.000.000 ευρώ για παρεμβάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων και εξοικονόμησης πόσιμου νερού (συ-
μπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών των 
ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέ-
τρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της 
μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και καταναλωτή, 
των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης των διαρ-
ροών). Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρε-
σία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο 
διάστημα από 16 Μαΐου 2016 έως 15 Ιουλίου 2016. 

Η δεύτερη πρόσκληση  που αφορά τα μικρότερα 
νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, απευθύνεται 
στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Διευθύνσεις Τεχνικών 
Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου)

- Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπά-
ρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, 
Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφο-
νήσι, Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο), 
Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, 
Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης.

- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
(ΔΕΥΑ) Θήρας και Καλύμνου.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται συνολικά σε 5.000.000 
ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

2.500.000 ευρώ για παρεμβάσεις που αφορούν 
την παροχή νερού για κατανάλωση (υποδομή εξαγω-
γής, επεξεργασίας αποθήκευσης και διανομής) και 

2.500.000 ευρώ για παρεμβάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων και εξοικονόμησης πόσιμου νερού. Οι 
προτάσεις υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο διάστημα 
από 16 Μαΐου  2016 έως  29  Ιουλίου 2016. 

Τέλος, οι δράσεις των παραπάνω προσκλήσεων θα 
ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική 
ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» και «Ενίσχυση 
της περιφερειακής συνοχής» αντίστοιχα, του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» 
και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
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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
εφαρµογέςδιάγνωση

πρόληψη | διάγνωση | ιατρική φροντίδα | έκτακτη ανάγκη

σύστηµα ποιότητας
ISO 9001:2008ιδιωτικό πολυιατρείο

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ∆ιάγνωση είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως ολο-

κληρώθηκε µε απόλυτη επιτυχία ο ετήσιος έλεγχος ανανέωσης του 
πιστοποιητικού ποιότητας για το ISO 9001/2008 από την εταιρία 
TUV HELLAS. Το πιστοποιητικό ποιότητας αφορά τη συνολική 
λειτουργία του πολυϊατρείο µας για την αρτιότητα όλων των παρε-
χόµενων υπηρεσιών, για την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, για 
την οργάνωση, την επιστηµονική κατάρτιση του προσωπικού, την 
καθαριότητα και την εν γένει λειτουργία σε όλους τους παρακάτω 
τοµείς:

• ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
• ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
• ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟ
• ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
• ΩΡΛ
• ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ
• ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
• ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
• ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Είµαστε υπερήφανοι που καταφέραµε µε τη δική σας στήριξη να 
παρέχουµε αυτές τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όπως αξίζει στους 
κατοίκους των νησιών µας αλλά και στους επισκέπτες µας, δίνοντας 
έτσι την υπόσχεση για ακόµα καλύτερες υπηρεσίες στο µέλλον.

Σουρεαλισμός
Από τον αναγνώστη μας, ιατρό, κ. Απόστολο Πολυζωίδη, με τίτλο: «Σουρεαλι-

σμός – Α. Γκίνης και το μπρούτζινο γλυπτό», λάβαμε την παρακάτω επιστολή:
«Ο σουρεαλισμός στην ζωγραφική και στην γλυπτική ξεκίνησαν στην Γαλλία το 

1920-30. Ήταν ένας νέος τρόπος σκέψης και δράσης και ένας διαφορετικός τρό-
πος ζωής.

Το παραδοσιακό χωρίς επιρροές στυλ της τέχνης δείχνει ακριβώς ποιο είναι το 
θέμα, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βλέπουν μία ζωγραφιά σε μία γκαλερί 
ή έκθεση συνήθως λένε ότι «Είναι όμορφη, μου αρέσει…», έχοντας ως κύρια θέμα-
τα την θάλασσα, λουλούδια, δέντρα, ένα χωριό ή ένα πορτρέτο. Ο σουρεαλισμός 
πυροδοτεί αντιδράσεις κάνοντας τους ανθρώπους να σκεφτούν και να βιώσουν 
νέα συναισθήματα που έρχονται στην επιφάνεια. Μπορεί να συναρπάσει το θεατή 
και διεγείροντας την σκέψη να κάνει το κοινό να αναρωτηθεί για το νόημα και το 
μήνυμα που θέλει να περάσει ο καλλιτέχνης.

Η τέχνη έχει αλλάξει τον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες και θα αναφερθώ σε 
ένα πολύ απλό παράδειγμα για εμάς, εδώ στην Ελλάδα. Την εποχή του Στάλιν στην 
Ρωσία υπήρχαν ζωγράφοι που δημιούργησαν ένα απόλυτα νέο τύπο ζωγραφικής, 
όπως οι Kadinsky, Malevitch, Popova και Chagall. Την ίδια χρονική περίοδο ένας 
Έλληνας που δούλευε στην Μόσχα και τους ανακάλυψε, αγόρασε αυτούς τους 
πίνακες με αντάλλαγμα ένα πακέτο τσιγάρα ή ένα μπουκάλι ουίσκι. Οι ίδιοι πίνακες 
τώρα πλέον πουλιούνται ενάμιση εκατομμύριο ευρώ, και όταν ο Κωστάκης εξέθεσε 
αυτούς τους πίνακες στην Αθήνα, η αίθουσα της έκθεσης ήταν ασφυκτικά γεμάτη 
για μήνες από απλούς ανθρώπους που ενδιαφέρονταν να δουν κάτι διαφορετικό.

Η Ελλάδα έχει αναδείξει πολλούς σουρεαλιστές καλλιτέχνες, με τον παλαιότε-
ρο να είναι ο Giorgio de Chirico από τον Βόλο, ο Εγγονόπουλος, ο Κουνέλλης, ο 
Φασσιανός. Στην Πάρο έχουμε τον Θεόδωρο Πανταλέων και τον Άλκη Γκίνη, με 
τον τελευταίο να είναι ένας ζωγράφος και γλύπτης με μεγάλη φήμη που έχει μία 
ξεχωριστή θέση στο χώρο της γλυπτικής. Λόγω της προαίσθησης και της συμπό-
νιας που εκφράζει, πολλοί ξένοι καλλιτέχνες τον χαρακτηρίζουν ως τον καλλιτέχνη 

με το «τρίτο μάτι». Ο Άλκης Γκίνης δημιούργησε στην Πάρο ένα πολύ ξεχωριστό 
μπρούτζινο γλυπτό και θέλει να το δωρίσει στον Δήμο Πάρου, αφού το σπίτι του 
είναι το νησί της Πάρου. Αν ήθελε μπορούσε να το πουλήσει για πολλά χρήματα 
στην Ευρώπη, αλλά προτιμά να το δωρίσει στους Παριανούς.

Αυτό το γλυπτό λέει μία ιστορία, και οι γονείς πρέπει να πάνε τα παιδιά και τα 
εγγόνια τους να το δουν. Η γυναίκα μου και εγώ έχουμε πάει τα παιδιά και τα εγ-
γόνια μας σε πολλές πινακοθήκες και μουσεία σε Ευρώπη και Αμερική και πάντα 
τους ζητάμε να εκφράσουν τις σκέψεις του σχετικά με αυτό που βλέπουν. Αυτό τα 
βοηθάει να βελτιώσουν την σκέψη τους, ανοίγοντας τους ορίζοντες της αντίληψης 
και της φαντασίας τους. Τα παιδιά δεν έχουν σταθερές ιδέες, το μυαλό τους είναι 
ανοικτό και έτσι οι γονείς ή οι δάσκαλοί τους πρέπει να τα ρωτάνε τι σκέφτονται ή 
τι απεικονίζεται στην όποια ζωγραφιά. Με τον τρόπο αυτό θα αναπτύξουν άποψη 
από μόνα τους.

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχω διαπιστώσει ότι οι Παριανοί θέλουν να αλλάξουν, 
όχι μόνο την καθημερινότητά τους, αλλά επίσης στον τομέα της τέχνης και του 
θεάτρου και νομίζω ότι είναι έτοιμοι για κάτι το διαφορετικό, το μη συνηθισμένο 
και παράλληλα πολύ αξιοπρόσεκτο. Εάν σταθείτε και παρατηρήσετε το μπρούτζι-
νο γλυπτό του Γκίνη, και αναρωτηθείτε για λίγη ώρα θα διαπιστώσετε ότι αντι-
προσωπεύει μέρος της Ελληνικής ιστορίας. Αυτό το γλυπτό θα είναι επίσης πολύ 
δημοφιλές στους τουρίστες και όταν επιστρέφουν στις χώρες τους. Θα λένε ότι η 
Πάρος έχει ένα μουσείο με σπάνια αρχαία κομμάτια όπως τα Κυκλαδικά ειδώλια 
από το 2000 πΧ, τη Γοργόνα και το άγαλμα της Νίκης. Οδηγώντας κατά μήκος της 
παραλιακής οδού θα δουν στο πίσω μέρος του Δήμου, σύγχρονα μαρμάρινα έργα, 
ενώ πριν στρίψουν στον περιφερειακό υπάρχει το μουσείο του Παριανού γλύπτη 
Νίκου Περαντινού. 

Επίσης στην πλατεία απέναντι από το Κ.Υ. θα δουν το σύγχρονο μαρμάρινο γλυ-
πτό του Α. Βαριά που απεικονίζει τον αρχαίο φημισμένο Παριανό ποιητή Αρχίλοχο 
και εύχομαι να δουν και το Σουρεαλιστικό μπρούτζινο γλυπτό του Γκίνη στην κε-
ντρική πλατεία. Με αυτές τις προσθήκες πιστεύω ότι η Πάρος θα είναι από καλλι-
τεχνική άποψη ένα πολύ εντυπωσιακό νησί».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Διαμαρτυρία 
Επιμελητηρίου

Το επιμελητήριο Κυκλάδων, έστειλε επι-
στολή διαμαρτυρίας στον υπουργό Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο 
Σπίρτζη, για τις περικοπές στις αεροπορικές 
γραμμές δημοσίου συμφέροντος.

Η επιστολή του επιμελητηρίου Κυκλάδων, 
έχει ως εξής:

«Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, από την 
πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης σχετικά 
με τη σοβαρότατη μείωση των κονδυλίων 
για τις άγονες αεροπορικές γραμμές, πα-
ρακολουθεί στενά το θέμα και βρίσκεται 
σε επικοινωνία τόσο με τις Ολυμπιακές 
Αερογραμμές που εκτελούν δρομολόγια 
των γραμμών δημοσίου συμφέροντος, όσο 
και με τους  τέσσερις Δημάρχους και τους 
Βουλευτές των Κυκλάδων, προκειμένου με 
κάθε τρόπο να συμβάλει στην καλύτερη δυ-
νατή έκβαση του ζητήματος αυτού, το οποίο 
επηρεάζει άμεσα τα νησιά των Κυκλάδων 
Μήλο, Νάξο, Πάρο και Σύρο.

Μετά τις αποφάσεις άλλων Υπουργείων, 
οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την καθη-
μερινότητα των κατοίκων αλλά και την ανα-
πτυξιακή πορεία των νησιών (Φ.Π.Α., υγεία, 
ενδοκυκλαδική ακτοπλοϊκή επικοινωνία, 
σοβαρή υπολειτουργία  δημόσιων υπηρεσι-
ών κ.ά.), ήρθε δυστυχώς η σειρά του δικού 
σας Υπουργείου να προσθέσει ακόμα μία 
αρνητική εξέλιξη στο ζήτημα της νησιωτι-
κότητας.

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που 
έχουν γίνει στο αρχικό σχέδιο που δώσατε 
προς διαβούλευση, το τελικό αποτέλεσμα 
δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ευχαριστη-
μένο. Σε συνέχεια των σχετικών αντιδρά-
σεων που έχουν ήδη εκδηλωθεί, θεωρούμε 
καθήκον μας να κρούσουμε τον κώδωνα 
του κινδύνου και προς το Υπουργείο σας, 
καθώς οι κάτοικοι των νησιών βάλλονται 
συστηματικά και ποικιλοτρόπως από μια 
σειρά κυβερνητικών αποφάσεων. 

Η επίθεση που δέχονται τα νησιά μας συ-
νεχίζεται, δίχως να λαμβάνεται υπόψη ανά-
γκες που προκύπτουν από τον παράγοντα 
της νησιωτικότητας. Στην περίπτωση των 
άγονων αεροπορικών γραμμών, το μέλλον 
θα δείξει το κατά πόσο η εφαρμογή του 
νέου σχεδίου οδηγήσει σε περικοπές δρο-
μολογίων.

Με την παρούσα σας καλούμε να επιτα-
χύνετε με κάθε τρόπο τις διαδικασίες βελτί-
ωσης όλων των αεροδρομίων των άγονων 
γραμμών, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 
νησιού ώστε μέσα από την ανάπτυξη των 
συγκεκριμένων υποδομών να αναζητηθούν 
όχι μόνο τα αντισταθμιστικά οφέλη από τις 
αλλαγές στο Φ.Π.Α. αλλά και η βελτίωση 
των αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών 
μας».

Εκδηλώσεις ΚΔΕΠΑΠ
Από την ΚΔΕΠΑΠ ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων των 

προσεχών ημερών, που έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7
α) Εικαστική πλατφόρμα «Orange Water». Δημοτικός χώ-

ρος τεχνών – Παλαιά Αγορά Παροικίας, Αίθουσα τέχνης «Άγιος Αθα-
νάσιος» Νάουσα. Συνδιοργάνωση Υπουργείο Πολιτισμού - Ολλανδι-
κή Πρεσβεία - Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Έως 29/7.

β) Παροικία: Παρέλαση 100 περίπου μουσικών στο πλαί-
σιο του 2ου BATALA DRUMCAMP 2016. Παραλία Παροικίας. Ώρα 
20:00. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/7
Λεύκες: Συναυλία Τάνγκο «Στον Ουρανό μια νύχτα με τ’ αστέ-

ρια....» με την Κλεονίκη Δεμίρη και τον Νεοκλή Νεοφυτίδη. Ανοικτό 
θέατρο Λευκών. Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Ώρα 21:00.

Νάουσα: Θεατρική παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη 
από την ομάδα «Θεατρική παιδική συντροφιά» Νάουσας. Πάρκο Πά-
ρου. Διοργάνωση Χ.Ο.Ν. Ώρα 21:00. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/7
Νάουσα: Γιορτή της θάλασσας στο λιμάνι. Διοργάνωση Δ/Κ 

Νάουσας, Σύλλογος γυναικών Νάουσας. Ώρα 21:00.
Παροικία: Kids Triathlon. Διοργάνωση Ναυτικός Όμιλος Πά-

ρου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7
Αγκαιριά: 3η Καλλιτεχνική συνάντηση ζωγραφικής, γλυπτι-

κής, φωτογραφίας, πυρογραφίας στη gallery «Ανεμόμυλος». Διάρ-
κεια έως 30/7. 

Επίσκεψη 
Μητσοτάκη 
στη Σύρο

Ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, 
πραγματοποίησε διήμερη περιοδεία (24-25/6) στη 
Σύρο.

 Ο κ. Μητσοτάκης αρχικά επισκέφθηκε το Μητρο-
πολίτη Σύρου, κ. Δωρόθεο Β’ και αυτοδιοικητικούς 
παράγοντες. Στη συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη με 
τοπικούς φορείς στο επιμελητήριο Κυκλάδων, ενώ 
επισκέφθηκε τοπικές επιχειρήσεις στους δρόμους και 
στο ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης, όπου είχε την 
ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, αλλά και εργα-
ζόμενους.

Στο επιμελητήριο
Η συζήτηση ξεκίνησε με το κορυφαίο θέμα της ήτ-

τας της νησιωτικότητας αναφορικά με το Φ.Π.Α. Ο 
πρόεδρος του επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Ρούσσος, 
αναφέρθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 
πριν από λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες σχετικά με το 
action plan για τον Φ.Π.Α.  

Στη συνάντηση αυτή, όχι μόνο αποσαφηνίστηκε ότι 
η ευρωπαϊκή οδηγία για τα καθεστώτα των μειωμέ-
νων συντελεστών βρίσκεται σε ισχύ, αλλά ότι επι-
πλέον με το νέο Σχέδιο Δράσης για τον Φ.Π.Α. στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ανανεώνεται και διευρύνεται η 
μέχρι τώρα ισχύουσα οδηγία για εφαρμογή μειωμέ-
νων συντελεστών στις νησιωτικές περιοχές και δίνο-
νται ακόμα μεγαλύτερες ελευθερίες στα κράτη-μέ-
λη για διεύρυνση των ειδικών πολιτικών σε θέματα 
Φ.Π.Α. 

Ειδική αναφορά έγινε, σε συνεννόηση με τους 
τοπικούς φορείς, στα κυριότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το νησί της Σύρου, εξαιτίας της πρω-
τοφανούς κρίσης που βιώνει. Ενδεικτικά, συζητήθη-
καν τα θέματα του Νεωρίου, του Νοσοκομείου, του 
Πανεπιστημίου κ.ά. Σε αυτό το σημείο έγιναν και πα-
ρεμβάσεις φορέων. Στον κ. Μητσοτάκη παραδόθηκε 
μακροσκελές υπόμνημα όπου παρουσιάζονται ανα-
λυτικά τα κυριότερα νησιωτικά ζητήματα που χρή-
ζουν αντιμετώπισης, όπως ο Φ.Π.Α., το ακτοπλοϊκό 
και οι μεταφορές, ο πρωτογενής τομέας και το του-
ριστικό προϊόν, η υγεία κ.ά.. 

Παίρνοντας το λόγο, ο πρόεδρος της ΝΔ τοποθε-
τήθηκε συνοπτικά στα παραπάνω ζητήματα. Συγκε-
κριμένα, δήλωσε ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις με 
τον Φ.Π.Α., είναι επιτακτική ανάγκη η έννοια της «νη-
σιωτικότητας» να αποκτήσει επιτέλους την πραγμα-
τική της διάσταση, όπως άλλωστε της αξίζει, και δε-
σμεύθηκε ότι θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

δούναι + λαβείν 
2016-17

Κυκλοφόρησε για 17η συνεχή 
χρονιά ο ετήσιος επαγγελματι-
κός οδηγός Πάρου και Αντιπά-
ρου, «δούναι+λαβείν».

Ο απόλυτος επαγγελματικός 
οδηγός των νησιών μας (εκδό-
σεις: Νάντια Ραγκούση), ήδη 
μοιράζεται στους επαγγελματίες 
του νησιού μας.

Ο πολυσέλιδος οδηγός που 
έχει ταυτιστεί με τον επιχειρημα-
τικό κόσμο είναι ανανεωμένος 
με όλες τις νέες επιχειρηματικές 
προσπάθειες στα νησιά μας και 
τις σωστές πληροφορίες για το 
εμπορικό γίγνεσθαι. Εύχρηστος, 
κομψός, συμβαδίζει με τις εξε-
λίξεις.

Το νέο «δούνα+λαβείν», είναι αφιερωμένο στην ανακύκλωση. Στις 
τελευταίες σελίδες του μπορεί να ανακαλύψει ο αναγνώστης τα πά-
ντα γι’ αυτήν. 

Μπορεί να διαβάσει για τη σημασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης 
και να ενημερωθεί με πολύ απλά και κατανοητά αναγνώσματα. Ο 
αναγνώστης μπορεί να μάθει τα πάντα για τους «μπλε» κάδους και 
τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Θα μάθει για τα απόβλη-
τα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των λιπαντικών 
ελαίων, των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, των οχημάτων, 
των εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Μπορεί να ενημε-
ρωθεί για την «άλλη» ανακύκλωση, τα φωτιστικά σώματα κ.α. και να 
μάθει να ξεχωρίζει τα σήματα της ανακύκλωσης.

Η 17η συνεχή έκδοση του «δούναι+λαβείν» αποδεικνύει τη σημασία 
της ανακύκλωσης (προτρέποντας τους αναγνώστες του να ανακυ-
κλώσουν τον περσινό οδηγό) και συγχρόνως αναδεικνύει τις ντόπιες 
επιχειρήσεις, που μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον προ-
σπαθούν να είναι καλύτερες όσο ποτέ άλλοτε!
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Λέµε τώρα ναι
στην ανακύκλωση!

Υποψήφια Γαστρονομική  
Περιφέρεια το Ν. Αιγαίο

Από το Άαρχους της Δανίας, ο περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, ανακοί-
νωσε την επίσημη υποψηφιότητα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την ανακήρυ-
ξή της σε Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019.

Πρόκειται για μια εξαιρετικής σημασίας διάκριση, που καθιστά την γαστρονομία 
και τα τοπικά προϊόντα των νησιών μας, σημείο αναφοράς στην ευρωπαϊκή γα-
στρονομική κουλτούρα και κληρονομιά και κάνει πραγματικότητα τον μεγάλο στόχο 
που εξ αρχής είχε θέσει η περιφερειακή αρχή: την εξωστρέφεια, τη διασύνδεση της 
γαστρονομίας με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, την ανάδειξη των τοπικών προϊ-
όντων και την διάθεσή τους σε αγορές του εξωτερικού, στόχους που υπηρετεί στο 
έπακρο ο θεσμός της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης.

Από σήμερα και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον τριών ετών, η 
γαστρονομία του Νοτίου Αιγαίου, λόγω της υποψηφιότητάς της, θα βρίσκεται στο 
επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, μέσα από μια σειρά οριζόντιων δράσεων, 
που θα κινητοποιήσουν ολόκληρη την τοπική κοινωνία και θα καλύψουν  ένα με-
γάλο εύρος τομέων, που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την διατροφή και την 
γαστρονομία, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις κ.α. Η υποψηφιότητα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έρχεται 
ως επιστέγασμα της μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από χρόνια ο κ. Γ. 
Χατζημάρκος, με την ιδιότητά του ως προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου 
και με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Αναγνωρίζοντας τον καταλυτικό 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η γαστρονομία στον εμπλουτισμό του τουριστι-
κού προϊόντος και στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για την τοπική οικονο-
μία,  εργάστηκε μεθοδικά πάνω στον στρατηγικό στόχο ανάδειξης του μοναδικού 
γαστρονομικού πλούτου των νησιών - αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της 
ταυτότητας του Νοτίου Αιγαίου - και την καθιέρωση της Aegean Cuisine, η οποία, 
μέχρι σήμερα έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία σε εκθέσεις και διοργανώσεις γα-
στρονομίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο – κυρίως – στο εξωτερικό, προβάλλοντας τον 
μοναδικό γαστρονομικό πλούτο των νησιών μας.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Νοτίου Αιγαίου, έγινε από τον περιφερει-
άρχη στη διάρκεια εκδήλωσης, που  έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Διεθνούς Ετήσιου 
Συνεδρίου Διαχείρισης Τροφίμων και Βιομηχανίας Μεταποίησης Αγροτικών Προϊ-
όντων (IFAMA) και παρουσία του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης, κ. Phil Hogan και εκπροσώπων του τοπικού και διεθνούς Τύπου. Ο κ. 
Χατζημάρκος αναφέρθηκε τόσο στην πλούσια γαστρονομική παράδοση των νησιών 
του Νοτίου Αιγαίου, όσο και στις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά το branding και την εξαγωγή των τοπικών προϊόντων. 
Τον περιφερειάρχη συνόδευσαν ο αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής πολιτικής 
πρωτογενούς τομέα, κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, η επιστημονική σύμβουλος του πε-
ριφερειάρχη και συντονίστρια της υποψηφιότητας της περιφέρειας Ν. Αιγαίου για 
το 2019, κ. Χάιντι Λαζάνη, και ο κ. Λοΐζος Σορωνιάτης, διευθύνων σύμβουλος της 
αναπτυξιακής εταιρείας της Π.Ν.Α. –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ο θεσμός
Η πλατφόρμα και το βραβείο της γαστρονομικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, με 

δεδομένο ότι η γαστρονομία είναι μέρος της ταυτότητάς μας και θεμελιώδες στοι-
χείο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς των κρατών μελών, έχουν ως στόχο να συνεισφέρουν στην καλλίτερη 
ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, επισημαίνοντας τις ξεχωριστές δια-
τροφικές κουλτούρες, μέσα από την εκπαίδευση για καλύτερη υγεία και βιωσιμότη-
τα και διεγείροντας την γαστρονομική καινοτομία.

Το IGCAT (Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού) 
που διοργανώνει το βραβείο με την υποστήριξη ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, 
είναι ένα διεθνές διεπιστημονικό δίκτυο εμπειρογνωμόνων που στοχεύει να ενδυ-
ναμώσει και να διευκολύνει τις τοπικές κοινότητες ώστε να συνειδητοποιήσουν τις 
δυνατότητες της ιδιαίτερης διατροφής, του πολιτισμού, των τεχνών, του βιώσιμου 
τουρισμού και των άλλων τοπικών τους πόρων.

Οι υποψήφιες περιφέρειες καλούνται να γίνουν μέλη μιας πλατφόρμας ανταλ-
λαγής γνώσεων μεταξύ Ευρωπαϊκών περιφερειών προκειμένου να επεκτείνουν τις 
διασυνοριακές συνεργασίες και να αναπτύξουν από κοινού πρωτοβουλίες.
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«Μικραίνουν» τις διακοπές τους οι Έλληνες

Η μεγάλη αύξηση τουριστικού ρεύματος προς την Πάρο τις ημέρες του Πάσχα και 
του Αγίου Πνεύματος, δε συνοδεύτηκαν από τους αντίστοιχους τζίρους και συγχρό-
νως ήταν κατανοητό ότι οι έλληνες επισκέπτες παρέμειναν για λίγες μόνο μέρες.

Σε όλη τη χώρα εμφανίζουν υστέρηση μέχρι στιγμής, οι κρατήσεις από την ελ-
ληνική αγορά στους τουριστικούς προορισμούς. Οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων 
διαπιστώνουν πτώση της ζήτησης ακόμη και για την περίοδο του Αυγούστου, που 
αποτελεί βασική περίοδο διακοπών για τους Έλληνες, ευελπιστώντας σε κρατήσεις 
τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή»: «Την εξέλιξη αυτή αποδίδουν κυ-
ρίως στα φορολογικά βάρη, που για ακόμη μία χρονιά καλούνται να πληρώσουν οι 
Έλληνες το δεύτερο μισό του έτους, ξεκινώντας από τον Ιούλιο».

Στα χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς περιλαμβάνονται η μείωση των ημερών 
των διακοπών, οι λιγότερες καταναλώσεις και η αναζήτηση προσφορών και εκ-
πτώσεων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρηγόρη 
Τάσιο, η ζήτηση για κρατήσεις από τους Έλληνες έχει περιορισθεί στις 5 ημέρες, 
από 7 έως 10 τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, σημειώνει ότι ο υπερδιπλασιασμός 
των φορολογικών επιβαρύνσεων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχει περιορίσει τις 
δυνατότητες για σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές.

Με αρνητικό πρόσημο κινούνται οι αφίξεις αλλά και οι κρατήσεις από την εγχώ-
ρια αγορά στα τουριστικά καταλύματα της Σαντορίνης, όπως τονίζει ο πρόεδρος 
της Ένωσης του νησιού, Μανώλης Καραμολέγκος. Η αρνητική τάση αποτυπώνεται 
και στην πτώση της κίνησης στα καταστήματα εστίασης του νησιού, συμπληρώνει. 
Μειωμένο ενδιαφέρον για κρατήσεις από Έλληνες διαπιστώνει και ο πρόεδρος της 
Ενωσης Ξενοδόχων Χανίων, Μανώλης Γιαννούλης. Πτωτικά κινούνται και οι μετα-
κινήσεις για διακοπές των Κρητικών εντός του νησιού, τάση που παρουσίαζε άνοδο 
πριν από την οικονομική κρίση. Επιπλέον, πτωτικά αναμένεται να κινηθούν, όπως και 
πέρυσι, οι καταναλώσεις των Ελλήνων τουριστών. Και αυτό δεν αφορά μόνο όσους 
επιλέγουν να μείνουν σε καταλύματα χαμηλών κατηγοριών, αλλά και όσους διανυ-
κτερεύουν σε 4 ή 5 αστέρων ξενοδοχεία.

Υποτονική παραμένει η ροή των κρατήσεων από την ελληνική αγορά και στη Ζά-
κυνθο, όπως επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, Χριστίνα 
Τετράδη. Όπως σημειώνει, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον μόνο για κρατήσεις σε ξενο-
δοχεία που προσφέρουν πακέτα all inclusive (όλα εντός τιμής) σε μια προσπάθεια 
ελέγχου του κόστους των διακοπών. Στάση αναμονής κρατούν οι Έλληνες για τις 
διακοπές τους και στη Λακωνία, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ένωσης, Δημή-
τρης Πολλάλης. Τηλέφωνα αν και περιορισμένα για την εποχή γίνονται, προσθέτει ο 
κ. Πολλάλης, αλλά οι κρατήσεις είναι σχεδόν μηδαμινές.

Ανύπαρκτες

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, Κώστας 
Χατζηκωνσταντίνου, αναφέρει ότι οι κρατήσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες στην περι-
οχή από την ελληνική αγορά, τόσο για τον Ιούλιο όσο και για τον Αύγουστο. Πτώση 
των κρατήσεων από τους Έλληνες σε ποσοστό 50% καταγράφεται στη Μαγνησία, 
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, Γιώργο Ζαφείρη. Η σεζόν από την εγχώρια 
αγορά έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ 10 Ιουλίου και 20 Αυγούστου. 
Επιπροσθέτως δεν είναι λίγοι αυτοί που θα προτιμήσουν και φέτος για οικονομικούς 
λόγους τη λύση των διακοπών σε εξοχικά φίλων και γνωστών.

Βάσει τελευταίων επεξεργασμένων στοιχείων για την εγχώρια τουριστική αγο-
ρά από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, οι δαπάνες των 
Ελλήνων για ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ 2008 και 2014 
παρουσίασαν πτώση κατά 64% (ή κατά 2 δισ. ευρώ) και περιορίσθηκαν στο 
1,14 δισ. ευρώ. Παράλληλα, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του μεριδίου των 
διανυκτερεύσεων των Ελλήνων στα ξενοδοχειακά καταλύματα από 
26,3% που ήταν το 2008 σε 17,6% το 2014.
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Νότιο Αιγαίο

Ουδόλως συμμερίζεται τις θριαμβολογίες αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων 

για την πορεία του ελληνικού τουρισμού ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γιώργος 

Χατζημάρκος, ο οποίος, σε συνέντευξη Τύπου στις 23/6/16, ανέφερε ότι η πραγμα-

τική εικόνα από το σύνολο των νησιών είναι εντελώς διαφορετική καθώς καταγρά-

φεται οριζόντια υστέρηση στην τουριστική βιομηχανία, υστέρηση που αντικατοπτρί-

ζεται ξεκάθαρα στον πραγματοποιούμενο κύκλο εργασιών.  

Τα αίτια της πτώσης του τουριστικού ρεύματος σε μια σεζόν όπου τα αρχικά μηνύ-

ματα ήταν ενθαρρυντικά, είναι πολυπαραγοντικά, ωστό-

σο ο κ. Χατζημάρκος εστίασε σε τρία εξ’ αυτών, ως τα 

πλέον σημαντικά: 

α) στην υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας που 

έχει επιβαρύνει το τουριστικό πακέτο καθιστώντας τα 

νησιά του Ν. Αιγαίου μη ανταγωνιστικό προορισμό, 

β) στην τεράστια δυσφήμισή τους στο εξωτερι-
κό κατά το 2015, με ευθύνες που βαρύνουν και παρά-

γοντες της χώρας μας, και 

γ) σε καταστροφικούς κυβερνητικούς χειρι-
σμούς στο ζήτημα της βίζας των Ρώσων τουρι-
στών, ζήτημα για το οποίο είπε χαρακτηριστικά ότι «ως 

χώρα πυροβολούμε τα πόδια μας, με ανεύθυνες πολι-

τικές».

Η συνολική διαχείριση του ζητήματος των επισκεπτών 

από χώρες εκτός της ζώνης Σένγκεν, εκτός και από το 

τεράστιο θέμα της βίζας, πάσχει, αφού στα αεροδρόμια 

και τα λιμάνια της χώρας, οι πολύωρες καθυστερήσεις 

και η τριτοκοσμική ταλαιπωρία των επιβατών, κατά τον 

έλεγχο των διαβατηρίων τους δημιουργούν καταστάσεις ντροπής και μεγάλης δυ-

σφήμισης, ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος.

Τι γίνεται με τους Ρώσους 

«Η Ελλάδα από τον Ιούνιο άρχισε να δίνει στους Ρώσους, οι οποίοι δεν έχουν 

παραβιάσει το καθεστώς θεωρήσεων», δήλωσε τη Δευτέρα 20/6, η υπουργός Του-

ρισμού, Έλενα Κουντουρά, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη Μόσχα, με 

την αναπληρώτρια υπουργό Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Άλα Μανίλοβα.

Η κ. Κουντουρά υπογράμμισε ότι τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις που αφο-

ρούν την έκδοση βίζας, τα οποία δημιουργήθηκαν στις αρχές Απριλίου στο προξε-

νείο της Ελλάδας στη Μόσχα, ήταν τεχνικού χαρακτήρα.

«Το πρόβλημα οφείλονταν στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούσαμε τότε. Όμως 

τώρα ενισχύσαμε το προσωπικό του προξενείου με νέους συνεργάτες, αυξήθηκε 

κατά 70 άτομα και για την έκδοση βίζας χρειάζονται 48 ώρες. Θέλω να σας δι-

αβεβαιώσω, ότι τώρα όλοι οι τουρίστες που απευθύνονται στο προξενείο για να 

πάρουν βίζα, θα την παίρνουν εντός 48 ωρών από την στιγμή που υποβάλλουν τα 

απαραίτητα έγραφα», πρόσθεσε η κ. Κουντουρά και δια-

βεβαίωσε, ότι το προξενείο είναι έτοιμο να αντέξει και μια 

αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για έκδοση βίζας τον 

Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Από την πλευρά της η κ. Άλα Μανίλοβα, παρατήρησε ότι 

βλέπει την Ελλάδα ως την υπ αριθμόν ένα χώρα-συνεργά-

τη για τη Ρωσία, στον τομέα της υποδοχής Ρώσων τουρι-

στών και υπογράμισε: «Εφέτος η Ελλάδα έχει την ευκαιρία 

να αυξήσει τη ροή Ρώσων τουριστών. Πρωτίστως, αυτό 

έχει σχέση με το αφιερωματικό έτος. Η Ελλάδα αυτήν τη 

στιγμή είναι για μας η υπ’ αριθμόν ένα χώρα-συνεργάτης. 

Η εμπειρία μας λέει ότι κάθε αφιερωματικό έτος αναβαθ-

μίζει τις σχέσεις και τις θέτει σε νέα τροχιά. Πρόκειται για 

ισχυρότατη ώθηση που αφορά πάντα την ποιότητα και το 

εύρος των σχέσεων. Στην δεδομένη περίπτωση, αφορά 

την προώθηση των τουριστικών ανταλλαγών».

Ακόμα, η κ Κουντουρά δήλωσε στο πρακτορείο «Interfax» 

ότι από τις αρχές του χρόνου οι τουριστικές ροές από τη 

Ρωσία προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 40%. Με βάση 

τις ροές αυτές, αναμένεται ότι εφέτος η Ελλάδα με τις πα-

ραλίες της θα γίνει ο κύριος θερινός προορισμός για τους Ρώσους, που θα υποκα-

ταστήσει από αυτή την άποψη την Τουρκία.

Τέλος, θυμίζουμε, ότι το 2016 ανακηρύχθηκε ως Έτος Ελλάδας στη Ρωσία και 

αντίστοιχα ως Έτος της Ρωσίας στην Ελλάδα, βάσει της συμφωνίας, η οποία υπε-

γράφη μεταξύ των δύο χωρών τον Οκτώβριο του 2013. Κατά τη διάρκεια του 2016, 

στο πλαίσιο αυτού του γεγονότος θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 100 

εκδηλώσεις. Το αφιερωματικό έτος, είναι αφιερωμένο στο τουρισμό, τον πολιτισμό, 

την τέχνη, την οικονομία, την πολιτική, την επιστήμη και την τεχνολογία.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Στο Μπέρμιγχαμ 
αδελφοί μου στο 
Μπέρμιγχαμ!

Ζούμε σε ιδιότυπη δικτατορία που όποιοι αντι-
στέκονται στο μαρτύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι σχεδόν απόβλητοι από το σύστημα που έχει 
στηθεί για να προστατεύσει τους τραπεζίτες και 
τον καπιταλιστικό κόσμο.

Κανείς ποτέ δε ρώτησε τους πολίτες αυτής της 
χώρας αν ήθελαν να ενταχθούν στην τότε Ευρω-
παϊκή Οικονομική Ένωση. Ζούμε σε ένα οικονομι-
κό σύστημα που είναι κομμένο και ραμμένο στα 
μέτρα που θέλουν οι τραπεζίτες και το ευρωπαϊκό 
κεφάλαιο. Μαζί με όλα αυτά έχουμε και τις ορντι-
νάτσες του ντόπιου συστήματος.

Άκουγα προ ημερών τον Στ. Θεοδωράκη να ομι-
λεί στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Ο κ. Θεο-
δωράκης έλεγε πως το σύστημα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι το καλύτερο διότι δεν έχουμε κανέ-
ναν πόλεμο στην Ευρώπη. Προφανώς, ξέχασε την 
αιματοχυσία στην πρ. Γιουγκοσλαβία και τον αφα-
νισμό χιλιάδων άμαχων. Προφανώς «δε γνωρίζει» 
τι έχει γίνει και στην πρ. Σοβιετική Ένωση, και ακό-
μα πιο βέβαιο δε γνωρίζει για το τι απέγιναν χιλιά-
δες απελπισμένοι συμπολίτες μας στα χρόνια του 
μνημονίου. Τα ίδια ισχύουν και σε άλλους νεοφα-
νείς πολιτικούς αστέρες. Αδιαφορούν για ό,τι και 
αν γίνεται και επιμένουν σε μία ευρωπαϊκή ένωση 
τριών ταχυτήτων με θύματα εκατομμύρια πολίτες.

Αν με ρωτήσει κάποιος για το ποια χώρα θε-
ωρώ στην Ευρώπη ότι έχει το μεγαλύτερο προ-
λεταριάτο, θα του απαντήσω με ευκολία ότι είναι 
η Μεγάλη Βρετανία. Μία χώρα που αποτελείται 
στη συντριπτική της πλειοψηφία από βιομηχανι-
κούς εργάτες και πάνω από το 1/3 του πληθυ-
σμού ζει από κοινωνικά επιδόματα. Το Brexit της 
Μ. Βρετανίας δε μου έκανε καμία εντύπωση και 
είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αν σύσσωμος και εκεί, 
ο κατευθυνόμενος τύπος και τα ΜΜΕ κρατούσαν 
μία στάση πιο ουδέτερη, το ποσοστό του «όχι» θα 
ήταν σαφώς μεγαλύτερο.

Η Μ. Βρετανία, είναι σαφές ότι θα γίνει πολύ 
μεγάλη οικονομική δύναμη μετά την «απελευθέ-
ρωσή» της από την Ε.Ε. για πολλούς λόγους. Εκεί, 
θα μαζευτεί πλέον το παγκόσμιο χρήμα, από τη 
στιγμή που δε θα ζητούν πιστοποιητικό νομιμό-
τητας, εκεί θα συγκεντρωθούν οι εταιρείες λόγω 
χαμηλής φορολογίας, εκεί θα σταματήσει το 
«άρμεγμα» της Ε.Ε. (οι Βρετανοί πλήρωναν 350 
εκατομμύρια στερλίνες κάθε εβδομάδα στην ΕΕ.), 
εκεί, εκεί, εκεί, και αν θέλετε πιο έξυπνα (μεγάλα 
παιδιά είμαστε), εκεί θα μαζευτεί όλο το «μαύρο» 
χρήμα.

 Αν κάτι με χαλάει αυτή τη στιγμή με την απο-
χώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. είναι η χαρά 
να ακούω το Νάιτζελ Φάρατζ στο ευρωκοινο-
βούλιο, όταν τα χώνει στους ευρωλιγούρηδες. Δε 
βαριέσαι όμως, θα έχουμε τη χαρά να βλέπουμε 
τιτανοτεράστια μυαλά να «υπερασπίζονται» τους 
τραπεζίτες, όπως το μέγιστο Ζαγοράκη και τη Μ. 
Σπυράκη, που δήλωσε τις προάλλες: «το Brexit εί-
ναι ήττα του εργάτη του Μπέρμιγχαμ!». 

Δύσκολη χρονιά 
προβλέπουν οι 
εκπαιδευτικοί

Ανοιχτή επιστολή προς τους γονείς των μαθητών 
έστειλε η Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Εκπαιδευτική Κί-
νησης της Α’ ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, σχετικά με τις επερ-
χόμενες αλλαγές στην παιδεία.

Τα κυριότερα σημεία της επιστολής της ΕΛΜΕ Κυ-
κλάδων, έχουν ως εξής:

«Η εποχή που μεγαλώσαμε δεν υπάρχει πια. Δημό-
σια αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία, το περιβάλ-
λον, οι δημόσιες υπηρεσίες, ο εθνικός πλούτος, 
πλήττονται συνέχεια και η ελληνική κοινωνία έρ-
χεται κάθε τόσο αντιμέτωπη με όλο και μεγαλύτερα 
οικονομικά βάρη, δυσβάσταχτα οικονομικά και φορο-
μπηχτικά μέτρα, «ξεπούλημα» - ιδιωτικοποιήσεις του 
εθνικού πλούτου και διάλυση του παραγωγικού ιστού 
και των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας (…)

Ειδικότερα ο χώρος της παιδείας συνεχίζει να αντι-
μετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Η χρημα-
τοδότηση της εκπαίδευσης βρίσκεται στο αρνητικό 
ποσοστό του 2,8% του ΑΕΠ, αρνητικό ρεκόρ που 
συνεχίζει να κατέχει η χώρα μας σε πανευρωπα-
ϊκό επίπεδο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της παιδείας 
σήμερα είναι η έλλειψη μόνιμων μαζικών διορισμών 
τα τελευταία 6 «μνημονιακά» χρόνια, γεγονός που 
οδηγεί σε εργασιακή ομηρεία χιλιάδες συναδέλφους 
και τις οικογένειές τους. 

Τα κενά που παρουσιάστηκαν φέτος σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης ήταν περίπου 23.000 
και η χρονιά τελείωσε χωρίς να έχουν καλυφθεί 
1500 περίπου από αυτά. Η υποχρηματοδότηση 
των σχολικών επιτροπών επιπλέον, δημιουργεί πλή-

θος πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία σχολικών 
μονάδων σε όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα στα νη-
σιά που οι ανάγκες πολλές φορές είναι περισσότερες 
και πιο άμεσες. Γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα 
εξακολουθεί διατηρεί έναν σκληρό ταξικό χαρακτήρα, 
που επιτείνουν επιπρόσθετα οι ελλείψεις εκπαιδευτι-
κών σε δομές ειδικής αγωγής, ενισχυτικής διδασκα-
λίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης και τμημάτων 
υποδοχής και η παιδεία έχει πάψει προ πολλού να 
είναι ένα ουσιαστικά δημόσιο και δωρεάν αγαθό (…)

Όσον αφορά τώρα στις αλλαγές στον χώρος της 
παιδείας, στην πλειοψηφία τους δυστυχώς έχουν για 
άλλη μια φορά συγκεκριμένη λογική και συγκεκριμέ-
νη κατεύθυνση. Οι πρώτες αλλαγές στα ωρολόγια και 
αναλυτικά προγράμματα των σχολείων (στα μαθή-
ματα και στις ώρες που διδάσκονται δηλαδή) έχουν 
σκοπό να περιορίσουν τις θέσεις εργαζόμενων εκπαι-
δευτικών στα σχολεία (άρα να περιορίσουν τα κενά ή 
καλύτερα να τα «κρύψουν κάτω από το χαλί») και κατ’ 
επέκταση να μειώσουν τις απαιτούμενες δαπάνες για 
την παιδεία.

Οι αλλαγές στον χώρο της παιδείας και συ-
γκεκριμένα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που προκύπτουν από τον εθνικό διάλογο που 
προηγήθηκε (τετρατάξιο γυμνάσιο και διτάξιο 
λύκειο) δημιουργούν πολλά ερωτηματικά για 
τον τρόπο που θα υλοποιηθούν, αλλά και για τους 
πραγματικούς στόχους και τον χαρακτήρα αυτών 
των αλλαγών. Οι μεγάλες ελλείψεις και η ανεπάρκεια 
σχολικών και κτιριακών υποδομών είναι ένα μεγάλο 
πρόβλημα, αλλά και το ενδεχόμενο κλείσιμο πολλών 
λυκείων και η τηλεκπαίδευση (εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης, χωρίς τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικού) 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός μαθη-
τών σε κάποια μαθήματα στο λύκειο, κατάσταση που 
προβλέπεται ιδιαίτερα για τα νησιά, είναι προοπτικές 
που δυσχεραίνουν μάλλον κατά πολύ τις μαθησιακές 
συνθήκες παρά φέρνουν βελτίωση σε οτιδήποτε που 
αφορά στην εκπαίδευση των μαθητών και των παι-
διών μας (...)».

ΙΝΚΑ – «Βιδάλης market»

Είμαστε κοντά 
σας, Ερχόμαστε 
δίπλα σας!

Γιορτάζουμε μαζί σας τα 50 καταστήματα στην Κρή-
τη και τα νησιά του Αιγαίου με προσφορές έως και 
– 50%

Το 1979, ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συ-
νεταιρισμός Μελών Ινστιτούτου Καταναλωτών Π.Ε 
δημιούργησε στην πόλη των Χανίων, το πρώτο INKA 
Super Market. Ένα πρότυπο Super Market, που θα 
λειτουργούσε με βάση τις αρχές του για την προστα-
σία των καταναλωτών.

Έκτοτε και έχοντας πάντα το ίδιο όραμα και αρχές, η 
αλυσίδα INKA Super Market κατάφερε να κυριαρχή-
σει σε όλη την Κρήτη. Πρόσφατα και ύστερα από εξα-
γορά της αλυσίδας Βιδάλης, τα INKA Super Market 
έφτασαν να είναι 50, σε ολόκληρη την Κρήτη και τα 
νησιά του Αιγαίου! Δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσου-
με να στηρίζουμε την τοπική αγορά και να προσφέ-
ρουμε ποιοτικά προϊόντα που αξίζει να υπάρχουν σε 
κάθε νοικοκυριό. Από το 1979 είμαστε κοντά σας και 
τώρα… δίπλα σας!

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕ-
ΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Οι περισσότεροι από τους 1.200 εργαζόμενους στα 
ΙΝΚΑ δεν είναι απλά υπάλληλοι, είναι και μέτοχοι. Τα 
καταστήματα που δουλεύουν είναι και δικά τους. Η 
4ωρη εργασία είναι ελαχιστοποιημένη και οι αμοιβές 
των εργαζόμενων είναι από τις υψηλότερες στον κλά-
δο. Όλα τα παραπάνω γίνονται υπό την ευθύνη και αλ-
ληλεγγύη που αισθανόμαστε προς τους εργαζόμενούς 
μας. Αλλά και προς εσάς τους πελάτες μας. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
Στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς και προμη-

θευτές. Προωθούμε τα προϊόντα τους στα ράφια των 
καταστημάτων μας και πολλές φορές τους στηρίζουμε 
και οικονομικά. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύουμε την 
οικονομία του τόπου, δημιουργούμε θέσεις εργασίας 
για τα παιδιά μας και φροντίζουμε τα χρήματα που 
εσείς δαπανάτε να μένουν στον τόπο. Επίσης, από την 
ίδρυσή μας μέχρι σήμερα, ενισχύουμε με κάθε τρόπο 
αυτούς που χρειάζονται τη στήριξή μας. Συνολικά, 
έχουμε ενισχύσει Ιδρύματα, Σωματεία και Κοινωνικούς 
φορείς, με περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Κάθε γνήσιος Συνεταιρισμός, όπως τα ΙΝΚΑ, οφείλει 

να φροντίζει για τη βελτίωση της τοπικής κοινωνίας 
όπου δραστηριοποιείται. Για αυτό, στηρίζουμε στην 
πράξη την τοπική οικονομία και κοινωνία, συνεργαζό-
μενοι με εκατοντάδες τοπικούς παραγωγούς και προ-
μηθευτές. 

Επιπλέον, αποτελούμε έναν από τους σημαντικότε-
ρους εργοδότες της περιοχής της Κρήτης αλλά και 
του Αιγαίου, δίνοντας εργασία σε περισσότερους από 
1.000 ανθρώπους. Στα ΙΝΚΑ πιστεύουμε στην κοινω-
νική αλληλεγγύη και στην άμβλυνση των κοινωνικών 
προβλημάτων μέσα από την αλληλοβοήθεια. Και το 
κάνουμε πράξη, με κάθε ευκαιρία.
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ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

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!

Να απομονώσουμε 
τη διχόνοια

Με αφορμή κακόβουλα σχόλια για την υπόθεση του ασθε-
νοφόρου, το οποίο ζητά το ΕΚΑΒ να πάρει από το νησί μας, ο 
έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, εξέδωσε στις 23/6 το παρακάτω 
δελτίο τύπου:

«Τις τελευταίες ημέρες έγιναν τρεις προσπάθειες για μετα-
κίνηση των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Πάρου εκτός του νησιού.

Ο Έπαρχος Πάρου με τα έγγραφα: α.π. 2774/13.6.16 και 
α.π. 2898/16.6.16 ζήτησε από τους αρμόδιους Υπουργούς 
και φορείς την παραμονή και των δύο νεώτερων ασθενο-
φόρων στην Πάρο (το νέο MERCEDES και η κινητή μονάδα 
VW). Για τον παραπάνω λόγο άλλωστε ο Έπαρχος βρέθηκε 
την Παρασκευή το βράδυ στις 17.6.16 στον χώρο του 
ΕΚΑΒ Πάρου κατόπιν ενημέρωσης από συμπολίτες του 
νησιού αλλά και το Σάββατο 18.6.16 στο λιμάνι της 
Παροικίας κατόπιν ενημέρωσης από τον Δήμαρχο Πά-
ρου. Και τις δύο ημέρες η προσπάθεια όλων είχε ως αποτέ-
λεσμα την αποτροπή της μετακίνησης της κινητής μονάδας 
ασθενοφόρο.

Να υπενθυμίσουμε ότι την Πέμπτη 16.6.16 ο Δήμαρχος Πά-
ρου είχε αποτρέψει την μετακίνηση του νέου ασθενοφόρου 
που ήρθε από την Περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 
(συνολική δαπάνη για 8 ασθενοφόρα 478.716 €) αλλά με 
αποκλειστική ευθύνη για την κατανομή των 8 νέων ασθενο-
φόρων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.  
Για το νέο ασθενοφόρο και την παραπάνω απόπειρα μετακίνη-
σης του, ο Έπαρχος ενημέρωσε τον Προϊστάμενο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης στην Σύρο με το α.π. 2924/17.6.16 
έγγραφο. Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου, ο Προ-
ϊστάμενος  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στην Σύρο 
έστειλε το α.π 2625/21.6.16 και την ορθή επανάληψη με α.π. 
2625/22.6.16.

Στο παραπάνω έγγραφο αναφέρεται ότι κατόπιν επικοινω-

νίας του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ του ανα-
κοίνωσε ότι το νέο σύγχρονο ασθενοφόρο (MERCEDES) θα 
παραμείνει στην Πάρο ενώ η παλιά κινητή μονάδα (VW) όπως 
αποφάσισε το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ θα διατεθεί σύμφωνα με τις 
επιχειρησιακές ανάγκες του.

Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου ο Έπαρχος  έστειλε 
προς την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης  το α.π. 2960/21.6.16 
στο οποίο τονίζει ότι:

«[…] Οι ανάγκες της Πάρου και της Αντιπάρου και τα πολυ-
άριθμα τροχαία ατυχήματα ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο 
καθιστούν αναγκαία την παραμονή στο ΕΚΑΒ Πάρου και των 
δύο παραπάνω ασθενοφόρων».

Τα παραπάνω υπερασπίστηκε και ο Έπαρχος στην δη-
μόσια συζήτηση μέσω skype στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου το Σάββατο 18.6.16 με τον πρόεδρο 
του ΕΚΑΒ κ. Καρακατσιανόπουλο αλλά και σε ραδιο-
φωνικές και τηλεοπτικές του συνεντεύξεις.

Τα ύποπτα και κατευθυνόμενα σχόλια που αναφέρουν ότι 
η Περιφέρεια στέλνει την κινητή μονάδα εκτός Πάρου είναι 
κακόβουλα και εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες οι οποίες 
έρχονται να χαλάσουν το κλίμα ομόνοιας και ενότητας που 
είχε ως αποτέλεσμα την αποτροπή μέχρι σήμερα τουλάχιστον 
της μετακίνησης του νέου ασθενοφόρου και του ασθενοφό-
ρου κινητή μονάδα. Την απόφαση μετακίνησης την έχει δώσει 
αποκλειστικά ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ και κανένας από την Πε-
ριφέρεια διότι η Περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα για τη 
διαχείριση των ασθενοφόρων.

Άλλωστε ο Έπαρχος της Π.Ε.ΠΑΡΟΥ (ο εκπρόσωπος 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Πάρο και την 
Αντίπαρο), έχει εκφραστεί προφορικά και γραπτά δη-
μόσια για την παραμονή των δύο νέων ασθενοφόρων 
και μαζί με αρκετούς συμπολίτες απέκλεισαν με τα 
αυτοκίνητα τους, την μετακίνηση του συγκεκριμένου 
ασθενοφόρου (κινητή μονάδα) εκτός Πάρου.

Ψυχραιμία, ομόνοια και αγωνιστική διάθεση. Ας απομονώ-
σουμε όλους αυτούς που θέλουν να σπείρουν την διχόνοια 
στην κοινωνία μας».

SUPER FERRY
Ξεκινούν στις 11 Ιουλίου 2016 θα ξε-

κινήσει τα δρομολόγια το SUPERFERRY, 
που θα εκτελεί τη γραμμή Ραφήνα – Άν-
δρος – Τήνος – Μύκονος – Νάξος – Πά-
ρος, με επιστροφή και διανυκτέρευση στο 
νησί μας.

Συγκεκριμένα από Δευτέρα έως Σάβ-
βατο, το πλοίο θα ξεκινάει από Ραφήνα 
στις 16.50. Στη συνέχεια θα κατευθύνε-
ται στην Άνδρο (άφιξη 18:45), στην Τήνο 
(άφιξη 20:35), στη Μύκονο (άφιξη 21:30), 
στη Νάξο (άφιξη 23.05) και θα τερματί-
ζει το ταξίδι του στην Πάρο (άφιξη 0:15). 
Κάθε Κυριακή η αναχώρηση από Ραφήνα 
θα γίνεται στις 10 το βράδυ και θα φθάνει 
στην Πάρο στις 4:05 τα ξημερώματα. 

Από την Πάρο το πλοίο θα ξεκινάει 
από Δευτέρα έως Σάββατο στις 7:30 το 
πρωί για Νάξο (άφιξη 8:20), για Μύκονο 
(άφιξη 9:50), για Τήνο (άφιξη 10:35), για 
Άνδρο (άφιξη 12:15 και θα τερματίζει στη 
Ραφήνα στις 14:20.

Κάθε Κυριακή θα αναχωρεί από Πάρο 
στις 13:40 και θα φθάνει στη Ραφήνα 
στις 21:15.

Η μόνη διαφοροποίηση στα δρομο-
λόγια θα είναι το 15Αύγουστο, όπου θα 
εκτελεσθεί ως εξής: Από Πάρο στις 13:40, 
Νάξο 14:35, Μύκονο 16:00, Τήνο 17:00, 
Άνδρο 18:50 και Ραφήνα 21:15. Από Ρα-
φήνα θα αναχωρήσει στις 22:00, για Τήνο 
01:15, για Μύκονο 01:50, για Νάξο 03:05 
και Πάρο 04:05.

Τέλος, το πλοίο έχει μέγιστη υπηρεσι-
ακή ταχύτητα 21 κόμβων και μπορεί να 
μεταφέρει 1630 επιβάτες.
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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

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

ΝΑΟΥΣΑ κέντρο, οικόπεδο 302 τ.µ. 
πωλείται ή δίνεται αντιπαροχή και 
ΥΣΤΕΡΝΙ, (επί του κεντρικού δρόµου 
Νάουσας – Μάρπησσας), πωλείται 

κτήµα 5,5 στρέµµατα. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6945 275 152

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

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

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
για τη σεζόν. Τηλ. επικοινωνίας: 
6940 888 364

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 
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

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ζητείται στη Χρυσή 
Ακτή. Επιθυµητή η προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6973 808 729

Η αναπτυξιακή κατασκευαστική 
εταιρεία Leptos Estates ζητά να 
προσλάβει άµεσα: 
Area Manager
Με έδρα την Πάρο και περιοχή 
ευθύνης Πάρο και Σαντορίνη
Απαραίτητα προσόντα:
· Πανεπιστηµιακές σπουδές, κατά 
προτίµηση στους κλάδους του 
µάρκετινγκ, διοίκησης επιχειρή-
σεων, πολιτικός µηχανικός.
· Άριστη γνώση Αγγλικών, 
τυχόν δεύτερη ξένη γλώσσα θα 
εκτιµηθεί.
· Άριστη γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών
· Ευχάριστη προσωπικότητα και 
άριστες επικοινωνιακές δεξιότη-
τες απαραίτητες.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµε-
νοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά 
το βιογραφικό τους σηµείωµα 
έως τις 8 Ιουλίου 2016 στη διεύ-
θυνση: iliakis@leptosestates.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ – ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για 
τουριστικό κατάστηµα στην Παροικί-
α. Γνώση αγγλικών απαραίτητη. Τηλ. 
22840 25086, 6945 259 620

ΚΥΡΙΑ ζητείται για τη φροντίδα 
ηλικιωµένης. Τηλ. 6972 297 557 

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από σουβλατζί-
δικο – ψητοπωλείο για λάντζα και 
σέρβις, στις Λεύκες. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6974 415 928

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για µανικιούρ 
– πεντικιούρ σε κατάστηµα στην 
Παροικία Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 
6945 900 278

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για µπουφέ. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6974 364 045

ΚΥΡΙΑ ζητείται για τη φύλαξη 2 
παιδιών, ηλικίας 5 και 1 έτους 
αντίστοιχα, µε καλή γνώση ελλη-
νικών και εµπειρία, εσωτερική ή 
εξωτερική. Τηλ. 6972 297 557 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται , εσωτε-
ρική. Τηλ. 6945 275 152

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για 4ωρη εργασία και 
ΚΟΠΕΛΑ για σνακ µπαρ ζητούνται 
για ξενοδοχείο στην Παροικία. 
Πληροφορίες στο τηλ.  6975 770 
203/23491

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

∆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 
220 168
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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

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, 14/7, 21/7, 28/7 

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

Νευρολόγος | Τριαντάφυλλος Ηλίας
19/7, 22/7 & 26/7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ 13-07-2016 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ 
ΩΡΑ 10:30 – 11:00 Π.Μ. ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟ-
ΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩ-
ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙ-
ΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε. 
ΙΧ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ Γ’ (ΚΤΙΡΙΟ 3), ΒΑΣΙ-
ΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΤΗΛ. 210 8916271 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΗΛ. 
22840 90902, 90905.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ 15-07-2016 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 – 11:00 Π.Μ. ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟ-
ΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩ-
ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙ-
ΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε. 
ΙΧ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ Γ’ (ΚΤΙΡΙΟ 3), ΒΑΣΙ-
ΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΤΗΛ. 210 8916271 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΗΛ. 
22840 90902, 90905.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε συνέχεια κα-

ταγγελιών συστήνει στους επιχειρηματίες-μέλη 
του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς το 
τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο 
εμφάνισης επιτηδείων, που επικοινωνούν τηλεφω-
νικά με τις επιχειρήσεις των Κυκλάδων και παρουσιά-
ζονται ως εκπρόσωποι ή συνεργάτες του, χρησιμοποι-
ώντας παράνομα το όνομα του φορέα, με σκοπό να 
εισπράξουν χρήματα από τις επιχειρήσεις. 

Επανειλημμένα έχει χρησιμοποιηθεί το όνομα «Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο» ή «Εμπορικό Επιμελητήριο Κυκλά-
δων». Σε ορισμένες περιπτώσεις διεκδικούν ποσά 
ετήσιων συνδρομών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 
ποσά έναντι προβολής σε διαδικτυακό οδηγό.

Επειδή το Επιμελητήριο Κυκλάδων επικοινωνεί τα-
κτικά με τα μέλη του για διάφορα θέματα, παρακα-
λούμε σε ανάλογες περιπτώσεις να διασταυρώνετε 
τα στοιχεία του φορέα ώστε να βεβαιώνεστε για την 
γνησιότητα της επικοινωνίας.  
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Beach volley & beach tennis
Με συμμετοχή 16 ανδρικών, 8 γυναικείων ομάδων και 48 αγώνων σε 2,5 μέ-

ρες έληξε το μαραθώνιο τουρνουά Beach Volley στο Ν.Ο. Πάρου. Νικητές για τις 
γυναίκες αναδείχθηκαν οι: 1η Μπιτσοπούλου Μαριάνα – Ζαχαράκη Αργυρώ, 2η 
Καλαφάτα Μαίρη – Εμμανουέλλα Σωτηρίου, 3η Λακταρίδου Μαρία – Μοστρά-
του Αργυρώ.

Το 2ο τουρνουά beach tennis διοργανώθηκε στις 21.6.16 στο Ναυτικό Όμιλο 
Πάρου από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Πάρου και τον ΝΟΠ, παίζοντας με το σύ-
στημα των ομίλων, τα ζευγάρια είχαν την δυνατότητα για αρκετά παιχνίδια χωρίς 
τον άμεσο αποκλεισμό τους..

Νικήτρια ομάδα αναδείχτηκε η ομάδα των Λαυρανού Γκεγκ - Παπαδοπετράκη 
Αλέξη, χωρίς καμία ήττα στο πρωτάθλημα!
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Από τον Αρχιεπίσκοπο Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου και παντός Αι-
γαίου, κ. Νικόλαο, λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

«Κύριε Διευθυντά,
Στην έγκριτη εφημερίδα σας ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ στις 25 Ιουνίου 2016 - Φύλλο 

381 - σελίδα 11 κάποιος ανώνυμος δημοσιογράφος και με τίτλο «ζητούν μόνιμο 
ιερέα», αναφέρεται σε ένα θέμα το οποίο μας αφορά, γι’ αυτό σας παρακαλώ να 
δημοσιεύσετε στο προσεχές φύλλο σας και τη δική μας γνώμη.

Όπως γνωρίζω το άρθρο αυτό αναδημοσιεύτηκε και στις ηλεκτρονικές εφημερί-
δες «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΑΡΟΥ» και «CYCLADES 24», προς τις οποίες κοινοποιούμε 
την παρούσα απάντησή μας με την παράκληση να τη δημοσιεύσουν, όπως προβλέ-
πει η δημοσιογραφική δεοντολογία.

Επιθυμούμε να δώσουμε ορισμένες υπεύθυνες απαντήσεις, στα όσα μας κατα-
μαρτυρεί ο ανώνυμος δημοσιογράφος, για να μη δημιουργηθούν λανθασμένες 
εντυπώσεις στο αναγνωστικό σας κοινό. Η ποιμαντική μας φροντίδα για την Κα-
θολική Εκκλησία της Πάρου είναι αμείωτη με συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέ-
ρον από το έτος 1993. Αυτό το αποδεικνύουν τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε 
στην Αρχιεπισκοπή μας. 

Αναφέρουμε ορισμένα: 
1. Τα τελευταία 50 χρόνια η Καθολική Ενορία Πάρου ποτέ δε στερήθηκε από 

την ποιμαντική φροντίδα ενός εφημερίου. 
2. Κατά τους χειμερινούς μήνες η Θεία Λειτουργία τελείται τουλάχιστον κάθε 

δεκαπέντε ημέρες (Κυριακή) στον Ενοριακό Ναό του Αγίου Αντωνίου στην Παροι-
κία.

3. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η Θεία Λειτουργία τελείται κάθε Κυριακή 
τόσο στην Παροικία όσο και στη Νάουσα και αν χρειαστεί παραμένει εκεί Δευτέρα 
και Τρίτη.

4. Ο Εφημέριος επισκέπτεται την Πάρο και μέσα στην εβδομάδα, όταν πρέπει 
να προετοιμάσει την τέλεση ενός άλλου Μυστηρίου, εκτός της Θείας Ευχαριστίας, 
π.χ. Μυστήριο του Γάμου ντόπιων ή αλλοδαπών.

5. Η κατήχηση των παιδιών γίνεται σε συνεννόηση με τους γονείς τους σε 
ώρα που από κοινού αποφασίζουν με τον εφημέριο.

6. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι Καθολικοί μόνιμοι, εποχιακοί, ή περαστικοί, διότι 
το πρόγραμμα της Ενορίας  είναι αναρτημένο σε προσιτό σημείο έξω από το Ναό. 
Αναγγέλλεται επίσης κάθε εβδομάδα από την ιστοσελίδα της Καθολικής Αρχιεπι-
σκοπής Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου: www.kantam.gr.

7. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά τον αγαπητό μου Αδελφό στην Αρχιεροσύνη Μη-
τροπολίτη Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικο, πιστεύω ότι ουδέποτε θα επέτρεπε να κα-
τηχούν ιερείς του παιδιά που ανήκουν στην Καθολική Εκκλησία, χωρίς τη δική μας 
συγκατάθεση. 

8. Ο αριθμός των εκκλησιαζομένων στους δύο μας Ναούς της Παροικίας και της 
Νάουσας είναι σταθερός, γνωστός και συχνά μας ευχαριστεί για όσες υπηρεσίες 
και με πολλές θυσίες τους προσφέρει ο εκάστοτε εφημέριος που υπηρετεί επίσης 
την Ενορία μας στη Νάξο ή άλλου νησιού.

9. Όταν ένας σημαντικός αριθμός μεταναστών αδελφών μας Αλβανών ζήτησε 
μία καλύτερη ζωή και στο νησί της Πάρου, φροντίσαμε να έχουμε για ένα τρίμηνο 
την παρουσία τεσσάρων μοναχών της Μητέρας Τερέζας από την Αλβανία για 
να κατηχήσουν τους ενήλικες και τα παιδιά τους στη γλώσσα τους και στη συνέ-
χεια έλαβαν τα Μυστήρια.

10. Τα τρία τελευταία χρόνια και κάθε χρόνο ζητήσαμε ιερέα από την Αθήνα 
που ήλθε  στην Πάρο να τελέσει όλες τις Ιερές Ακολουθίες της μεγάλης Εβδομά-
δας.

11. Το έτος 2011, την ημέρα του Πάσχα, έφυγα από την Τήνο και ήρθα στην 
Πάρο για να έχουν οι εκεί ενορίτες μας τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην Ανα-
στάσιμη Θεία Λειτουργία.

12. Κάθε φορά που προσωπικά επισκέπτομαι σε ημέρα Κυριακή την Πάρο, δε 
συναντώ παραπάνω από 40 - 60 άτομα παρόντα στο Ναό. 

13. Ο αριθμός αυτός για μας δεν είναι ευκαταφρόνητος γι’ αυτό και η παρου-
σία μας δε μειώθηκε αλλά αυξήθηκε.

14. Διάβασα και στο δημοσίευμά σας και το εξής περίεργο: «Πάγιο αίτημα των 
Καθολικών κατοίκων του νησιού είναι η μόνιμη εγκατάσταση ιερέα, όμως δυστυ-
χώς γι’ αυτούς, παρά τις παρακλήσεις τους, το αίτημά τους ποτέ δεν εισακούστηκε.

15. Αυτό το αίτημα μας έγινε γνωστό με ανώνυμο e-mail στις 21 Ιουλίου 2015 
και ανέφερε μεταξύ άλλων  τα εξής: 

Σεβασμιότατε,
Με αυτήν την επιστολή, το σύνολο των πιστών της Καθολικής Κοινότητας 

Πάρου, θα ήθελε να εκφράσει την επιθυμία του για τη μόνιμη εγκατάσταση ιερέα 
στο νησί μας.

Η επιστολή αυτή ήταν ανώνυμη και ως εξής: Η Καθολική κοινότητα Πάρου.(ούτε 
ο εφημέριος γνώριζε το αίτημα, ούτε το ενοριακό συμβούλιο).

Παρόλ’  αυτά απάντησα ως εξής:
Αγαπητοί μου,
μελετώ προσεκτικά το αίτημα σας. Όμως λυπάμαι που προς το παρόν δε μπορώ 

να το ικανοποιήσω για δύο σοβαρούς λόγους. Ο πρώτος είναι η έλλειψη ιερέων 
και ο δεύτερος είναι οικονομικός. Θα μπορούσε η Πάρος να εξασφαλίσει μία αξιο-
πρεπή ανθρώπινη ζωή σε ένα μόνιμο ιερέα; Με ποιο τρόπο;

Σας σκέπτομαι πολύ, όπως σκέπτομαι και τα άλλα επτά νησιά.
Με πολλή πατρική αγάπη από τη Σάμο 

+Νικόλαος  

Υπήρξε και ανταπάντηση:
Σεβασμιότατε,
Σας ευχαριστούμε για την άμεση απάντησή σας. 
Το «πάγιο αυτό αίτημα» δεν ικανοποιήθηκε μέχρι σήμερα, διότι ένα τέτοιο αίτημα, 

για όσους γνωρίζουν τις δυνατότητες της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου-Τή-
νου-Άνδρου-Μυκόνου, μπορεί να είναι επιθυμητό, αλλά δεν είναι εφικτό. Μόνο 
για το δημοσιογράφο σας που, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να είναι Καθολικός 
Χριστιανός, είναι «πάγιο αίτημα» και ενδεχομένως για ένα ή δύο άλλα άτομα.

Σημειώνω ότι, δεν πρέπει να είναι Χριστιανός Καθολικός, διότι ο ίδιος γράφει: 
«Μιλώντας με ορισμένες οικογένειες Καθολικών, μας επιβεβαίωσαν αυτό το 
πρόβλημα και μας ανέφεραν ότι τα παιδιά τους τα στέλνουν στην ορθόδοξη Εκκλη-
σία για κατήχηση μιας και στην Καθολική ενορία η κατήχηση γίνεται σπάνια και σε 
ώρες ή μέρες που τα παιδιά τους αδυνατούν να παραβρεθούν…».

Ιδού γιατί δεν είναι εφικτό:
Οι ιερείς της Εκκλησιαστικής μας Επαρχίας είναι δέκα (10) και υπερβάλλουν 

εαυτούς για να εξυπηρετήσουν πνευματικά τις 30 ενορίες μας που βρίσκονται στη 
Νάξο, την Πάρο, τη Μύκονο, την Τήνο, την Άνδρο, τη Χίο, τη Σάμο και τη Λέσβο.

Οι ιερείς της Εκκλησιαστικής μας Επαρχίας εξυπηρετούν από 3-6 ενορίες σε δύο 
διαφορετικά νησιά από τα παραπάνω. Ένας Ιερέας για τη Νάξο και την Πάρο, ένας 
ιερέας για τη Μύκονο και τη Σάμο, ένας Ιερέας για  τέσσερις ενορίες στην Τήνο 
και μία στην  Άνδρο και άλλοι 6 εφημέριοι στην Τήνο εξυπηρετούν τις υπόλοιπες 
19 ενορίες που βρίσκονται στο νησί. Από τους 7 εφημερίους που υπηρετούν στην 
Τήνο οι τρείς είναι  πάνω από ογδόντα ετών!

Αυτά τα γνωρίζουν καλά τα μέλη της Εκκλησίας μας όλων των νησιών και της 
Πάρου και επομένως δεν είναι δυνατόν να έχουν «πάγιο αίτημα για μόνιμο εφημέ-
ριο στην Πάρο». Αυτό το αίτημα είναι μία έντονη φαντασίωση του δημοσιογράφου 
σας που εκφράζεται εδώ και δύο περίπου χρόνια!

Δηλώνουμε στον ανώνυμο δημοσιογράφο σας, αλλά και στους 300 Καθολικούς 
Χριστιανούς της Πάρου, κατά τα γραφόμενά του, ότι: Αν όσα γράφει αποδειχθούν 
αληθινά και με στοιχεία συγκεκριμένα τότε, κάθε φορά που δε θα μπορέσει ο νε-
αρός ζηλωτής και δραστήριος εφημέριος της Νάξου και Πάρου, π. Γεώργιος Πα-
λαμάρης, να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του προς την  Πάρο, θα έλθω εγώ 
προσωπικά να εξυπηρετήσω τα μέλη της Εκκλησίας μας στην Πάρο. Δεν απαιτώ 
να συναντήσω στο Ναό 300 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ανώνυμου δημο-
σιογράφου. Μου αρκούν 100 για να επιστρέψω ενθουσιασμένος!

Κύριε Διευθυντά,
Δυστυχώς από δύο χρόνια ένα ή δύο άτομα, που δεν ανήκουν στην Καθολι-

κή Εκκλησία,  προσπάθησαν και προσπαθούν να μας κουράσουν με παράλογες 
απαιτήσεις και με ανορθόδοξο τρόπο.

Ανέλαβαν, χωρίς τη δική μας έγκριση και συγκατάθεση, να μιλούν και να γρά-
φουν στο όνομα της Καθολικής Εκκλησίας της Πάρου. Αυτό δεν τους επιτρέπεται. 
Είναι αντικανονικό και επικίνδυνο που αντί να διευκολύνει καταστάσεις, τις 
περιπλέκει. Αυτό με την παρούσα απάντησή μας, τους το απαγορεύουμε κατηγο-
ρηματικά.

Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι η Καθολική Ενορία Πάρου, όπως και των άλλων νη-
σιών, που ανήκουν στην Εκκλησιαστική μας Επαρχίας, εκπροσωπούνται μόνο από 
τον εκάστοτε εφημέριο και τον Αρχιεπίσκοπο Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου. 
Κάθε άλλη εκπροσώπηση χρειάζεται τη δική μας έγκριση, την οποία δεν έχουμε 
όμως  δώσει σε καμία και σε κανένα.

Δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα που έχει η καθεμιά και ο καθένας να παρου-
σιάζει τις απόψεις του και τις σκέψεις του για θεσμούς και  άτομα. Αυτό όμως το 
δικαίωμα το χάνει όταν δεν τολμά να υπογράφει όσα γράφει. Ή κάνει μία έρευνα 
για πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν σε δύο πλευρές, αλλά παρουσιάζει τη γνώ-
μη μόνο ελαχίστων ατόμων της μίας πλευράς και αγνοεί την άποψη της άλλης.

Ζητάμε λοιπόν από τον ανώνυμο δημοσιογράφο σας και «όσους έκρουσαν, τον 
κώδωνα του κινδύνου λέγοντάς μας ότι αν δεν ενσκήψει η Αρχιεπισκοπή 
τους στο πρόβλημα αυτό, στέλνοντας στην Πάρο μόνιμο ιερέα, τότε πολύ 
σύντομα οι καθολικοί στην Πάρο θα εξαλειφθούν», κατά τα γραφόμενά του, 
να μην ανησυχούν διότι «έχουσιν γνώσιν οι φύλακες!».

Απάντηση
Δεν επιθυμούμε με κανέναν τρόπο, να εμπλακούμε στα «εσωτερικά» θέματα της 

Καθολικής εκκλησίας. Απλά, σημειώνουμε τα εξής:
α). Κανένα κείμενο στην εφημερίδα μας δεν είναι ανώνυμο. Όποιο κεί-

μενο δεν υπογράφεται από συντάκτη, την ευθύνη έχει ο εκδότης και ο αρχι-
συντάκτης της εφημερίδας μας.

β). Δημοσιεύσαμε, δημοσιεύουμε και θα δημοσιεύουμε κάθε είδηση για την Καθο-
λική κοινότητα του νησιού μας.

γ) Η επιστολή κ. Νικολάου, επιβεβαιώνει μέχρι κεραίας το ρεπορτάζ μας.

Δημ. Μ. Μπελέγρης
Αρχισυντάκτης «Φ.τΠ.»

Υ.Γ.: «Διαχωρισμό» για το αν είμαι Ορθόδοξος ή Καθολικός, δεν μου έχει κάνει 
ούτε η Ορθόδοξη Μητρόπολη Παροναξίας (της οποίας αποτελώ μέλος), στην πλέον 
σκληρή κριτική που έχω ασκήσει γι’ αυτήν κατά καιρούς.

Μία επιστολή, μία απάντηση
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Έθιμο του Κλήδονα
Την Πέμπτη 23/6/2016 πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αλυκής η αναβί-

ωση του εθίμου του Κλήδονα. 
Οι υπέροχοι χοροί από το χορευτικό συγκρότημα Αγκαιριάς, το θεαματικό άνα-

μα της φωτιάς για το κάψιμο των Μάηδων και φυσικά οι μυρωδές από το ψητό 
χταποδάκι, συνέθεσαν μια καταπληκτική βραδιά.
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Κυκλοφορεί!

Μην ξεχάσεις να ανακυκλώσεις το παλιό σου τεύχος!

Ειδικό αφιέρωµα για την ανακύκλωση στις τελευταίες σελίδες!
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