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■ Απολογισμός
Ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής πλει-

οψηφίας ήταν όλα τα λεφτά αυτή την εβδομάδα. Ο 
Μάρκος μιλούσε επί 3,5 ώρες! Και τι δεν είπε δηλαδή! 
Ακούσαμε τα πάντα. Από την επιτυχία εκδηλώσεων με 
τη ρεβυθάδα στον σκούνταυλο, έως την άφθονη μα-
ρίδα που μοιράστηκε σε πανηγύρι! Αφήνω στην άκρη 
την τρομερή και φαντασμαγορική βραδιά με το τεχνη-
τό χιόνι που έπεφτε τα Χριστούγεννα στην Παροικιά! 

■ Απολογισμός 2
Και για να είμαστε τίμιοι σε αυτά τα απίθανα που 

ακούστηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου για τον απολογισμό πεπραγμένων. Αντί λοιπόν 
κ. δήμαρχε να κουράσεις τους πάντες μιλώντας επί 
ώρες και θυμίζοντας μία-μία τις εκδηλώσεις, θα μπο-
ρούσες να πεις «κάναμε τόσες εκδηλώσεις, από τόσες 
σε κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα». Και αν ήθελες 
να «συγκινήσεις» περισσότερο θα μπορούσες να πεις 
ότι κάποιες εξ αυτών των εκδηλώσεων, ειδικά τους 
χειμωνιάτικους μήνες, συγκέντρωσαν αρκετό κόσμο 
και πραγματικά αποτέλεσαν «πηγή» διασκέδασης για 
πολλούς συμπολίτες μας με μηδενικό κόστος γι’ αυ-
τούς. Αυτό έπρεπε να πεις και να κλείσεις τον απο-
λογισμό για τα πολιτιστικά δρώμενα. Να μη σου πω 
ότι και δέκα λεπτά για το συγκεκριμένο απολογισμό 
δράσεων του δήμου και της ΚΔΕΠΑΠ, ήταν αρκετά. 
Τώρα βέβαια θα μου πεις και τι θα έλεγες για να κα-
λύψεις 3,5 ώρες ομιλίας. Αυτό είναι μία άλλη υπόθεση 
και έπρεπε να στη λύσουν οι επιστημονικοί σου σύμ-
βουλοι, όχι εγώ!

■ Κ(αι)ΠΟ(υ)ΣΑ(ι) 1
Οι συνδυασμοί της αντιπολίτευσης δήμου Πάρου 

-ως γνωστόν- απείχαν από τη συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια του απολογισμού 
πεπραγμένων. Για το θέμα άλλωστε μπορείτε να δια-
βάσετε αναλυτικά στο σημερινό φύλλο της εφημερί-
δας μας. Αυτό που έκανε εντύπωση όμως ήταν ότι η 
Κ(αι)ΠΟ(υ)ΣΑ(ι). Ούτε ανακοίνωση έβγαλε, ούτε εμ-
φανίστηκε στη συνεδρίαση. Τι συνέβηκε άραγε; Γιατί 
δεν πήγαν; Ήταν διαμαρτυρία για τους χειρισμούς του 
προεδρείου στην προετοιμασία του θέματος ή κάτι 
άλλο; Και αν ήταν διαμαρτυρία γιατί τότε δεν διαβά-
σαμε ανακοίνωση προ της συνεδρίασης για να μάθου-
με την αιτίαση για τους λόγους αποχής τους. Να είχαν 
πάει για μπάνιο; Να ξέχασαν τη συνεδρίαση; Πολλούς 
προβληματισμούς έχω τελευταία. 

■ Κ(αι)ΠΟ(υ)ΣΑ(ι) 2
Τώρα βέβαια, επειδή τα λέγαμε και την περασμένη 

εβδομάδα, ούτε για την υπόθεση του ασθενοφόρου 
οχήματος είχαμε αντίδραση από την Κ(αι)ΠΟ(υ)ΣΑ(ι). 
Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση επί της ουσίας. Ένα πράγμα 
σαν τον Τσίπ(ο)ρα δηλαδή, ο οποίος απ’ ότι κατάλαβα 
πήγε στην Κίνα ταξιδάκι, πήρε και την Περιστέρα του 
μαζί με τα νέα φορέματά της, έκανε και βόλτα στο 
Σινικό τείχος. Α! Πήρε και ένα ποδήλατο δώρο από τον 
Κινέζο πρωθυπουργό. Δε το λες και λίγο αυτό. 

■ Κίνα!
Στην Κίνα λοιπόν, η ελληνική αποστολή ήταν όλα 

τα λεφτά, ειδικά όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο 
μέσα στον ιδρώτα από τη ζέστη, καθώς είχε χαλάσει 
ο κλιματισμός του αεροσκάφους! Μπροστά ο Τσίπ(ο)
ρας με σακάκι στραβά κουμπωμένο και μπλούζα μπλε 
σαν αυτές που φοράω εγώ όταν πηγαίνω στο γήπεδο 

της Νεάπολης να δω Ιωνικάρα και θέλω να πηδήξω 
δυο εξέδρες για να τα «ψάλω» στο διαιτητή. Πίσω του 
ήταν ο Κοτζιάς με κοντομάνικο μπλουζάκι και τα μα-
νίκια κάτω από τους αγκώνες, που έμοιαζε σαν κάτι 
σκούρες κουρτίνες που βάζω το καλοκαίρι στο παρά-
θυρο για τον ήλιο. Πιο πίσω ο Σταθάκης με σακάκι 
τρία νούμερα μεγαλύτερο και ύφος «πόσα να έχασα 
σήμερα από την πτώση της στερλίνας». Κάπου στο βά-
θος εμφανίστηκε και η κυρά Σία Αναγνωστοπούλου 
με το μαλλί «όνειρο», που θυμίζει: «μπεμπέκα ετών 65 
ψάχνει για τρία άτομα να παίξουμε μπριτζ». 

■ Απολογισμός 3
Και ενώ λοιπόν η συνεδρίαση του απολογισμού 

πεπραγμένων έγινε στο τσακ από πλευράς απαρτίας 
συμβούλων και χωρίς την παρουσία της αντιπολίτευ-
σης, όλοι θα περίμεναν ότι θα έληγε δίχως φωνές και 
δίχως μουρμούρες. Παρά ταύτα, λίγο έλειψε να γίνει ο 
κακός χαμός μεταξύ προέδρου δημοτικού συμβουλίου 
και προέδρου δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας, κα-
θώς η κ. Α. Αντωνοπούλου υποστήριζε ότι δεν γίνεται 
σωστή προώθηση των εγγράφων που του στέλνουν, 
ενώ ο κ. Σαραντινός υποστήριζε ότι στέλνονται με λά-
θος τρόπο.

■ Κακία
Βρε Στέλιο κάνε λιγάκι δίαιτα. Στη φωτογραφία με 

τους προπονητές ποδοσφαίρου στο δημαρχείο (φο-
ράς και άσπρα ρούχα), είσαι σε μέγεθος σαν τις γραμ-
μές του κέντρου γηπέδου!

■#Μηνάς
Άκου Μηνά. Άνθρωπος που θέλει να τα πηγαίνει 

καλά με όλους και να μη τους κακοκαρδίζει, στο τέλος 
δεν τα πάει καλά με τον εαυτό του! 

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

Το ΚΚΕ Πάρου
για τις Α.Π.Ε.

Σχετικά με τη συνάντηση της Παριανής αντιπροσωπείας 
με τον υπουργό Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη (για την οποία 
γράψαμε στο προηγούμενο φ. της εφημερίδας μας), το ΚΚΕ ΚΟΒ Πάρου δημοσι-
οποίησε στις 3 Ιουλίου 2016 το παρακάτω δελτίο τύπου:

«ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΙ-

ΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙ-
ΚΟΥ ΛΑΟΥ

Οι πολιτικές απατεωνιές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζονται ξεδιά-
ντροπα και οι ντόπιοι υποστηρικτές τους συνεχίζουν να «λουφάζουν».

Πρόσφατο παράδειγμα η επιχειρηματολογία του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Π. Σκουρλέτη για τα αιολικά πάρκα στη Πάρο, στη Νάξο, την Άνδρο και 
την Τήνο. Όπως με τόσα άλλα παραμύθιασαν τον ελληνικό λαό, στους νησιώτες 
υπόσχονταν το μπλοκάρισμα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στα νησιά. 
Αυτά προεκλογικά. Τώρα ανακάλυψαν τις «υποχρεώσεις» που έχουν απέναντι 
στους «θεσμούς» και με αυτές πορεύτηκαν στην πρόσφατη επίσκεψη του αντικα-
γκελαρίου της Γερμανίας Ζ. Γκάμπιελ στην Ελλάδα. Οι «υποχρεώσεις» μεταξύ άλ-
λων είναι οι «διευκολύνσεις» των επιχειρηματικών ομίλων στη λεγόμενη πράσινη 
ενέργεια, αδιαφορώντας φυσικά στο όνομα των κερδών τους για το περιβαλλο-
ντικό ρημαδιό που θα αφήσουν πίσω τους. Την ίδια ώρα υπουργοί και βουλευτές 
προκαλούν τους νησιώτες λέγοντας πως σαν κόμμα είναι εναντίον του εαυτού 
τους που είναι κυβέρνηση!!! Να γιατί δεν έχουν απαντήσει σε σχετική ερώτηση του 
ΚΚΕ για τα αιολικά πάρκα στις Κυκλάδες εδώ και 7 μήνες!

Είναι βέβαιο ότι μετά τις εξελίξεις αυτές δεν αρκούν λεκτικοί «λεονταρισμοί» από 
ευκαιριακούς υπερασπιστές των λαϊκών συμφερόντων, αλλά πολλή δουλειά για 
την ανάπτυξη ενός μεγάλου κινήματος που θα έχει συνειδητοποιήσει την ανεπί-
στρεπτη καταστροφή που θα προκληθεί από την εγκατάσταση των αιολικών πάρ-
κων.

Οι μόνοι που μπορούν να επιβάλουν την ακύρωση των αποφάσεων που 
έχουν παρθεί και να ανατρέψουν τις δρομολογημένες εξελίξεις στο νησί 
μας, είναι οι παριανές και οι παριανοί με τον οργανωμένο, δυναμικό και  
μαζικό αγώνα τους».

Ανακοίνωση ΝΔ 
Πάρου-Αντιπάρου

Από τη δημοτική οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Πάρου-Αντιπάρου, εκδόθηκε η 
παρακάτω ανακοίνωση για την εκδήλωσή της: «Αγαπάμε τα ζώα, είναι ζήτημα παι-
δείας».

«Το Σάββατο 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δράση της ΔΗΜ.Τ.Ο. 
Νέας Δημοκρατίας Πάρου Αντιπάρου στην αίθουσα του Αρχιλόχου στην Παροικιά. 

Η εκδήλωση που αποτελεί πρωτοβουλία του Τομέα Παιδείας και Πολιτισμού της 
Τοπικής οργάνωσης είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση όχι μόνο των μελών της 
Ν.Δ. αλλά και όλης της κοινωνίας των δύο νησιών γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι 
η ποιότητα του πολιτισμού μας φαίνεται από την αγάπη προς τα ζώα. Η δράση αυτή 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις δύο φιλοζωικές οργανώσεις του νησιού 
μας. 

Πολλές ευχαριστίες στους συντελεστές αυτής της μοναδικής αλλά και ρηξικέ-
λευθης πρωτοβουλίας που ανέλαβε η ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Πάρου Αντι-
πάρου».

Απευθείας στο σχέδιο Γιούνκερ
Οι περιφέρειες της Ελλάδος μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για χρημα-

τοδότηση έργων τους από το Σχέδιο «Γιούνκερ», χωρίς κυβερνητική διαμεσολάβηση, 
εξήγησε η Επίτροπος, Κορίνα Κρέτσου, στην απάντηση που έδωσε στην Ευρωβου-
λευτή της ΝΔ Μαρία Σπυράκη.

Ειδικότερα, η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης επισήμανε:
«Οποιαδήποτε επιχείρηση ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να υποβάλει 

αίτηση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χρηματοδό-
τηση συνήθων δραστηριοτήτων, είτε στο πλαίσιο της ΕΤΕπ, είτε στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ΕΤΣΕ».

Σημειώνουμε ότι η κ. Σπυράκη υπέβαλε τη σχετική ερώτηση, επειδή η κυβέρνηση 
δε συμπεριέλαβε τις οδικές συνδέσεις Πρεβέζης - Ιονίας Οδού, καθώς και Ιονίας 
Οδού - Κακαβιάς, που βρίσκονται στην περιφέρεια Ηπείρου, στη λίστα με έργα που 
υπέβαλε, ώστε να αξιολογηθούν για να λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. 
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Κλείνουν και  
το υποθηκοφυλακείο

Νέο πλήγμα στην τοπική κοινωνία, καθώς η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταρ-
γεί κάθε έννοια νησιωτικότητας και αποφασίζει για τη διατήρηση δύο μόνο υποθη-
κοφυλακείων σε Σύρο και Νάξο και την κατάργηση όλων των υπολοίπων στα νησιά 
μας.

Στην Πάρο
Έντονη ήταν και η αντίδραση στην Πάρο για το διαφαινόμενο κλείσιμο του υπο-

θηκοφυλακείου του νησιού μας.
Την Τρίτη 6/7 πραγματοποιήθηκε συμβολική κατάληψη για δύο ώρες και το παρόν 

εκεί έδωσε και η τοπική αυτοδιοίκηση με επικεφαλής τους δημάρχους Πάρου και 
Αντιπάρου (Κωβαίος, Φαρούπος) και το έπαρχο Πάρου κ. Κ. Μπιζά. Το παρόν έδω-
σαν ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, δημοτικοί σύμβουλοι, επαγγελματίες κ.α.

Επιστολή Κωβαίου
Ο δήμαρχος Πά-

ρου, κ. Μ. Κωβαίος, 
έστειλε την παρα-
κάτω επιστολή στο 
γραφείο πρωθυ-
πουργού:

«Με το υπό δι-
αβούλευση νομο-
σχέδιο περί ανα-
διοργάνωσης των 
Υποθηκοφυλακείων 
της χώρας, καταρ-
γείται μεταξύ άλλων 
και το Υποθηκοφυ-
λακείο Πάρου, μετα-
φέρονται μάλιστα οι 
υπηρεσίες του   στη 
Νάξο, ενώ και το 
προσωπικό αυτών 
των υποθηκοφυλα-
κείων μεταφέρεται 
στη Νάξο. 

Η πράξη και πρό-
βλεψη αυτή χωρίς 
καμία από μέρους 
μας συμμετοχή στη 
λήψη των αποφά-
σεων σε συνδυασμό 
με τα δυσμενή μέ-
τρα που έχουν ήδη 
ληφθεί εις βάρος 
των νησιών των Κυ-
κλάδων οδηγούν, με 
μαθητική ακρίβεια, 
στην ερήμωση των 
νησιών. Τώρα πλέον 
μας αναγκάζετε να εγκαταλείψουμε τις δραστηριότητες μας και τους τόπους κατα-
γωγής και διαμονής μας, να εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας.

Άραγε μετά από αυτό, τί άλλο θα ακολουθήσει; Μήπως πρέπει να περιμένουμε 
και την κατάργηση των Ειρηνοδικείων των νησιών; ‘Η και την κατάργηση των 
Πρωτοδικείων και Εφετείων; δηλαδή Δικαστικός Καλλικράτης;

Η μέχρι σήμερα στάση μας προφανώς δεν ήταν επαρκής- κατά τις μετρήσεις 
και εκτιμήσεις σας- για να σας οδηγήσει στη τήρηση του Συντάγματος και του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου και στον δρόμο της λογικής και της εθνικής ευθύνης. 
Οι νησιώτες ωστόσο θα συνεχίσουμε να είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια 
αποδόμησης του κοινωνικού ιστού της χώρας και της νησιωτικότητας,  η οποία 
είναι ο δικός μας κοινωνικός ιστός εδώ και αιώνες, ακόμη και κάτω από κατοχή. 
Και βέβαια να στερήσετε τα όποια έσοδα μας έχουν απομείνει. Έχετε άραγε σκε-
φτεί ότι στα νησιά των οποίων καταργείται τα Υποθηκοφυλακεία, ζουν και δρουν 
επαγγελματικά δεκάδες Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και μηχανικοί, Δήμοι και Δη-
μόσιες Αρχές. Έχετε σκεφτεί ότι πέραν των διοικητικών επιπτώσεων πρέπει να 
τιμωρηθούμε με εξανδραποδισμό και εκτόπιση. Οι πολίτες για ένα απλό αντίγραφο 
θα πρέπει να υφίστανται σημαντική ταλαιπωρία. Για μία έρευνα τίτλων θα πρέπει 
να γίνεται μετάβαση στη Νάξο, ασφαλώς με διανυκτέρευση. Αλλά και η μεταγραφή 
μιας μεταβίβασης δεν θα ολοκληρώνεται αυθημερόν σε καμία των περιπτώσεων, 
πράγμα που εγκυμονεί κινδύνους διόλου αμελητέους.

Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Στο Υποθηκοφυλακείο Πάρου, ένα από τα 
παλαιότερα της ελεύθερης Πατρίδας, είναι υπό μία έννοια καταγεγραμμένη όλη η 
σύγχρονη ιστορία της Πάρου και των παλαιών Δήμων της. Η ιδέα της μεταφοράς 

όλου αυτού του αρχείου σε άλλο τόπο, χωρίς να προκύπτει κανένα όφελος από 
την ενέργεια αυτή, μόνο νέες ταλαιπωρίες και έξοδα για τους συμπολίτες μας, μας 
δημιουργεί όχι μόνο πικρία μα και αγανάκτηση!

Ο Δήμος Πάρου καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να αφυπνιστούν 
και να αντιληφθούν τί σημαίνει θάλασσα και τί νησιωτικότητα. Ο τρόπος 
που εξομοιώνονται οι συνενώσεις των υποθηκοφυλακείων της στεριανής Ελλάδας 
με τα νησιά των Κυκλάδων. Τους καλούμε να αφουγκραστούν την αγωνία μας και 
να υιοθετήσουν σε κάθε περίπτωση εξαίρεση υπέρ των νησιών των Κυκλάδων. 
Αλλιώς, θα αποδειχθούν επικίνδυνοι τόσο για το στενό όσο και για το ευρύτερο 
δημόσιο συμφέρον, άξιοι μόνο για να θέσουν την «ταφόπλακα» στην συνταγματικά 
κατοχυρωμένη ρήτρα της νησιωτικότητας. Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Υποθ/κείο 
Πάρου εργάζονται υπάλληλοι που με την κατάργησή τους θα τους οδηγήσετε σε 
απολύσεις ή θα αναγκάσετε σε μετακινήσεις και αυτών και των οικογενειών τους. 

Σας καλούμε να επανεκτιμήσετε τα όσα αληθινά, νόμιμα, βάσιμα προαναφέρομε 
και να διαφυλάξετε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των 
νησιωτών, όχι με λεκτικές εξαγγελίες, τόσο δικές σας όσον και της Κυβέρνησής 
σας, αλλά με πράξεις και ειδικότερα τώρα με την διατήρηση των Υποθ/κείων στις 
Κυκλάδες ως έχουν ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ».

Ο Έπαρχος
Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, σε σχόλιό του στη δημόσια διαβούλευση του 

υπουργείου Δικαιοσύνης για την αρχική αναδιοργάνωση των υποθηκοφυλακείων 
της χώρας, σημειώ-
νει τα εξής:

«Αξιότιμε κ. 
Υπουργέ,

Μια ακόμη δυσά-
ρεστη έκπληξη περί-
μενε τους νησιώτες 
κατά την κατάθεση 
του  νομοσχεδίου 
για την κατάργηση 
των 13 άμισθων 
υποθηκοφυλακεί-
ων των νησιών των 
Κυκλάδων και την 
υπαγωγή τους στα 
έμμισθα Υποθηκο-
φυλακεία Σύρου και 
Νάξου.

Το άμισθο υποθη-
κοφυλακείο Πάρου-
Αντιπάρου λειτουρ-
γεί από το 1870, 
χωρίς να επιβαρύνει 
το δημόσιο και απο-
δίδει σοβαρά έσοδα 
στο Ελληνικό κρά-
τος ενώ ταυτόχρο-
να προσφέρει ση-
μαντικές υπηρεσίες 
στους κατοίκους της 
Πάρου και της Αντι-
πάρου. Το Σύνταγμα 
της πατρίδας μας 
αναφέρει την προ-
στασία της νησιωτι-

κότητας την οποία η Κυβέρνηση σας αγνοεί παντελώς και συνεχιζόμενα. Προφα-
νώς κάποιοι καρεκλοκένταυροι έχουν βάλλει στόχο τα νησιά μας.

Τα χτυπήματα είναι απανωτά, κυνικά και βάρβαρα (αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, 
μείωση των ενδοκυκλαδικών ακτοπλοϊκών δρομολογίων, δραματική μείωση στην 
χρηματοδότηση των άγονων αεροπορικών γραμμών). Την ίδια στιγμή το Κέντρο 
Υγείας  Πάρου είναι υποστελεχωμένα και οι 15000 μόνιμοι κάτοικοι των νησιών 
Πάρου και Αντιπάρου δεν έχουν παιδίατρο, παθολόγο, ορθοπεδικό, γυναικολόγο. 
Άρα για ποια δημόσια και δωρεάν υγεία μιλάμε; Ταυτόχρονα κάποιοι αγνοούν ότι 
τα νησιά περιβάλλονται από θάλασσα και η αναγκαστική μετακίνηση σε άλλο νησί 
απαιτεί επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Κύριε Υπουργέ,
Έχετε συνταγματική υποχρέωση να στηρίζετε τους νησιώτες και όχι να τους 

καταδιώκετε όπως δυστυχώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
Για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύω ότι πρέπει να διορθώσετε ένα ακόμη 

λάθος που πάτε να κάνετε σε βάρος των νησιών μας. Σας ζητώ στο σχέδιο νόμου 
να συσταθεί άμισθο ή έμμισθο υποθηκοφυλακείο Πάρου».

ΝΔ
Από τη ΔΗΜ. Τ.Ο. ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου, δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω δελτίο 

τύπου:
«Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης να καταργήσει τα υποθηκοφυλακεία όλων των 

νησιών των Κυκλάδων και να τα μεταφέρει ως προς όλες τις λειτουργίες τους 
στα δύο μεγαλύτερα νησιά, δηλαδή στη Σύρο και τη Νάξο, συνιστά εσκεμμένη δι-
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Λέµε τώρα ναι
στην ανακύκλωση!

οικητική υποβάθμιση για τα νησιά των Κυκλάδων και δη της Πάρου-Αντιπάρου. Η 
πρόβλεψη για κατάργηση συλλήβδην όλων των άμισθων υποθηκοφυλακείων και 
η συνένωσή τους αποτελεί μία άνευ περιεχομένου και σκοπού κίνηση που δίνει τη 
χαριστική βολή στους Κυκλαδίτες. 

Η ύποπτη και χρονικά άκυρη στιγμή που επιλέχθηκε χωρίς καμία προηγούμενη 
εισήγηση των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και χωρίς ταυτόχρονα να εξυπηρετεί-
ται δημοσιονομικό συμφέρον, προξενεί υποβάθμιση και επιβάρυνση στην κοινω-
νική και οικονομική ζωή των κατοίκων Πάρου και Αντιπάρου με ανυπολόγιστες 
μεσοπρόθεσμες συνέπειες για την ασφάλεια των συναλλαγών από τις οποίες ζει 
μεγάλο τμήμα του ντόπιου πληθυσμού. 

Ειδικότερα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χωρίς κανένα σεβασμό στη συνταγμα-
τική επιταγή της προστασίας της νησιωτικότητας καταργεί αιφνιδιαστικά το Υπο-
θηκοφυλακείο Πάρου μεταφέροντας τις αρμοδιότητές του στη Νάξο, όπου θα 
ενσωματωθούν άλλα 12 νησιώτικα υποθηκοφυλακεία. Ο θεσμός του άμισθου υπο-
θηκοφύλακα (κα. Ευαγγελία Παπαδοπούλου), χωρίς να επιβαρύνει το κράτος με 
λειτουργικά κόστη, διατηρεί υποδειγματικά το αρχείο των μεταγραφών κλπ. με την 
αρωγή δύο εξαιρετικά έμπειρων υπαλλήλων. Μετά την απορρόφηση θα προκύψει 
σοβαρή δημόσια δαπάνη για τον Έλληνα φορολογούμενο, ενώ η προχειρότητα 
που διέπει το εγχείρημα αυτό είναι βέβαιο ότι θα κλονίσει την πίστη στις συναλλα-
γές και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Επίσης, τεκμαίρεται ανέφικτος 
ο ευρύτερος συντονισμός εξαιτίας αδυναμίας άμεσης ενημέρωσης, τήρησης & 
ασφαλούς φύλαξης χιλιάδων τόμων των 13 συνολικά Υποθηκοφυλακείων χωρίς 
προσωπικό, χωρίς κατάλληλο χώρο, χωρίς τα εχέγγυα που σήμερα προσφέρει το 
Υποθηκοφυλακείο Πάρου.

Καταγγέλλουμε την πρόταση της κυβέρνησης ως σκληρή πολιτική που θα επιφέ-
ρει αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους οποιασδήποτε συναλλαγής με το Υποθηκο-
φυλακείο Νάξου εφ’ όσον οι αποστολές συμβολαίων, οι μεταγραφές & οι εκδόσεις 
πιστοποιητικών & αντιγράφων θα γίνονται με δαπάνες των ενδιαφερομένων με 
συνακόλουθη αύξηση του κόστους εργασίας των τοπικών Συμβολαιογράφων, Δι-
κηγόρων, Μηχανικών, Δικαστικών Επιμελητών κλπ. οι οποίοι θα μεταβαίνουν στη 
Νάξο για τις εργασίες Υποθηκοφυλακείου που έκαναν στην Πάρο. Δραματική θα 
είναι η κατάσταση όταν χρειαστεί να υπαχθούν τα νησιά Πάρου-Αντιπάρου στο 
Κτηματολόγιο οπότε και θα χρειάζονται αντιπαραβολή τίτλων, έλεγχος των γειτο-
νικών ακινήτων, και αναλυτική διασταύρωση πριν την συμπλήρωση των αιτήσεων 
και την εκπόνηση των τοπογραφικών. Ταυτόχρονα δε συνιστά υποβάθμιση και πε-
ριθωριοποίηση των νησιών μας  που συστηματικά κλείνουν ή αποδυναμώνονται 

οι  δημόσιες υπηρεσίες. Αντιστεκόμαστε στην διοικητική και ποιοτική υποβάθμιση 
των δημοτών  των νησιών μας, επειδή το εγχείρημα θα αποβεί ζημιογόνο και ατε-
λέσφορο με ανυπολόγιστες συνέπειες στην Κτηματαγορά και στο δικαίωμα ιδιο-
κτησίας, ενώ το παραμικρό σφάλμα θα αποκλείσει κάθε πιθανότητα ανάπτυξης 
του προσοδοφόρου σήμερα κλάδου. Λέμε όχι στην νέα βάναυση προσβολή της 
νησιωτικότητας μεσούσης μάλιστα της υψηλής τουριστικής κίνησης, λέμε όχι στην 
μείωση της αξιοπρέπειας των Παριανών  και των Αντιπαριωτών.

Κρατάμε ζωντανό το Υποθηκοφυλακείο Πάρου ως πρότυπο καλής λειτουργίας 
Δημόσιας Υπηρεσίας. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το προς ψήφιση νομο-
σχέδιο καθώς και να απέχει από κάθε άλλη βάναυση προσβολή του δικαιώματος 
των Κυκλαδιτών να ζουν αξιοπρεπώς στον τόπο τους!».

Τέλος, για το ίδιο θέμα ανακοινώσεις εξέδωσαν οι μηχανικοί του νησιού μας, οι 
δικηγόροι, κ.α.

ΚΚΕ
Από την Κομματική Βάση Πάρου του ΚΚΕ με τίτλο: «Οι «αριστεροί» ξανάρχονται…» 

δημοσιοποιήθηκε στις 8/7/2016 το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζει να  αποδεικνύει πόσο καλή μαθή-

τρια  είναι στην εφαρμογή των λεγόμενων «μεταρρυθμίσεων», που εκπορεύονται 
από την αντιδραστική πολιτική της ΕΕ στο όνομα της εξασφάλισης της κερδοφο-
ρίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 

Υγεία, παιδεία, πρόνοια, πρόσβαση σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς συρ-
ρικνώνονται και συγκεντρώνονται στο όνομα του «λιγότερου κράτους», ώστε να 
εξασφαλιστούν τα περίφημα «πρωτογενή πλεονάσματα», που θα δοθούν ως βορά 
στα αρπακτικά που καιροφυλακτούν. 

Τη μια το υποκατάστημα του ΤΕΒΕ, την άλλη το ΙΚΑ, τη τρίτη το ασθενοφόρο και 
πάει λέγοντας. Αυτή είναι η πολιτική τους , συνέχεια της πολιτικής των προηγούμε-
νων, τώρα τάχα διαμαρτύρονται, από τους οποίους πήραν τη σκυτάλη. Η περίφημη 
«νησιωτικότητα» και η συνταγματική της πρόβλεψη μόνο σαν ανέκδοτο μπορούν 
να ακούγονται πλέον. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η προσπάθεια σήμερα μεταφοράς του υποθη-
κοφυλακείου είναι ζήτημα που μας αφορά όλους γιατί είναι μέρος της πολιτικής 
τους, των μέτρων που πήραν στο παρελθόν και των μέτρων που θα πάρουν στη 
συνέχεια. Αυτή η πολιτική αποδείχτηκε από τα πράγματα ότι δεν διορθώνεται αλλά 
ανατρέπεται μόνο από την οργανωμένη μαζική αντίδραση και αντίσταση».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Πόλεμος ανακοινώσεων
«Πόλεμο» ανακοινώσεων είχαμε την περασμένη Δευτέρα 4 Ιουλίου, με αφορμή τη συ-

νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της 
δημοτικής αρχής.

Οι συνδυασμοί της αντιπολίτευσης απουσίαζαν από τη συνεδρίαση και λίγο έλειψε 
αυτή να μην πραγματοποιηθεί, καθώς οι σύμβουλοι που παρουσιάστηκαν δεν είχαν την 
απαιτούμενη απαρτία. Η λύση δόθηκε όταν παρουσιάστηκε ο σύμβουλος της αντιπολίτευ-
σης, κ. Μ. Καλακώνας και έτσι, συμπληρώθηκαν τα 15 άτομα που έπρεπε να είναι παρό-
ντα για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Ο κ. Καλακώνας αποχώρησε μερικά λεπτά αργότερα, 
αφότου η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει.

Ο ανακοινώσεις
Ενιαία κίνηση πολιτών, ενότητα για το μέλλον
«Σήμερα 4/7/2016 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα ημερήσιας 

διάταξης «απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής»
Είναι αναμφίβολα μια συνεδρίαση πολύ σημαντική και ουσιαστική γι’ αυτό ο δημοτι-

κός και κοινοτικός κώδικας (άρθρο 217 του νόμου 3463/2006) προβλέπει κυρίως τα 
παρακάτω: 

Ο απολογισμός των πεπραγμένων πρέπει να γίνεται σε ειδική συνεδρίαση, και αφορά:
α) την οικονομική κατάσταση δηλαδή οι οικονομικές  υπηρεσίες δίνουν τον πίνακα 

εσόδων και δαπανών για το 2015
β) τη διοίκηση του δήμου εξετάζεται η στελέχωση ή η υποστελέχωση των υπηρεσι-

ών και τα προβλήματα που υπήρξαν κατά το έτος του απολογισμού.
γ) την εφαρμογή του προγράμματος της δημοτικής δράσης, δηλαδή, περιγράφεται 

το έργο και οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από το δήμο, τα νομικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις του.

Η πρόσκληση ανακοινώνεται 15 μέρες πριν και καλούνται σε αυτή τη συνεδρίαση όλοι 
οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς. 

Κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης εκτός των δημοτικών παρατάξεων, των δημο-
τικών συμβούλων και των μελών τον δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων μπορούν να 
πάρουν το λόγο εκπρόσωποι φορέων αλλά και όποιοι δημότες, κάτοικοι επιθυμούν. Υπο-
βάλουν ερωτήσεις, καταθέτουν προτάσεις, διατυπώνουν παρατηρήσεις εκ μέρους του 
δήμου ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των Νομικών προσώπων, των δημοτι-
κών επιχειρήσεων και των υπηρεσιών  του Δήμου, απαντούν στα ερωτήματα, δίνουν τις 
απαραίτητες εξηγήσεις, παρουσιάζουν τη δράση ανά τομέα ευθύνης  για το χρόνο που 
γίνεται ο απολογισμός, περιγράφουν λεπτομερώς δηλαδή, τι έγινε, τι δεν έγινε και γιατί.

Με άλλα λόγια, πραγματοποιείται ένας ουσιαστικός και παραγωγικός διάλογος προς 
όφελος όλων μας. Δυστυχώς όμως, σήμερα, σε αυτήν την κορυφαία συνεδρίαση δεν 
μπορεί να γίνει αυτό, γιατί, για μια ακόμη φορά, δεν υπάρχει επαρκής προετοιμασία 
προγραμματισμός, που να ικανοποιεί ούτε τις στοιχειώδης απαιτήσεις όλων μας. Δεν 
μπορεί, γιατί ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του δεν κατάφεραν το ελάχιστο. Να κατα-
θέσουν εισήγηση η οποία θα μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαλόγου στην σημερινή 
συνεδρίαση.

Το γεγονός αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Συζήτηση για το απολογισμό Πεπραγμέ-
νων χωρίς εισήγηση, χωρίς, στην ουσία, πεπραγμένα.

Εμείς, ως μείζονα μειοψηφία δεν είμαστε διατεθειμένοι με την παρουσία μας να νομι-
μοποιήσουμε μια συνεδρίαση παρωδία, για την οποία δεν υπήρξε καμία προετοιμασία, 
και στην οποία περισσεύει η προχειρότητα, η ανευθυνότητα, η έλλειψη προγραμματι-
σμού και κυρίως η έλλειψη πεπραγμένων. Αδιαμφισβήτητα δείγματα του τρόπου λει-
τουργίας του δήμαρχου και της δημοτικής πλειοψηφίας.

Με την αποχή μας από τη σημερινή συνεδρίαση επισημαίνουμε ότι η ανοχή 
μας στην συστηματική και μεθοδευμένη υποβάθμιση του δημοτικού συμβουλί-
ου, έχει εξαντληθεί και από εδώ και στο εξής θα γίνει μηδενική».

Λαϊκή Συσπείρωση
«Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ
Τα φαινόμενα της προχειρότητας και της ανευθυνότητας της δημοτικής αρχής, της 

απαξίωσης του δημοτικού συμβουλίου από μέρους του Δημάρχου και του Προέδρου 
του δημοτικού συμβουλίου, αποτελούν πλέον στοιχείο πάγιας πολιτικής τους. Εξηγού-
μαστε:

Μοναδικό θέμα στη σημερινή συνεδρίαση της 4ης  Ιουλίου 2016 του δημοτικού συμ-
βουλίου είναι ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.

Σύμφωνα με το δημοτικό κώδικα σε αυτή την ειδική δημόσια συνεδρίαση γίνεται 
απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του 
δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική 
κατάσταση του δήμου. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σε συνεργασία με το 
δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να έχει επιμεληθεί τη σωστή οργάνωση της 
συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων 
της δημοτικής αρχής. Με ευθύνη του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου πέντε μέρες 
πριν τη συνεδρίαση πρέπει να είναι στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο 

του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.
Είναι απαραίτητο επίσης να τονίσουμε ότι αυτή η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δη-

μοτικού συμβουλίου ανακοινώνεται 15 μέρες τουλάχιστον νωρίτερα με κάθε πρόσφορο 
τρόπο όπου σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι φορείς πόλης και έχουν το δικαίωμα 
να κάνουν παρατηρήσεις στον απολογισμό. 

Μέχρι λοιπόν σήμερα, δεν υπάρχουν απολογιστικά στοιχεία, δεν υπάρχει έκθεση απο-
λογισμού, δεν υπήρξε ενημέρωση φορέων τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα και δεν 
υπήρξε ποτέ πρόσκληση στους δημότες. 

Ίσως με αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να καλύψουν την ανυπαρξία του έργου  τους. 
Δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο αυτό και δεν θα νομιμοποιήσουμε με την 
παρουσία μας  την τακτική τους. Είναι υπόλογοι απέναντι στο παριανό λαό. Ταυτόχρονα 
όμως για την κατάσταση αυτή είναι συνυπεύθυνοι και οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας 
που πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους».

Η απάντηση Κωβαίου
«Η Δημοτική Αρχή έδωσε, ως όφειλε, από την περασμένη Παρασκευή σε όλους τους 

κατά νόμο φορείς τον απολογιστικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία ανά υπηρεσία ώστε 
κατά τη σημερινή συνεδρίαση να γίνει εποικοδομητικός διάλογος και όχι το συνηθισμένο 
επικοινωνιακό παιχνίδι εντυπώσεων. Ακριβώς για το λόγο αυτό περιορίστηκα στα στοι-
χεία που δεν επιδέχονται καμιάς αμφισβήτησης, χωρίς να σπεύσω να τα «στολίσω» με 
εισηγήσεις που ούτως ή άλλως θα γίνουν ενώπιον όλων τόσο από εμένα όσο και από 
τους επικεφαλής των παρατάξεων. 

Η πρακτική της συνοδευτικής εισήγησης σε κάθε απολογισμό αποτελεί, κατά τη γνώ-
μη μου, προσπάθεια, χειραγώγησης της αβίαστης ανάγνωσης και μελέτης των παρα-
τιθέμενων στοιχείων πάνω στα οποία οφείλει να γίνει ο διάλογος. Εννοείται ότι στη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα υπάρξουν εισηγήσεις τόσο από εμένα ως 
Δήμαρχο όσο και από τους εκπροσώπους των παρατάξεων. Δεν αντιλαμβάνομαι συνε-
πώς τις διαμαρτυρίες τόσο του κ. Βλαχογιάννη όσο και της «Λαϊκής Συσπείρωσης» που 
μάλιστα ψευδώς αναφέρει ότι δεν έγινε έγκαιρη ειδοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και των Φορέων και επικαλείται διατάξεις περί δήθεν προθεσμιών που δεν υπάρχουν.

Οι κραυγές όσο ηχηρές και αν είναι δεν μπορούν να καλύψουν το μέγεθος, το εύρος 
και τη σημασία του έργου που έχει παραχθεί από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Είναι μεν 
κατανοητές, αφού δεν υπάρχει περιθώριο κριτικής στην ουσία, παραμένουν όμως άσκο-
πες στα αυτιά των πολιτών που μάτια έχουν και βλέπουν».

Ανταπάντηση
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για την ανα-

κοίνωση Μ. Κωβαίου:
«ΟΣΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ…
Δυστυχώς ο κύριος Δήμαρχος αντί να σιωπήσει προκαλεί, αντί να προστρέξει στο Δη-

μοτικό Κώδικα (ΚΔΚ) και τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΚΛΔΣ) 
αυτοσχεδιάζει, και αντί να ελέγξει τους ανεξέλεγκτους συνεργάτες του που έχουν την 
ευθύνη σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου, οδηγείται στην επίκληση ψεμάτων που 
προσπαθεί να αποδώσει σε άλλους.

Έχουμε λοιπόν και λέμε:
1. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 13 

παρ.2) «Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι 
το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα με κάθε 
πρόσφορο μέσο με ευθύνη του Προέδρου και καλούνται σε αυτή οι κάτοικοι 
και οι φορείς της πόλης». Η πρόσκληση του δημοτικού συμβουλίου ορθά στάλθη-
κε στους δημοτικούς συμβούλους στις 17-6-2016. Η ίδια πρόσκληση όμως αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 24-6-16, δηλαδή 10 ημέρες πριν τη συνεδρίαση και οι 
πολίτες, που είναι οι κύριοι αποδέκτες του απολογισμού, δεν περιλαμβάνονται 
σε κανένα πίνακα αποδεκτών.

2. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 13 
παρ.4) «Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με 
τον δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη σωστή οργάνωση της συνεδρί-
ασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων 
της δημοτικής αρχής στους τομείς που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη 
διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. 
Με ευθύνη του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου πέντε ημέρες πριν από τη 
συνεδρίαση βρίσκονται στην  διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο 
απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν».

Εμείς λέμε ότι κανείς και ποτέ δεν μας τα έδωσε αυτά. Αν ο Δήμαρχος ισχυ-
ρίζεται ότι «…Η Δημοτική Αρχή έδωσε, ως όφειλε, από την περασμένη Παρασκευή 
σε όλους τους κατά νόμο φορείς τον απολογιστικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία ανά 
υπηρεσία ώστε…» οφείλει να αποδείξει τους ισχυρισμούς του διαφορετικά είναι 
φανερό ποιος λέει ψέματα. 

Τώρα για «το μέγεθος, το εύρος και γενικά τη διάσταση  του έργου που έχει 
παραχθεί από τη σημερινή Δημοτική Αρχή», αποδεικνύεται πόσο μεγάλο είναι 
από το φόβο να καλέσουν το παριανό λαό και  να του το παρουσιάσουν, αφού 
οι παριανοί πολίτες γίνονται καθημερινά αποδέκτες της ανυπαρξίας αυτού του 
έργου».
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Διακοπές εθελοντικής 
εργασίας

Μία ενδιαφέρουσα επιστολή για εθελοντική εργασία στην Πάρο, έστειλε η φυσιολα-
τρική κίνηση Βριλησσού στον αντιδήμαρχο οικονομικών και τουρισμού δήμου Πάρου.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Μετά και από συνεννόηση μαζί σας τον περασμένο Οκτώβριο, οι  εθελοντές του 

Βριλησσού θα είμαστε στην Πάρο, σε μια συνέργεια με τον Δήμο Πάρου, τους περι-
πατητές Πάρου και τον πολιτιστικό σύλλογο Αρχίλοχο.

Η εργασία θα διαρκέσει 8 ημέρες και θα πραγματοποιείται για 4,5 ώρες νωρίς το 
πρωί Υπολογίζουμε ότι θα συμμετέχουν από 20 έως 30 άτομα. Τον ακριβή αριθμό 
θα σας κοινοποιήσουμε μέχρι τις 2 Αυγούστου. Θα είμαστε στην Πάρο το μεσημέρι 
της Τρίτης 16/8 και θα αναχωρήσουμε την Κυριακή 28/8. Συντονιστές είναι για τον 
Βριλησσό ο Διαμαντής Παπαδόπουλος και για τους περιπατητές Πάρου ο Αντρέας 
Ραγκούσης.

Σας παρακαλούμε  να είναι διαθέσιμος ο χώρος στο Μαράθι όπου θα μένει η ομάδα 
καθώς και να υπάρχει δυνατότητα μαγειρέματος και ντους. Επίσης, θα χρειαστούμε 
εργαλεία (τσάπες, τσουκράνες, κλαδευτήρια, ψαλίδες κλπ)  τα οποία θα στείλουμε 
20 μέρες πριν με επιστολή, ανάλογα και με τους συμμετέχοντες. Θα ήταν για εμάς 
μεγάλη βοήθεια αν μπορούσατε να φροντίσετε για την ειδική έκπτωση εισιτηρίων 
των 5 οχημάτων που θα φέρουμε μαζί μας.

Η εθελοντική προσπάθεια του Βριλησσού στα μονοπάτια της χώρας μας ξεκίνησε 
το 2005, όταν στην Ικαρία οι εθελοντές του συλλόγου μας αναπαλαίωσαν μονοπάτι 
του 18ου αιώνα που οδηγεί από το χωριό Ράχες, στο φαράγγι του Να. Στα 11 χρόνια 
που ακολούθησαν η ομάδα δούλεψε ακόμα 2 καλοκαίρια στις Ράχες Ικαρίας, αλλά 
και σε μονοπάτια σε όλη την χώρα  Ρόδος, Σκιάθος, Κέρκυρα, Κάρπαθος, Ζαγόρι, 
Πήλιο κλπ). Το περασμένο καλοκαίρι οι εθελοντές μας έζησαν μια μοναδική εμπειρία 
στα μονοπάτια της Λέσβου αλλά και στην στήριξη προσφύγων σε συνεργασία με την 
ΜΚΟ «Αγκαλιά». Φέτος ο Βριλησσός καθάρισε, σηματοδότησε και εγκαινίασε μια νέα 
διαδρομή στο Πεντελικό σε συνεργασία με τους δήμους Βριλησσίων και Πεντέλης 
και ορειβατικούς συλλόγους  Στις 5 Ιουνίου (παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος) περισ-
σότεροι από 300 πεζοπόροι περπάτησαν την  4ωρη νέα διαδρομή που με ξεκίνημα 
το Πεντελικό (σπηλιά Νταβέλη), στην παλαιά και νέα Πεντέλη διασχίζει τη ρεματιά 
Πεντέλης – Χαλανδρίου και φτάνει στο κέντρο του Χαλανδρίου».

Ως το 2018 η Σύνδεση
Μέχρι το 2018 αναμένεται να έχει συνδεθεί με το Σύστημα η πλειονότητα των 

νησιών των Κυκλάδων, επιλύοντας μία για πάντα το πρόβλημα ηλεκτροδότησής 
τους, δήλωσε κατά την ομιλία του στο ελληνογερμανικό ενεργειακό συνέδριο ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης.

Επιπλέον, όπως είπε ο ίδιος, έχουν ήδη υποβληθεί οι προτάσεις του διαχειρι-
στή του Συστήματος Μεταφοράς για τη διασύνδεση της Κρήτης με το Σύστημα, 
μέσω δύο υποβρύχιων διασυνδέσεων που θα λύσουν δια παντός το πρόβλημα 
ηλεκτροδότησης του νησιού και θα δώσουν τη δυνατότητα να αποσυρθούν ρυ-
πογόνες και μη αποδοτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ η πρώτη διασύνδεση θα έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι το έτος 2020 ενώ η δεύτερη, λόγω της πολυπλοκότητας της, 
θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2024.

Σύμφωνα με την πάντα καλά ενημερωμένη σε παρόμοια θέματα ιστοσελίδα 
energypress.gr ο κ. Σκουρλέτης αναφερόμενος στα ενεργειακά τεκταινόμενα 
εκτίμησε ότι διανύουμε μία μεταβατική περίοδο και στην αγορά ενέργειας, με δι-
ασύνδεση των αγωγών φυσικού αερίου, το μετασχηματισμό της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας αλλά και γεωστρατηγικές εξελίξεις όπως αυτές που δρομολογή-
θηκαν από την ανακάλυψη των κοιτασμάτων στη Μεσόγειο. Διερωτώμενος για 
το τι μέλλει γενέσθαι μετά το 2020 ο υπουργός τόνισε ότι η απάντηση βρίσκεται 
σε περισσότερες ΑΠΕ, λιγότερη κατανάλωση άνθρακα, αποθήκευση ενέργειας, 
ηλεκτροκίνηση, ενεργειακή αποδοτικότητα, «πράσινα νησιά» συνεργασίες μέσα 
στην ΕΕ αλλά και με Τρίτες χώρες. «Προς αυτή την κατεύθυνση ενθαρρύνουμε 
επενδύσεις», σημείωσε. Ο ίδιος χαρακτήρισε ως ορόσημο τη μείωση λογαρια-
σμών εκ μέρους της ΔΕΗ για νοικοκυριά και εμπορικούς πελάτες, τονίζοντας 
την ανάγκη της διαμόρφωσης «δίκαιου ρυθμιστικού πλαισίου είναι ακρογωνιαίος 
λίθος της αγοράς ενέργειας».

Οι στόχοι που έθεσε ο κ. Σκουρλέτης για το μέλλον βασίζονται σε ένα πιο απο-
κεντρωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας. «Θεωρούμε σκόπιμη τη συμμετοχή 
των ίδιων των πολιτών στην παραγωγή ενέργειας», είπε χαρακτηριστικά, ωστό-
σο δεν παρέλειψε να αναφέρει πως η στρατηγική έχει πυρήνα τη ΔΕΗ.
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Ινστιτούτο αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων
Γνωριμία με τον πολιτισμό μας

Το ινστιτούτο αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) ιδρύθηκε στην Πάρο το 
1998, με κύριο στόχο την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Πάρου και των Κυκλάδων και την προώθηση ερευνών και μελετών για τις Κυκλάδες 
και το Αιγαίο. 

Εκτός από τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, βιβλιοπαρουσιάσεων, πολι-
τιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων για την αρχαιολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό 
και το περιβάλλον της Πάρου και των Κυκλάδων, κορυφαίο έργο του ΙΑΠΚ αποτελεί 
η οργάνωση και πραγματοποίηση στην Παροικιά διεθνών συνεδρίων αρχαιολογίας 
της Πάρου και των Κυκλάδων. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί από το ΙΑΠΚ 
τέσσερα διεθνή συνέδρια, αφιερωμένα σε ιδιαιτέρως σημαντικά θέματα της αρχαι-
ολογίας και του πολιτισμού της Πάρου.

Η αρχή
Το Α’ συνέδριο με θέμα το διασημότερο μάρμαρο της αρχαιότητας, την Παρία 

Λίθο, που εξορυσσόταν στις υπόγειες στοές που βρίσκονται στην περιοχή Μαράθι, 
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 1997.

Ακολούθησε το 2005, το Β’ Συνέδριο αφιερωμένο στον Αρχίλοχο της Πάρου, τον 
σπουδαιότερο λυρικό και ανατρεπτικό ποιητή της ελληνικής αρχαιότητας, και το 
2010 το Γ’ Συνέδριο με θέμα αυτή τη φορά μια από τις σπουδαιότερες καλλιτεχνι-
κές προσωπικότητες της αρχαίας Πάρου, το γλύπτη και αρχιτέκτονα Σκόπα που η 
αρχαία Γραμματεία και κριτική τοποθέτησε στο ίδιο βάθρο με τον μεγάλο Φειδία του 
Παρθενώνα και τον Λύσιππο, προσωπικό γλύπτη του Μ. Αλεξάνδρου. Τον Ιούνιο του 
2015, το ΙΑΠΚ πραγματοποίησε το Δ’ διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στην Πάρο και 
τις αποικίες που ίδρυσε στην αρχαιότητα, δηλαδή το Πάριον στην Προποντίδα (σημ. 
Τουρκία) στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., την Θάσο στο Β. Αιγαίο τον 7ο αιώνα π.Χ., και 
αργότερα τον 4ο αιώνα π.Χ. την Φάρο στην Αδριατική (σημ. Κροατία). 

Το ΙΑΠΚ, με την κύρια επιστημονική επιμέλεια της προέδρου του, αρχαιολόγου 
Ντόρας Κατσωνοπούλου, έχει εκδώσει τους τόμους πρακτικών των πρώτων τριών 
συνεδρίων κατά τα έτη 2000, 2008 και 2013 αντίστοιχα, ενώ ετοιμάζεται η έκδοση 

του τόμου των πρακτικών και του Δ’ συνεδρίου που αναμένεται να έχει ολοκληρω-
θεί μέχρι τα τέλη του 2017. Οι εκδόσεις του ΙΑΠΚ, σε ειδική σειρά υπό την διεθνή 
ονομασία Paros, αποτελούν έργο-σταθμό για την αρχαιολογία και τον πολιτισμό 
της Πάρου και μοναδικό πρεσβευτή της διάδοσης και ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του νησιού διεθνώς. Ταυτόχρονα και οδηγό για την τοπική κοινωνία 
ώστε να έρθει πιο κοντά στην ιστορία του τόπου και να γνωρίσει τα αξιοσημείωτα 
επιτεύγματα των αρχαίων Παρίων. 

Η Πάρος και οι αποικίες της
Το Δ’ διεθνές συνέδριο του ινστιτούτου αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (Paros 

IV) με τον τίτλο: Η Πάρος και οι Αποικίες της, ήταν αφιερωμένο στις αποικίες που 
ίδρυσε η Πάρος στον αρχαίο κόσμο ήδη από τα τέλη του 8ου/αρχές 7ου αιώνα π.Χ., 
στην Αδριατική, το βόρειο Αιγαίο και την Προποντίδα. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, 40 αρχαιολόγοι και ειδικοί μελετητές της αρχαι-
ότητας ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην πρόσκληση της προέδρου του ΙΑΠΚ 
καθηγήτριας αρχαιολογίας Ντόρας Κατσωνοπούλου και παρουσίασαν στη διάρκεια 
του συνεδρίου εργασίες που αναφέρονταν στους κεντρικούς θεματικούς κύκλους 
ως εξής:

- Πάρος, η μητρόπολις
- Θάσος, η αποικία στο Βόρειο Αιγαίο
- Φάρος, η αποικία στην Αδριατική (σημερινό Stari Grad στο νησί Hvar στην Κρο-

ατία)
- Πάριον, η αποικία στην Προποντίδα (σημερινό Çanakkale στην Τουρκία)
Τα ειδικότερα θέματα των κεντρικών θεματικών αυτών κύκλων περιλάμβαναν αρ-

χαιολογία της Πάρου και των αποικιών της, ιστορία και ιστορικές προσωπικότητες, 
κεραμική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, νομισματική, επιγραφική, μεταλλοτεχνία, ιερά και 
λατρείες, αρχαίες τεχνικές εξόρυξης μαρμάρου στην Πάρο και τη Θάσο. Για πρώτη 
φορά συγκεντρώθηκαν στην Πάρο με αφορμή το συνέδριο, οι αρχαιολόγοι ανα-
σκαφείς και μελετητές από όλες τις αποικίες της Πάρου για να παρουσιάσουν και 
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να συζητήσουν τα απο-
τελέσματα των ανα-
σκαφών και μελετών 
τους. Με ξεχωριστό 
ενδιαφέρον αναμένο-
νται οι παρουσιάσεις 
των Τούρκων αρχαιο-
λόγων για το Πάριον, 
αφού τα ευρήματα που 
έχουν προκύψει από τις 
ανασκαφές είναι μέχρι 
σήμερα άγνωστα στην 
επιστημονική κοινότητα 
πέραν της Τουρκίας .    

Η παρουσίαση του 
βιβλίου για το Πά-
ριον

Η πρόεδρος του ΙΑΠΚ 
καθ. αρχαιολογίας Ντό-
ρα Κατσωνοπούλου 
παρουσίασε πρόσφα-
τα στην Πάρο το νέο 
βιβλίο για το Πάριον, 
στη διάρκεια εκδήλω-
σης της επιτροπής ανά-
δειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του δήμου Πάρου, της οποίας είναι επίσης 
πρόεδρος, σε συνεργασία με την ΚΔΕΠΑ Πάρου, στο πλαίσιο της διεθνούς ημέρας 
μνημείων στις 18.4.2016. 

Το βιβλίο με τον τίτλο «Πάριον, μια ανθηρή πόλη της αρχαίας Τρωάδας», έργο των 
Τούρκων αρχαιολόγων C. Basaran και V. Keles, που παρουσίασε σε power point 
η Ντόρα Κατσωνοπούλου, περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και πλούσια ευρήματα 
των ανασκαφών και ερευνών στο Πάριον τα τελευταία δέκα χρόνια (2005-2015). 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση και σύνδεση του Παρίου με την μητρόπολη Πάρο, 
έχουν τα ευρήματα από την αρχαία νεκρόπολη της πόλης που χρονολογούνται στον 
7ο αιώνα π.Χ. δηλαδή λίγες δεκαετίες μετά την ίδρυσή της από τους Παρίους αποί-
κους το 709 π.Χ.   

Σύμφωνα με την παρουσίαση της  κ. Κατσωνοπούλου, ανάμεσα στα σημαντικά 
και πλούσια ευρήματα που έχουν έρθει στο φως, ξεχωρίζουν το ρωμαϊκό θέατρο, 
τα ελληνιστικά τείχη και η οχύρωση της πόλης, λιμενικές εγκαταστάσεις, ωδείο, το 
σύστημα ύδρευσης, τα ρωμαϊκά λουτρά, η αγορά και η αρχαία νεκρόπολη με ταφές 
που ξεκινούν από το τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ., δηλ. μερικές δεκαετίες 
μετά την ίδρυση της αποικίας από τους Παρίους το 709 π.Χ., και διαρκούν μέχρι 
τους βυζαντινούς χρόνους. Στα πλούσια κινητά ευρήματα περιλαμβάνονται άφθονη 
κεραμική, πήλινοι λύχνοι, μεταλλικά και οστέινα αντικείμενα, νομίσματα, γυάλινα αγ-
γεία, κοσμήματα, χάλκινα κάτοπτρα, εξαιρετικός χάλκινος αμφορέας των ελληνιστι-
κών χρόνων με απεικόνιση Μαινάδων και 
Ερώτων, αγαλματίδια και ειδώλια, εξαι-
ρετικής τέχνης μαρμάρινη κεφαλή Αρτέ-
μιδος, μαρμάρινες επιγραφές στις οποίες 
αναφέρεται η πόλη ως «πόλις των παρια-
νών», θραύσματα μαρμάρινων αγγείων 
και άλλων μαρμάρινων αντικειμένων, αρ-
χιτεκτονικά γλυπτά. 

Όπως επεσήμανε στη διάρκεια της παρουσίασης η ομιλήτρια, το Πάριον που ιδρύ-
θηκε το 709 π.Χ. στη βορειοανατολική Τρωάδα, σύμφωνα με τον γεωγράφο Στρά-
βωνα, βρίσκεται σήμερα στην περιοχή του σύγχρονου χωριού Kemer, στην περιφέ-
ρεια του Çanakkale της Τουρκίας. Η πόλη ήταν μέλος της Δηλιακής συμμαχίας και 
μνημονεύεται στους καταλόγους των μελών της συμμαχίας στην Ακρόπολη Αθηνών. 
Κατά την Ελληνιστική εποχή, το Πάριον βρέθηκε υπό την εξουσία του βασιλείου της 
Περγάμου και το 133 π.Χ. προσαρτήθηκε στο ρωμαϊκό κράτος, οπότε και απέκτησε 
μεγάλη σημασία λόγω της γεωπολιτικής του θέσης. Η αρχαία πόλη του Παρίου, ήταν 

πλούσια σε αρι-
στουργήματα φι-
λοτεχνημένα από 
διάσημους γλύπτες 
της αρχαιότητας. 
Ανάμεσά τους και 
αγάλματα από φη-
μισμένους έλληνες 
γλύπτες, όπως ο 
Ηρακλής του γλύ-
πτη Ηγησία του 5ου 
αιώνα π.Χ., ο διάση-
μος Έρως του Πρα-
ξιτέλη και ο Πάρις 
Αλέξανδρος του Ευ-
φράνορα.  Στα τέλη 
του 4ου αιώνα π.Χ., 
το Πάριον διακο-
σμήθηκε και με ένα 
μνημειακό βωμό για 
την Άρτεμη και τον 
Απόλλωνα, έργο 
που φιλοτέχνησε 
ο επίσης διάσημος 
αρχιτέκτονας Ερ-
μοκρέων. Ο βωμός 

υπήρξε ένα από τα αριστουργήματα της αρχαιότητας και γι’ αυτό απεικονίστηκε στα 
νομίσματα της πόλης αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του. Στην εποχή των Αντωνί-
νων, το Πάριον αποτέλεσε τουριστικό προορισμό εκείνων των χρόνων λόγω των 
σπουδαίων καλλιτεχνημάτων που διατηρούνταν στην πόλη από την κλασική αρχαι-
ότητα.

Σε επιγραφές των ρωμαϊκών χρόνων από το Πάριον, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον 
η αναφορά στην πόλη ως «η πόλις των Παριανών». Όπως γνωρίζουμε επίσης από 
επιγραφές σχετικές με την Πάρο, η μητρόπολη του Παρίου, δηλαδή η Πάρος ανα-
φέρεται ως «η πόλις των Παρίων».

Το σήμερα, το νέο ΔΣ του ΙΑΠΚ

Την Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ινστιτούτου 
αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) στην Παροικιά, τακτική γενική συνέλευση 
των μελών του. 

Μετά τον απολογισμό από την πρόεδρο του απερχομένου διοικητικού συμβουλίου 
του ΙΑΠΚ καθ. αρχαιολογίας Ντόρα Κατσωνοπούλου, ακολούθησαν αρχαιρεσίες για 
την ανάδειξη νέου ΔΣ του ινστιτούτου. Στη συνέχεια, μετά από πρόσκληση της πλει-
οψηφίσασας κ. Ντόρας Κατσωνοπούλου, συνήλθαν τα μέλη που εκλέχθηκαν κατά 
τις αρχαιρεσίες και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ντόρα Κατσωνοπούλου, καθ. Αρχαιολογίας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Πετρόπουλος, καθ. αρχαίας ελληνικής φιλολογίας
Γεν. Γραμματέας: Ουρανία Ψηλού
Ειδ. Γραμματέας: Άννα Κάγκανη, δημοτική σύμβουλος Πάρου
Ταμίας: Μιχάλης Ρουμπάνος, μέλος ΔΣ «Φίλοι της Βιβλιοθήκης» Πάρου
Σύμβουλοι: Δημοσθένης Κασσαβέτης, καθ. νομικής, Σπύρος Μητρογιάννης, μέ-

λος ΔΣ «Αρχίλοχος» Πάρου.
Το νέο ΔΣ θα συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση το σημαντικό έργο του ινστιτούτου 

στον τομέα των μελετών, ερευνών, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της Πάρου και των Κυκλάδων και κατά τη νέα θητεία, με πρώτη προτεραιό-
τητα την έκδοση του τόμου πρακτικών του Δ’ διεθνούς συνεδρίου «Η Πάρος και οι 
αποικίες της», που το ΙΑΠΚ πραγματοποίησε τον Ιούνιο 2015 στην Παροικιά, με τη 
συμμετοχή 40 διακεκριμένων αρχαιολόγων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και 
σε συνεργασία με το δήμο Πάρου και το σσύλλογο «Αρχίλοχος». Στις άμεσες επίσης 
προτεραιότητες του ΙΑΠΚ είναι η προετοιμασία και διοργάνωση του επόμενου Ε’ δι-
εθνούς συνεδρίου, αλλά και συνεργασίες σε ερευνητικά προγράμματα ανασκαφών 
στις αποικίες της Πάρου.  
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Θα προτιμούσα 
να ήμουν  
σκύλος

Από τον αναγνώστη μας κ. Δημήτρη Καλανδρά-
νη, λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

«Στη χώρα μας αναπτύσσεται τελευταία μια αυξη-
μένη προσπάθεια για την προστασία των ζώων μετά 
από συνεχείς πιέσεις φιλόζωων και φιλοζωικών ορ-
γανώσεων αλλά και λόγω της απειλής δυσφήμησης 
της χώρας μας στο εξωτερικό. Έτσι θεσπίστηκαν νό-
μοι για τη φροντίδα των αδέσποτων και με επιβολή 
τσουχτερών προστίμων σ’ αυτούς που κακοποιούν τα 
ζώα. Αυτή είναι μια ευχάριστη εξέλιξη που ίσως μια 
μέρα βοηθήσει την πολιτεία να κάνει το ίδιο και με 
τους πολίτες.

Μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, ο αδελφός μου 85 
ετών, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον 
μεγάλο νοσοκομείο στον Πειραιά. Την πρώτη μέρα τον 
έβαλαν σε δωμάτιο με τρία κρεβάτια και την επομένη 
τον μετέφεραν σε δωμάτιο με οκτώ κρεβάτια, αρχι-
κά προορισμένο για τέσσερα. Όλα τα κρεβάτια ήταν 
κατειλημμένα με ασθενείς με σοβαρά περιστατικά. 
Επόμενο ήταν να υπάρχει συνωστισμός με ελάχιστα 
περιθώρια χώρου που δεν επέτρεπε στους συνοδούς 
να καθίσουν δίπλα στον ασθενή τους. Δεν λειτουρ-
γούσε το κλιματιστικό και ο ανεμιστήρας οροφής είχε 
βλάβη, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι αποπνι-
κτική και ο θάλαμος κυριολεκτικά να βρωμάει. Και το 
χειρότερο: δεν υπήρχε τουαλέτα. Την επομένη, ένας 
ασθενής δίπλα στον αδελφό μου αποδήμησε εις Κύ-
ριον. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Είναι δυνατόν να 
επιβιώσει σ’ αυτόν τον χώρο άνθρωπος με πρόσφατο 
εγκεφαλικό επεισόδιο, με παράλυτο το αριστερό χέρι, 
και γενικά με δυσκολία στις κινήσεις λόγω ηλικίας;

Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το νοσοκομείο από τη στιγμή που μει-
ώθηκαν τα κονδύλια λόγω μνημονίων. Όμως η κατά-
σταση  αυτή είναι απαράδεκτη. Δυστυχώς όταν παίρ-
νονται οι αποφάσεις στη Βουλή και στα γραφεία των 
κυβερνώντων για περικοπές, τώρα και παλαιότερα, 
δεν λαμβάνονται υπόψη οι  επιπτώσεις στην καθημε-
ρινότητα των απλών πολιτών που ως επί το πλείστον 
είναι οι συνταξιούχοι και οι μη προνομιούχοι. Αυτοί 
οι συνάνθρωποί μας σηκώνουν το σταυρό τους χω-
ρίς να παίρνει  είδηση ο υπόλοιπος κόσμος και σε ο, 
τι αφορά τα ΜΜΕ, αυτά ασχολούνται με τις δηλώ-
σεις του υπουργού Παιδείας, τον καινούργιο εκλογι-
κό νόμο, το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Κίνα, τις 
φορολογικές δηλώσεις, το ποδόσφαιρο. Έτσι η κα-
τάσταση στα νοσοκομεία συνεχίζεται και από θαύμα 
αυτοί οι ασθενείς δεν πεθαίνουν, ή αν είναι άτυχοι, 
θα χαθούν χωρίς να φτάσει η κραυγή διαμαρτυρίας 
τους ή των δικών τους στα αυτιά αυτών που έχουν 
την ευθύνη. Και είναι θλιβερό, την ίδια στιγμή που 
συμβαίνουν αυτά σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, να 
υπάρχουν συμπολίτες μας που ανήκουν στα «ευγενή» 
ταμεία που απολαμβάνουν τις εξαιρετικές υπηρεσίες  
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, λες και δεν τους άγγιξε η 
κρίση. Φαίνεται ότι τα εκατομμύρια των ασφαλισμέ-
νων στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ  είναι παιδιά ενός άλλου 
Θεού, μιας  Ελλάδας δυο ταχυτήτων.

Σκεφτόμενος λοιπόν ότι μια μέρα θα βρεθώ και εγώ 
στη θέση του αδελφού μου, ειλικρινά θα προτιμούσα 
να ήμουν σκύλος. Θα είχα τουλάχιστον την ελπίδα 
κάποιος ζωόφιλος να παρέμβει και το κράτος να τον 
ακούσει και να εφαρμόσει και σε μένα τους νόμους 
προστασίας και σεβασμού των ζώων και ενδεχομέ-
νως να επιβληθεί πρόστιμο στο νοσηλευτικό ίδρυμα».

«Κιβωτός του 
Κόσμου»

Παιδιά από την «Κιβωτό του Κόσμου», επισκέφθη-
καν το νησί μας την προηγούμενη εβδομάδα του νησί 
μας. Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Εθελοντικός Μη 
Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και 
Προστασίας Μητέρας και Παιδιού.

Δραστηριοποιείται και απευθύνεται πρώτα και κύ-
ρια στα μικρά απροστάτευτα παιδιά, τα περισσότερα 
από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς 
γονείς, που βιώνουν δύσκολες συνθήκες, παραμέλη-
ση, εγκατάλειψη, χωρίς ιατρική φροντίδα με αβέβαιο 
μέλλον.   

Η Κιβωτός καλύπτει εξ ολοκλήρου και φροντίζει τα 
απροστάτευτα παιδιά. Σε συνεργασία με Εισαγγελίες 
Ανηλίκων, φορείς προστασίας και υπηρεσίες για τα 
δικαιώματα των παιδιών, αναλαμβάνει το μεγάλω-
μα των ανηλίκων στα τέσσερα μέχρι σήμερα, σπίτια 
φιλοξενίας. Πρόκειται για παιδιά από βρεφική ηλικία 
μέχρι την ενηλικίωση τους, τα οποία έχουν υποστεί 
κακοποίηση, παραμέληση και πολύ άσχημες συνθήκες 
διαβίωσης. Τα παιδιά ζουν σε μεγάλα σπίτια με παι-
δαγωγούς –φροντιστές για την καθημερινότητα τους 
και είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια, μη θυμίζοντας σε 
τίποτα την ιδρυματικού τύπου φροντίδα. 

Η Κιβωτός του Κόσμου ιδρύθηκε το 1998 στην Αθή-
να από τον 26χρονο ιερέα, π. Αντώνιο Παπανικολάου, 
με όπλα την αγάπη του για τα παιδιά, την ανιδιοτε-
λή προσφορά και την επιθυμία του για τη δημιουργία 
μιας φωλιάς στοργής και φροντίδας για το παιδί, το 
νέο και το γονιό που βρίσκονται σε ανάγκη και δια-
βιούν στις χαραμάδες της κοινωνίας, σε μια «άλλη» 
Αθήνα, στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος. Μέλη 
αυτής της οικογένειας είναι τα παιδιά, οι γονείς, οι συ-
νεργάτες, οι εθελοντές, οι συμπαραστάτες. Είναι μια 
μεγάλη αγκαλιά αγάπης, φροντίδας και στοργής που 
μεγαλουργεί στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Πωγω-
νιανή της Ηπείρου και τη Χίο. Τα παιδιά, 400 μέχρι 
στιγμής, στη πλειονότητα τους Ελληνόπουλα, αλλά 
και από άλλες χώρες, βιώνουν σήμερα τη στοργή και 
την ειρήνη της Κιβωτού του Κόσμου μακριά από την 
πρότερη φτώχεια, την πείνα, το ρατσισμό και άλλες 
πληγές που μαστίζουν καθημερινά την κοινωνία μας.

Τέλος, η «Κιβωτός του Κόσμου» βραβεύθηκε το 
2003 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνστα-
ντίνο Στεφανόπουλο ως μία από τις καλύτερες οργα-
νώσεις πάνω στη μέριμνα του παιδιού στην Ελλάδα, 
το 2004 η Κιβωτός από την UNESCO και το 2005 από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια.

Σε Πάρο - Αντίπαρο
Για την επίσκεψη των παιδιών από την «Κιβωτό του 

Κόσμου», ο π. Στυλιανός Μπιζάς, έγραψε:
«Στο δικό μας το παραμύθι, δεν υπάρχουνε πολλά…
υπάρχει μόνο η αγάπη… που αγκαλιάζει τα παιδιά!

Ένα όμορφο παραμύθι ξεκίνησε να γράφεται μέσα 
στο χειμώνα όπου και έγινε η πρόσκληση στον π. 
Αντώνιο, το καλοκαίρι να μας στείλει παιδιά από την 
Κιβωτό του Κόσμου να περάσουν λίγες όμορφες 
στιγμές στο νησί μας.

Το όνειρο άρχισε να σχεδιάζεται τις πρώτες ημέ-
ρες του Ιουνίου με την αποδοχή της πρόσκλησης. 
Από εκείνη τη στιγμή, η αγάπη όλου του κόσμου στο 
κάλεσμά μας για ανταπόκριση στην υλοποίηση του 
ονείρου άρχισε να δημιουργεί μία τεράστια αλυσίδα 
αγάπης. 

Έτσι λοιπόν, φθάσαμε στο πρωινό της 28ης Ιουνίου. 
Το πλοίο φθάνει στο λιμάνι της Πάρου και μεταφέρει 
τα παιδιά της Κιβωτού Του Κόσμου. Στο λιμάνι περι-
μένει το «μικρό μας πλοίο της αγάπης». Επιβιβαζόμα-
στε όλοι μαζί λοιπόν και ξεκινάμε για το πιο όμορφο 
ταξίδι. Για το ταξίδι της αγάπης σε ένα παραμυθένιο 
πενθήμερο ξεγνοιασιάς, διασκέδασης και αγάπης. 
Αντί για κάστρα και πύργους… το ζεστό ξενοδοχείο 
που μας φιλοξένησε, για άμαξες και άλογα… το πλοίο 
και τα λεωφορειάκια μας, για βασιλόπουλα… τα ίδια 
μας τα παιδιά, για νεράιδες… οι όμορφες στιγμές μας, 
για παραδεισένιους κήπους… η απεριόριστη αγάπη 
και φιλοξενία του κόσμου, και για χρυσάφια και πλού-
τη… τα χαμογελαστά προσωπάκια όλων των παιδιών 
μας. Γιατί για άλλη μία φορά, αποδείχθηκε περίτρανα, 
πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να βλέ-
πεις ένα παιδί να χαμογελάει. 

Σ’ αυτό το γλυκό και ονειρεμένο παραμύθι, περάσα-
με τόσο όμορφα, όσο ποτέ μας δεν είχαμε φανταστεί. 
Μαζί με τα παιδιά και μόνο για τα παιδιά. Όπως όλα 
τα παραμύθια όμως, έτσι και το δικό μας έπρεπε να 
έχει ένα τέλος. Στα ωραία παραμύθια πάντα υπάρχει 
όμορφο τέλος. Στο δικό μας παραμύθι όμως, όσο τέ-
λειο και αν ήταν, το τέλος γράφτηκε στο λιμάνι πάλι 
της Παροικίας, το απόγευμα της 2ας Ιουλίου, όχι με 
μελάνι, αλλά με δάκρυα αγάπης και αποχωρισμού. Με 
δάκρυα που όμως δώσανε μία υπόσχεση...  μία υπό-
σχεση αληθινής και παντοτινής αγάπης… να υπάρχει 
και συνέχεια σε αυτό το παραμύθι… Να βρεθούμε 
ξανά…!

Και επειδή το παραμύθι μας ξεκίνησε με τον π. 
Αντώνιο, έπρεπε να κλείσει πάλι με εκείνον.

«Πατέρα Αντώνιε, στο τηλέφωνο μας είπες «Ευχα-
ριστώ» για τη φιλοξενία των παιδιών. Συγχωρέστε 
μας, αλλά το «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ανήκει ΜΟΝΟ σε εσάς 
και τους συνεργάτες σας. Ένα «ευχαριστώ», όχι μόνο 
για όλα όσα έχετε κάνει για αυτά τα παιδιά, όχι μόνο 
που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και μας στείλατε 
αυτά τα αγγελούδια, αλλά πάνω απ’ όλα γιατί θα μας 
τα… στείλετε ξανά στο νησί μας! Γιατί μόνο έτσι θα 
έχει συνέχεια το παραμύθι μας!

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια 
όσες και όσους συνέβαλαν με την αγάπη τους να υλο-
ποιήσουμε αυτό το όνειρο».

(Στη συνέχεια ο π. Στυλιανός Μπιζάς, ευχαρίστησε 
ονομαστικά όλους τους ευγενικούς χορηγούς των εκ-
δηλώσεων και τα τοπικά ΜΜΕ).
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Δρομολόγια
Φέρυ-Μπόουτ 
Από την κοινοπραξία πλοίων που δραστηριοποιείται στη γραμμή Πούντας-Αντιπά-

ρου και αντίστροφα, δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια έως 15 Ιουλίου 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 - 19:45 – 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 - 20:00 – 20:30 – 21:30 – 22:30 – 23:30 
- 00:30 – 01:30.

Προσοχή: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ το τελευταίο δρομολόγιο από 
Αντίπαρο θα είναι στις 02:15 και από Πούντα στις 02:30.

Απαντήσεις για 
την ΑΕΠΙ

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν απευθύνει επιχει-
ρήσεις σχετικά με πρόσφατη εγκύκλιο που εξέδωσε το 
υπουργείο Εσωτερικών με θέμα τις εκθέσεις ελέγχου που 
εκδίδει η ΑΕΠΙ και κατά πόσο αποτελούν στοιχείο που 
οδηγεί σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων, το επιμελητή-
ριο Κυκλάδων διευκρίνισε:

«Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, ασχολείται επί σειρά ετών 
συστηματικά με το θέμα της προστασίας των πνευματι-
κών δικαιωμάτων και το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεκδι-
κούνται οι σχετικές οικονομικές απαιτήσεις από την ΑΕΠΙ, 
έχοντας υλοποιήσει ενέργειες είτε μεμονωμένα, είτε σε 
συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. 

Η πρόσφατη εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 19421/24.6.2016 
του Υπουργείου Εσωτερικών ανακαλεί παλαιότερη και 
ουσιαστικά θέτει διακριτά όρια στη  δικαιοδοσία ΑΕΠΙ και 
Δήμων. Όμως, δεν είναι αυτό το σημαντικότερο στοιχείο 
στα σχετικά με την ΑΕΠΙ ζητήματα, καθώς νέες εξελί-
ξεις θα λάβουν χώρα, ενώ αναμένεται και η κατά-
θεση σχεδίου νόμου που βρίσκεται σε επεξεργασία. 
Μέχρι και την ψήφιση του σχεδίου νόμου, παρακαλούμε 
τις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου να τηρήσουν 
στάση αναμονής, έως ότου να λάβουν επίσημη και έγκυ-
ρη ενημέρωση από το Επιμελητήριο Κυκλάδων. 

Επιπλέον, ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις μέλη μας ότι 
σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, για την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
λόγω παραβίασης των διατάξεων του ν.2121/1993 (περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας) απαιτείται βεβαίωση παράβα-
σης από Δημόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη. Συνεπώς 
για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων θα πρέπει να γίνεται 
απαιτητή η παρουσία εκπροσώπου της αρμόδιας Αρχής».

Ευχαριστίες 
προς «Φωνή»

Ευχαριστίες προς τη «Φωνή της Πάρου» στάλθη-
καν για τη λύση του θέματος που είχε παρουσιαστεί 
στην περιοχή Μώλου σχετικά με την παρουσία ιδιώτη 
με θαλάσσια μέσα αναψυχής. 

Με τίτλο: «Η Φωνή της Πάρου αρωγός στην 
επίλυση περιβαλλοντικού προβλήματος», γρά-

φεται:
«Ευχαριστούμε την έγκριτη εφημερίδα σας η 

οποία φιλοξενώντας και δημοσιοποιώντας τα άρθρα 
μας για την προστασία του υγρότοπου του Μώλου 
συνέβαλε στην κατανόηση και στην επίλυση του συ-
γκεκριμένου προβλήματος. 

Επίσης, ευχαριστούμε και όλους τους πολίτες Έλ-
ληνες και ξένους που υπέγραψαν και στήριξαν αυτή 
την προσπάθεια.

Μιχάλης Δ. Κυριαζάνος, Ελισάβετ Σχολειάδη-Κυ-
ριαζάνου, Μαριέττα Πεπελάση, Αλεξάνδρα Βουβου-
σίρα, Αγάπη Βοϊβόδα».

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Ερμούπολη, 22-06-2016
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Αριθμ. πρωτ.:   44708
Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων
Ταχ. Δ/νση : Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8 – Ερμούπολη. Ταχ. Κώδικας :  84100
Πληροφορίες : Αν. Δρασκίδου. Τηλέφωνο : 22810-85509, 22810-82281
Fax: 22810-81651, E – mail : a.draskidou@apdaigaiou.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως  της Στράτου Μαρίας, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού 

χρήσεων γης, σε έκταση εμβαδού 5.647,50 τ.μ. που κείται στη θέση «Σωρός» του Δήμου Αντιπάρου, της Περιφερει-
ακής Ενότητας Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 34 του Ν. 
4280/2014, ως εξής:   

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 3 
του Ν. 998/79, όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπραγμάτων δικαιω-
μάτων, καθώς με αυτή δε θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. 

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Αντιρρήσεων 
Νομού Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας 
(60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση 
στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθ. 117679/7182/11.12.2014 
ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 
Β’/23.12.2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

Έλεγχος αιρετών και ΟΤΑ
Την ίδρυση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που είχε θεσμοθετηθεί με 

το Νόμο «Καλλικράτης», στην έδρα κάθε Περιφέρειας η οποία υπάγεται απ’ ευθείας 
στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προχωράει το υπουρ-
γείο Εσωτερικών με το πολυνομοσχέδιο. 

Ο προϊστάμενος της «Ελεγκτής Νομιμότητας» θα ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας των 
πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους. Θα είναι 
ανώτατος υπάλληλος του κράτους, θα διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία και λαμβάνει τις κάθε φύ-
σης αποδοχές Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Για το διορισμό στη θέση του Ελεγκτή 
Νομιμότητας απαιτούνται: 

α) πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής και μεταπτυχι-
ακό ή διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής και 

β) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλ-

ληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής ή 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με άριστη ή πολύ καλή γνώση 
μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης τουλάχιστον επί ένα έτος ή Διεύθυνσης τουλάχιστον επί τρία έτη.



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 9 Ιουλίου 2016

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

ΚΟΥΝΑ∆ΟΣ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται 
αγροτεµάχιο άρτιο και οικοδοµήσι-
µο, 4.577 µέτρα. Τιµή: 65.000 ευρώ. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6909 885 944

ΛΕΥΚΕΣ περιοχή ΚΑΡΚΑΡΟΥ – 
ΑΓΡΥΛΙΕΣ, 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

ΜΕΣΣΑ∆Α ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαµέρισµα, µε βεράντες 
και θέα στη θάλασσα, πολύ κοντά 
στην παραλία της Μεσσάδας, µε A/C 
και θέρµανση. Ενοικίαση για όλο 
το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
41054, 6987 397 489

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

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

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

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

ΚΟΠΕΛΑ για γραµµατειακή υποστή-
ριξη ζητείται, µε γνώσεις αγγλικών, 
γαλλικών και υπολογιστών. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 200 338  

ΛΑΝΤΖΕΡΑ και ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται από ψητοπω-
λείο. Τηλ. 6944 751 928

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

ΜΟΣΧΙ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
πωλούνται. Τηλ. 6944 900 855
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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

Γαστρονομία
Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εδώ και 2,5 εβδομά-

δες έχει καταθέσει την υποψηφιότητά της για Γαστρο-
νομική 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 
γαστρονομική κουλτούρα και κληρονομιά.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, κ. Γ. Χατζημάρκο, 
«η υποψηφιότητα της περιφέρειας έρχεται ως επι-
στέγασμα της μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε 
πριν από χρόνια από το επιμελητήριο Δωδεκανήσου 
και με την συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων 
για την καθιέρωση της Aegean Cuisine, με στρατη-
γικό στόχο την ανάδειξη του μοναδικού γαστρονομι-
κού πλούτου των νησιών -αναπόσπαστο κομμάτι του 
πολιτισμού και της ταυτότητας του Νοτίου Αιγαίου».

Στόχοι
Οι στόχοι που θέτει η περιφέρεια είναι οι εξής: 
- Η παγίωση της ΠΝΑΙ στην συνείδηση του επισκέ-

πτη ως γαστρονομικού τουριστικού προορισμού, μέσα 
από την αξιοποίηση και του Aegean Cuisine. 

- Ενδυνάμωση των σχέσεων της αλυσίδας από τον 
παραγωγό έως και τον καταναλωτή, για την επίτευξη 
καλύτερης συνεργασίας.

- Αύξηση των πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων 
και τυποποίησή τους.

- Επιστροφή στην ενασχόληση με την γη.
- Χρήση των τοπικών προϊόντων σε όλη την τουρι-

στική αλυσίδα.    
Η υποψηφιότητα της Περιφέρειας θα δομηθεί γύρω 

από τους παρακάτω έξι τομείς ενδιαφέροντος: 
- Πολιτισμός και διατροφική ποικιλία
Η γαστρονομία παρέχει έναν πλούτο διαφορετικό-

τητας, όχι μόνο όσον αφορά στο ευρύ φάσμα διαφο-
ρετικών προϊόντων, αλλά και στους ποικίλους τρόπους 
κατανάλωσης, παρουσίασης και σερβιρίσματος τους. 
Η προτίμηση των τοπικών προϊόντων βοηθά στην 
προώθηση της πολυμορφίας της διατροφής (Αιγαιακή 
Κουζίνα) , του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

- Εκπαίδευση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε πρόσφατα την 

ενσωμάτωση 
της γαστρο-
νομίας στα 
εκπα ιδευτ ικά 
προγράμματα 
σπουδών -μια 
κίνηση που η 
Ευρωπαϊκή Πε-
ριφέρεια της 
Γαστρονομίας 
έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει. Η Ευρωπαϊκή Πε-
ριφέρεια της Γαστρονομίας βασίζεται στις αρχές της 
συνεργασίας και θεωρεί τη συνεργασία μεταξύ του 
εκπαιδευτικού τομέα και των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων (το λεγόμενο μοντέλο «τριπλής έλικας») ως 
ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματος.

- Στήριξη ΜμΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) 
Οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτε-

λούν τη ραχοκοκαλιά της περιφερειακής παραγωγής 
τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 
έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει το έργο των ΜμΕ 
και να τις βοηθήσει να επιτύχουν μεγαλύτερη περιβαλ-
λοντική, οικονομική και πολιτιστική βιωσιμότητα. 

- Υγεία
Η διατροφή είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία 

και η γαστρονομία είναι κυριολεκτικά η τέχνη του να 
τρώει σωστά και υγιεινά κάποιος. Με την ανάδειξη 
των περιφερειακών και τοπικών προϊόντων, η Ευρω-
παϊκή Περιφέρεια της Γαστρονομίας έχει ως στόχο να 
συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέμα-
τα υγείας και στην προώθηση της υγιεινής διατροφής.

- Βιωσιμότητα 
Η Περιφέρειά μας μέσα από την ανάδειξη της ως 

γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης στοχεύει στην 
ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης παραγωγής και στη σύν-
δεση αυτής με το τουριστικό προϊόν, προσφέροντας 
στους επισκέπτες παραδοσιακά, τοπικά προϊόντα. Ήδη 
με το Aegean Cuisine έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα. 

- Τεχνολογία 
Είναι η πρώτη από τις επτά εμβληματικές πρωτο-

βουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η 
στρατηγική της ΕΕ για την παροχή έξυπνης, βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η ψηφιακή οικο-
νομία αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό, τι σε 
άλλους τομείς, αλλά απαιτεί νέους τρόπους εργασίας. 
Αυτό ισχύει και για τον τομέα των τροφίμων.
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ΔΕΥΑΠ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πά-

ρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) αντιλαμβανόμενη την ισχύουσα οι-
κονομική κατάσταση και την ανάγκη εξόφλησης των 
λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης με πιστωτικές 
ή χρεωστικές κάρτες για τη διευκόλυνση των κατα-
ναλωτών της, προχώρησε στην εγκατάσταση τερμα-
τικών αποδοχής καρτών (POS) στα δύο ταμεία της, 
στα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης και στο 
Κ.Ε.Π. του Δήμου Πάρου.  

Έκθεση 
φωτογραφίας

Το  Σάββατο 25/6/2016 πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Γυάρος: 
η απομόνωση του χθες, πνοή οράματος σήμερα» που 
διοργανώνει το WWF Ελλάς στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE» στην πινακοθήκη Κυ-
κλάδων, στη Σύρο. 

Στόχος της έκθεση είναι η ανάδειξη, η προβολή και 
η γνωριμία του κοινού με την ιστορική και περιβαλλο-
ντική αξία της Γυάρου.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, εκτός από την πα-
ρουσίαση της έκθεσης έγινε και η πρώτη προβολή του 
ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Γυάρος: Νησί των θαλασσών, 
της εξορίας, της άγριας φύσης, και των ανθρώπων», 
το οποίο θα προβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
έκθεσης. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Σύρος-Πολιτισμός 2016» του δήμου 
Ερμούπολης Σύρου.

Δημιουργία 
παιδικών 
σταθμών

Ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος, 
για τη δημιουργία και ενίσχυση των κοινωνικών δο-
μών στα νησιά μας, απεύθυνε προσκλήσεις για την 
υποβολή προτάσεων δημιουργίας βρεφονηπιακών 
και παιδικών σταθμών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 
2.762.928 ευρώ, για την διετία 2016 – 2017, στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αι-
γαίο 2014 – 2020», με χρηματοδότηση από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Οι προσκλήσεις αφορούν δομές όπως Βρεφικοί 
Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί Ολοκληρωμένης φροντίδας, Παιδικοί Σταθ-
μοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(Κ.Δ.Α.Π.), Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα  
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 
(Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.). Ειδικότερα:

Την πρώτη πρόσκληση με τίτλο «Εναρμόνιση Οικο-
γενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό 

έτος 2016 – 2017», ο περιφερειάρχης απευθύνει στην 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για την υποβολή προτάσεων έργων 
που αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δη-
μόσιες και ιδιωτικές): Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπια-
κοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί και Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που 
διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα 
πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 2.399.606 €.  Η 
υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από έως την 
31/8/2016.

Η δεύτερη πρόσκληση με τίτλο «Εναρμόνιση Οικο-
γενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό 
έτος 2016 – 2017 (ΑΜΕΑ)» απευθύνεται στην Ελλη-
νική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α) για την υποβολή πρότασης έργων που αφο-
ρούν στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και 
ιδιωτικές): Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης 
Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 
(Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.). 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που δια-
τίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρό-
σκληση ανέρχεται στο ποσό των 363.322  €.  Η υποβο-
λή των προτάσεων είναι δυνατή έως την 31/08/2016.

Οι παραπάνω πράξεις αφορούν στην ενίσχυση της 

απασχολησιμό-
τητας ατόμων 
ευπαθών και 
λοιπών ομάδων 
του πληθυσμού 
που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από 
φτώχεια και κοι-
νωνικό αποκλει-
σμό και έχουν την 
ευθύνη φροντί-
δας παιδιών, με 
στόχο την εναρ-
μόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, 
μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης οικογενειών σε 
υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά. Συμβάλλουν στο 
στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης 
και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικο-
γένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με 
ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευ-
κόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς 
κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οι-
κογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας

Παράλληλα, συμβάλλουν στην αποδέσμευση των 
ωφελούμενων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους 
με αναπηρία και στην αύξηση της απασχόλησης και 
την διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις 
εργασίας.

Διαμαρτυρία 
1ου δημοτικού 
Παροικιάς

Από το σχολικό μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς Πάρου, για το 
θέμα που είχε αναδείξει η εφημερίδα μας στο παρελ-
θόν σχετικά με τη φορολόγιση του συνεταιρισμού του 
σχολείου εκδώθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Εκπροσωπώντας τη σχολική κοινότητα του 1ου Δη-
μοτικού σχολείου Παροικίας απευθυνθήκαμε με επιστο-
λές μας, στον Υπουργό Οικονομικών (4-11-2015), στη 
Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Νομού Κυ-
κλάδων (13-4-2016) και στο Συνήγορο του Παιδιού που 
αφορά τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων (17-2-
2016), προκειμένου να διορθωθεί η τεράστια αδικία που 
υφιστάμεθα στο σχολείο μας, ότι υπόκειται ο σχολικός 
συνεταιρισμός σε φόρο Επιτηδεύματος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Σχολικός Συνεταιρισμός των 
μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου 
δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και 
ιδιαίτερα του Ν.1566/85 και ενοικίασε το κυλικείο του 
σχολείου από τη σχολική επιτροπή του δήμου Πάρου, 
προσφέροντας έσοδα που δεν υπήρχαν στην σχολική 
επιτροπή.

Με την ενοικίαση και λειτουργία του σχολικού κυλικεί-
ου στόχος του σχολικού συνεταιρισμού μας ήταν:

1. Η προαγωγή του συνεταιριστικού πνεύματος στα 
παιδιά μας

2. Η παροχή ποιοτικών προϊόντων εστίασης στους μα-
θητές

3. Η προαγωγή του πνεύματος της οικονομίας στους 
μαθητές

4. Τα έσοδα του σχολικού κυλικείου να διατίθονται για 
την αγορά υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολείο μας την 
οποία έχουμε ανάγκη.

Η λειτουργία του κυλικείου στη διάρκεια των διαλειμ-
μάτων γίνεται με την εθελοντική εργασία μαθητών και 
γονέων του σχολείου μας και με κάθε νόμιμη διαδικασία 

και πλήρη νόμιμη αδειοδότηση σε θέματα διοικητικά, 
οικονομικά, υγειονομικά. Ο συνεταιρισμός έχει Α.Φ.Μ., 
αποδίδει Φ.Π.Α. Όλα  νόμιμα.

Όμως την περασμένη σχολική χρονιά 2014-2015 
διαπιστώσαμε ότι υπόκειται ο σχολικός συνεταιρισμός 
και σε φόρο Επιτηδεύματος. Έτσι όλο το μικρό κέρδος 
του σχολικού συνεταιρισμού από την εκμετάλλευση του 
κυλικείου, μετά την πληρωμή των εξόδων, του ενοικίου 
στη σχολική επιτροπή του Δήμου και του Φ.Π.Α., πήγε 
στο φόρο επιτηδεύματος. Αποτέλεσμα οικονομικό για το 
συνεταιρισμό μηδέν, μετά τόσο κόπο από τον εθελοντι-
σμό γονέων και μαθητών. Θεωρούμε ότι είναι τραγικά 
ειρωνικό και ακραία άδικο να φορολογείται ως επιτη-
δευματίας η αγνή εθελοντική προσπάθεια των παιδιών 
μας, που προσπαθούν να εξοικονομήσουν λίγα χρήματα 
για να εξοπλίσουν καλύτερα το σχολείο τους.

Είναι τραγικό παιδιά 6-12 ετών και ενώ έχουν δημι-
ουργήσει με τις μικρές παιδικές τους δυνάμεις, οικονο-
μική δραστηριότητα τόσο πολύτιμη στις μέρες μας, να 
φορολογούνται και να τους παίρνουν το απειροελάχιστο 
κέρδος τους. Κέρδος που ονειρεύονταν να διαθέσουν 
για την αγορά υλικοτεχνικής υποδομής. Ο φόρος επιτη-
δεύματος αφαίρεσε από τα παιδιά μας το όνειρό τους 
και τιμώρησε χωρίς λόγω την αγνή και άδολη προσπά-
θειά τους .

Σήμερα τους ξαναστείλαμε επιστολή με θέμα: «Αδυ-
ναμία Πληρωμής Βεβαιωμένων Οφειλών» με το 
ποσό  «755,34», μαζί με το σημείωμα πληρωμής του 
TAXISnet.»
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Εκδηλώσεις 
ΚΔΕΠΑΠ

Από την ΚΔΕΠΑΠ 
δημοσιοποιήθηκαν οι 
εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν 
έως 13 Ιουλίου 2016

9/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 
21:00 Πανηγύρι 
του ΝΗΡΕΑ

με την Κυριακή 
Σπανού και τον Νίκο 
Οικονομίδη

Νάουσα, Κήπος Παναγίας Παντάνασσας  
10/7 ΚΥΡΙΑΚΗ  20:00 «Αναβίωση της Πεζό-

τρατας»
Ζωντανή μουσική από το μουσικό σχήμα 

«DELAPARO».
Διοργάνωση Δ/Κ Πάρου.
Παροικία – Παραλία, Ζωοδόχου Πηγής 
10/7 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:00 Ελληνικοί Παραδοσια-

κοί Χοροί - Αφιέρωμα στον Παριανό Γάμο και 
στα έθιμα και τους χορούς της Ηπείρου και της 
Θράκης

Διοργάνωση Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάου-
σας Νάουσα, Προαύλιο Παναγίας 

10-16/7 ΚΥΡΙΑΚΗ «Paros Symposium»
Συμπόσιο Μετάφρασης και Ποίησης 
Λεύκες, Σπίτι Λογοτεχνίας 
13/7 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00 Συναυλία Χρήστου Θη-

βαίου
Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Νάουσα, Πάρκο Πάρου

Optimist
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα σκαφών τύπου 

Optimist, πραγματοποιήθηκε στη Χίο υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, από 18/6 
έως 22/6 με την συμμετοχή 236 αθλητών από 49 ομί-
λους της χώρας μας.

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου μετείχε στους αγώνες με 
6 αθλητές του, όπου τις πρώτες ημέρες των αγώνων 
επικράτησε άπνοια με αποτέλεσμα να πραγματοποιη-
θούν λίγες κούρσες. Ο αγώνες ολοκληρώθηκε με συ-
νολικά 8 ιστιοδρομίες.

Τα αποτελέσματα για τους αθλητές του ΝΟΠ είχαν 
ως εξής:

Στο χρυσό στόλο ο Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 
στην 49η θέση και ο Μπρούσης Βίκτωρ στην 58η 
θέση.

Στο χάλκινο στόλο, την 9η θέση και την 168η στην 
γενική, κατέκτησε ο Ανδρεάδης Γρηγόρης, στον ίδιο 

στόλο την 10η θέση η Καλακώνα Μαρίνα και 169η 
στη γενική, η Δαφερέρα Θεοφανία την 38η θέση και 
την 197η στη γενική και ο Καρασαντές Κωνστναντίνος 
την 65η θέση και τη 224η στη γενική.

Τέλος, ην αποστολή συνόδευσε ο προπονητής, κ. Τα-
γαρόπουλος Παναγιώτης.

Προπονητικό 
σεμινάριο

Στις 27 Ιουνίου 2016, ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου, κ. Κώ-
στας Μπιζάς  χαιρέτισε την έναρξη του προπονητικού 
σεμιναρίου και του «Eugenios Gerards Soccer Camp», 
που συνδιοργανώνεται για πρώτη φορά στις Κυκλά-
δες και συγκεκριμένα στο νησί της Πάρου από την πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και με την υποστήριξη του 
δήμου Πάρου.

Στόχος του «Eugenios Gerards Soccer Camp», είναι 
η εκπαίδευση των μικρών παιδιών - ποδοσφαιριστών 
με σωστή προσέγγιση στις τεχνικές δεξιότητες με έναν 
ευχάριστο, διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο. Επί-
σης να μεταδώσει ιδέες και γνώσεις για την ανάπτυξη 

του παιδικού ποδοσφαίρου.  
Γι’ αυτόν το λόγο προγραμματίστηκε η διεξαγωγή 

του 13ου καμπ να γίνει φέτος εκτός από την Αθήνα 
και την Κρήτη, και στην Πάρο, με αφορμή και με το 
ότι συμπίπτει το παγκυκλαδικό τουρνουά στο νησί της 
Πάρου. Οι μικροί αθλητές των Κυκλάδων θα έχουν 
την δυνατότητα να εκπαιδευτούν στις νέες τάσεις του 
σύγχρονου παιδικού ποδοσφαίρου και να γνωρίσουν 
μερικούς από τους πιο έμπειρους προπονητές οι οποί-
οι έχουν εκπαιδεύσει αρκετούς παίκτες που τώρα ανή-
κουν σε ομάδες της SUPER LEAGUE!

Η φιλοσοφία του καμπ είναι να μεταφέρει ιδέες και 
γνώσεις σε παιδιά γονείς και ειδικά σε προπονητές για 
να μπορέσουν να γίνουν όλοι ακόμα καλύτεροι! Στόχος 
της διοργάνωσης που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 
1η Ιουλίου, είναι όλα τα παιδιά να μάθουν παίζοντας 
και να φεύγουν από το γήπεδο με ενθουσιασμό αλλά 
και με πολλά χαμόγελα.Ο Χ. Ρότσα στο 

δημαρχείο!

Στο δημοτικό στάδιο Πάρου φιλοξενήθηκε μία ση-
μαντική αθλητική διοργάνωση, το «Eugenios Gerards 
Soccer Camp», σεμινάριο ποδοσφαίρου για μικρά παι-
διά. 

Η προπονητική ομάδα του Eugenios Gerards Soccer 
Camp, με επικεφαλής τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, τους: 
Κώστα Μπατσινίλα, Ανδρέα Λαγωνικάκη, Μανώλη Πα-
παδάκη και άλλους εξειδικευμένους προπονητές για 
μικρές ηλικίες, επισκέφθηκαν στις 1/7/16 το δήμαρχο 
Πάρου, κ. Μάρκο Κωβαίο, στο δημαρχείο για να τον 
ευχαριστήσουν τόσο για την παραχώρηση του δημο-
τικού σταδίου Πάρου, όσο και για την γενικότερη φι-
λοξενία στο νησί.

Ο κ. Κωβαίος, επισήμανε ότι ο δήμος στηρίζει τον 
αθλητισμό, τους συνεχάρη για την προσφορά τους 
στον αθλητισμό ειδικότερα στις μικρές ηλικίες που τί-
θενται οι βάσεις και εξέφρασε την ευχή να υπάρξει 
συνέχεια της πολύτιμης δουλειάς τους στο νησί, και 
να συνδράμουν στη γενικότερη πρόοδο των νέων παι-
διών της Πάρου και των Κυκλάδων.

Παιδικό 
Τρίαθλο

Ολοκληρώθηκε το 4ο παιδικό τρίαθλο του ΝΟΠ που 
διοργανώθηκε την Κυριακή 3/7, σε συνεργασία με τον 
ποδηλατικό όμιλο Πάρου. Συμμετείχαν 13 παιδιά ηλι-
κίας από 7 έως 15 ετών. 

Τα παιδιά αγωνίστηκαν στην κολύμβηση, στο ποδή-

λατο και στο τρέξιμο, μπροστά και γύρω από τις εγκα-
ταστάσεις του ομίλου.

Σε σχετική ανακοίνωση ο ΝΟΠ σημειώνει: «Θα θέ-
λαμε να ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη βοήθεια 
τους, την Ελληνική ομάδα διάσωσης και τα μέλη του 
ποδηλατικού ομίλου, τους χορηγούς που μας στηρί-
ζουν, τους αθλητές που πήραν μέρος, καθώς και τους 
γονείς που βοήθησαν στην αρτιότερη διοργάνωση 
των αγώνων. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
την προπονήτρια του ομίλου μας κ. Παντελαίου Μα-
ρία».

Εξελίξεις 
στο κλειστό 
Παροικιάς

Απάντηση σχετικά με το κλειστό γυμναστήριο Πα-
ροικιάς έδωσε ο Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ κ. Θ. Μαρινό-
πουλος έπειτα από δημοσίευμα στο fileleutheros.net. 
H απάντηση του κ. Μαρινόπουλου έχει ως εξής:

«Όταν ανέλαβα την προεδρία στην ΚΔΕΠΑΠ ενημε-
ρώθηκα για το αποθεματικό πόσο που υπήρχε. Έπειτα 
μελέτησα τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων και είδα ότι 
επιτρέπεται η μεταφορά πόσου στο δήμο για κοινωφε-
λές έργο.

Αμέσως άρχισα συζητήσεις για το κλειστό γυμναστή-
ριο Παροικιάς, προκειμένου να μάθω τι ποσό απαιτείται 
και τους διαθέσιμους χώρους. Με πληροφόρησαν για 
την πρόθεση της Μητρόπολης να δωρίσει παρακείμενο 
οικόπεδο ιδιοκτησίας της για κοινωφελή σκοπό. 

Όμως, μετά από συνάντηση με επιτροπή της Μητρό-
πολης, μας γνωστοποιήθηκε ότι το θέμα θα περάσει από 
την Ιερά Σύνοδο για έγκριση και εκεί δε δέχονται δωρε-

ές, παρά μόνο ανταλλαγές με αντίστοιχης αντικειμενικής 
άξιας ακίνητα. Μπήκαμε σε μια διαδικασία επαφών με 
τις υπηρεσίες του δήμου και ενημερώσαμε την επιτρο-
πή της Μητρόπολης για τα πιθανά ακίνητα επιλογής για 
ανταλλαγή.

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου, συναντηθήκαμε εκ νέου με την 
επιτροπή όπου μας ανακοινώθηκε η σύμφωνη γνώμη 
τους σε μια πρόταση δική μας. Τέθηκε όμως από τον Δή-
μαρχο στο τραπέζι η πρόταση να γίνει στο Ζευλάκι, όπου 
το ακίνητο είναι δημοτικό και υπάρχουν και μελέτες για 
να μην καθυστερήσουμε πάρα πολύ, όπως επίσης να 
σκεφτούμε σοβαρά και την περίπτωση ανταλλαγής διότι 
το ακίνητο είναι διπλά στο γήπεδο και στο μέλλον μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελή έργα από το Δήμο.

Η οριστική πρόταση θα ανακοινωθεί από τον Δήμαρ-
χο, έως την επόμενη Παρασκευή και θα προωθηθεί για 
ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο. Μετά θα συνεδριάσει 
το διοικητικό συμβούλιο της ΚΔΕΠΑΠ για τη μεταφορά 
των 400.000 ευρώ στο δήμο για την υλοποίηση του έρ-
γου.

Αυτά με λίγα λόγια προς το παρόν.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
Πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ

Υ.Γ. Το ποσόν υπάρχει στον επενδυτικό σχεδιασμό της 
ΚΔΕΠΑΠ και δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στο Δήμο».
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Δρόμος Υγείας Αντιπάρου
Το Σάββατο 18 Ιουνίου 2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 5ος αγώνας δρόμου 

υγείας Αντιπάρου 24,4 χλμ. που συνδιοργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο 
«Αντίπαρος εν πλω», την περιφέρεια Ν. Αιγαίου και το δήμο Αντιπάρου. 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν παράλληλες δράσεις (βασι-
κό αγώνισμα 24,4 km, αγώνας δρόμου 10 χλμ., περιπατητική διαδρομή 10 χλμ. 
και παιδικός αγώνας fun race 2χλμ) με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 
αθλητών. Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή αθλητών από Καναδά, Αμερική, Πο-
λωνία, Μαρόκο, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελβετία, Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία, 
Ινδονησία, Αγγλία και Ιρλανδία, που μαζί με τις ελληνικές συμμετοχές δημιούργη-
σαν ένα ξεχωριστό κλίμα την ημέρα του αγώνα. 



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 9 Ιουλίου 2016

Κυκλοφορεί!

Μην ξεχάσεις να ανακυκλώσεις το παλιό σου τεύχος!

Ειδικό αφιέρωµα για την ανακύκλωση στις τελευταίες σελίδες!
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