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■ Αστικός Μύθος
Οι αστικοί θρύλοι αποτελούν ιστορίες ή θρύλους συ-

νήθως φανταστικών γεγονότων που διαδίδονται μαζι-
κά. Ουσιαστικά πρόκειται για διαδεδομένες φήμες. Στη 
σημερινή εποχή διαδίδονται συνήθως μέσω διαδικτύου. 
Στόχο έχουν διαμέσου της υπερβολής, να κάνουν τον 
πολίτη να πιστέψει αυτά που θέλει να πιστεύει ο απο-
στολέας του μηνύματος.

■ Ελληνική γλώσσα
Ένας από τους πλέον διαδεδομένους αστικούς μύ-

θους που αντέχει εδώ και δεκαετίες είναι ότι η ελληνική 
γλώσσα δεν έγινε η επίσημη των ΗΠΑ για μία ψήφο. 
Στην πραγματικότητα, βέβαια, τέτοια ψηφοφορία στις 
ΗΠΑ δεν έγινε ποτέ, αλλά άντε να αλλάξεις μυαλό σε 
όλους όσοι το πιστεύουν.

■ Πόσδαγλης
Ένας από τους πιο σύγχρονους αστικούς μύθους, εί-

ναι το βιβλίο του Ισίδωρου Πόσδαγλη: ««Πατριωτική Οι-
κονομική Πολιτική», που περιγράφει με ανατριχιαστική 
λεπτομέρεια τι επρόκειτο να γίνει στην οικονομική ζωή 
της χώρας τα χρόνια του μνημονίου. Το βιβλίο εννοεί-
ται ότι εκδόθηκε το 1952 από τον εκδοτικό οίκο «Μπι-
στιρλή». Ο δε Πόσδαγλης, αναφέρεται ως πολιτικός 
κρατούμενος της εποχής. Τελικά, πολιτικός κρατούμε-
νος, Πόσδαγλης, δεν υπήρξε ποτέ, όπως και εκδοτικός 
οίκος «Μπιστιρλή». Η χαζομάρα των δημιουργών του 
αστικού μύθου (την οποία blog που χειρίζονται ιδιώτες 
αναπαράγουν με μεγάλη ευκολία), είναι τόσο μεγάλη, 
που το δήθεν εξώφυλλο του βιβλίου είναι γραμμένο σε 
μονοτονικό σύστημα, ενώ ο γεωγραφικός χάρτης που 
περιλαμβάνεται σε αυτό δεν απεικονίζει την Ευρώπη 
του 1952 αλλά τη σημερινή! Προφανώς οι δράστες του 
αστικού μύθου εκτός του ότι δε γνώριζαν το πολυτονι-
κό σύστημα της εποχής, ήταν και αγεωγράφητοι!

■ Δύτης
Η άλλη μέγιστη ανοησία είναι ο μύθος του δύτη, που 

απομεινάρια βρέθηκαν στην Πεντέλη, έπειτα από τη με-
γάλη πυρκαγιά στην περιοχή. Σύμφωνα με το μύθο ο 
δύτης βρέθηκε στο βουνό, καθώς ρουφήχτηκε από κα-
τασβεστικό αεροπλάνο την ώρα του ανεφοδιασμού και 
ξεβράστηκε την ώρα της κατάσβεσης στην πυρκαγιά. Η 
αλήθεια είναι πως η είσοδος του νερού στα πυροσβε-
στικά αεροπλάνα είναι τόσο μικρή –αφού γεμίζουν με 
επιστόμια σε μόνο 25-30 δευτερόλεπτα- που δεν χω-
ράει άνθρωπος!

■ Κίσινγκερ
Σύμφωνα με τον αστικό μύθο ο Χένρυ Κίσινγκερ 

δήλωσε στις 17/2/97 στην εφημερίδα «Turkish Daily 
News» (κατ’ άλλους το 1973), ότι: «Ο ελληνικός λαός 
είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι’ αυτό πρέπει να τον 
πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες (...) Εν-
νοώ, δηλαδή, να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα 
πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξου-
δετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να 
διακριθεί, να επικρατήσει...». Η συγκεκριμένη αρλούμπα 

–που σίγουρα ένας άριστος γνώστης της διπλωματίας, 
όπως ο Κίσινγκερ, δε θα έκανε ποτέ δημόσια-, αναπα-
ράχθηκε στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» από το Γ. Μαρί-
νο στις 14/8/97. Η «είδηση», παρόλο που διαψεύστηκε 
από το ίδιο το έντυπο στη συνέχεια, και είχε δημοσιευτεί 
και διορθωτικό κείμενο το οποίο περιλάμβανε απάντη-
ση Κίσινγκερ, συνέχισε να αναμεταδίδεται και πολλοί 
πιστεύουν ότι τα παραπάνω είχαν ειπωθεί!

■ Σάρα Πέϊλιν
Τον Μάρτιο του 2014 κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η 

είδηση ότι η πρώην υποψήφια αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, 
Σάρα Πέιλιν, είχε δηλώσει: «Έχω μελετήσει την ιστορία 
της Ευρώπης και γνωρίζω πολύ καλά τι είναι η Ελλά-
δα. Η Ελλάδα είναι ένας δούρειος ίππος της Ρωσσίας 
και επομένως η καταστροφή της θα είναι ένα σαφές 
μήνυμα προς Πούτιν για το τι τον περιμένει».Το κεί-
μενο αρχικά είχε δημοσιευτεί σε Βουλγάρικο site υπό 
τον τίτλο: «Η αλήθεια όπως θα μπορούσε να είναι (φα-
ντάσου)». Το Βουλγάρικο κείμενο ήταν ένα φανταστικό 
σενάριο και περιέγραφε φανταστικό βομβαρδισμό στη 
Βουλγαρία. Τελικά, η «είδηση» αναπαράχθηκε από site, 
που πήρε μία συνέντευξη της Πέιλιν και της άλλαξε το 
νόημα. Στη συνέχεια αναπαράχθηκε από δεκάδες blog 
που χειρίζονται ιδιώτες κλπ, κλπ. Για την ιστορία η Σάρα 
Πέιλιν είχε δηλώσει για τα γεγονότα στην Ουκρανία, 

ότι: «Ένας κακός με πυρηνικά πρέπει να αντιμετωπιστεί 
μόνο από ένα καλό με πυρηνικά».

■ Ντίσνεϊ
Ένας πολύ διαδεδομένος αστικός μύθος είναι αυτός 

που λέει ότι το σώμα του Γουόλτ Ντίσνεϊ έχει καταψυ-
χθεί, ώστε να τον επαναφέρουν στη ζωή, αν η επιστήμη 
εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που αυτό να μπορεί να γίνει. 
Το πρόβλημα είναι ότι ο Ντίσνεϊ μετά το θάνατό του 
αποτεφρώθηκε και η τέφρα του φυλάσσεται στην Κα-
λιφόρνια!

■ Αϊνστάιν
Σύμφωνα με τον αστικό μύθο ο Άλμπερτ Αϊνστάιν όχι 

μόνο ήταν πολύ κακός μαθητής, αλλά στα μαθηματικά 
δεν μπορούσε να κάνει μία απλή πρόσθεση. Η αλήθεια 
είναι ότι από την ηλικία των 15 ετών, ο Αϊνστάιν, είχε 
ήδη γνώσεις πάνω στο διαφορικό και ολοκληρωτικό 
λογισμό και η μαθηματική ανάλυση ήταν «παιχνιδάκι» 
γι’ αυτόν. 

■ Αεροψεκασμοί
Τώρα θα ρωτήσετε γιατί όλες οι παραπάνω ιστορίες. 

Ζούμε σε μία χώρα που το 1/3 του πληθυσμού της πι-
στεύει ότι μας ψεκάζουν και γι’ αυτό το λόγο δεν αντι-
δρά η κοινωνία. Η σωστή ερώτηση θα ήταν τι κάνουν 
τα υπόλοιπα 2/3 του πληθυσμού… Αυτό που κατανοού-
με είναι πως κάποιοι αρέσκονται να διαδίδουν φήμες, 
καθώς αυτό τους βολεύει. Άλλοι για να καλύψουν τις 
αδυναμίες τους, άλλοι για να αποπροσανατολίσουν, άλ-
λοι για να βρουν «εχθρούς» και να το παίξουν θύματα.

■ Πάρος
Στην Πάρο έχουν μαζευτεί πολύ «μεγάλα» μυαλά που 

πιστεύουν ότι κάθε αρλούμπα που γράψουν και κάθε 
λάσπη που θα ρίξουν στον ανεμιστήρα γίνεται πιστευτή. 
Επειδή το ψέμα και ο αστικός μύθος είναι δίδυμα αδελ-
φάκια, ας θυμηθούν ότι κανένα από τα δύο δεν επιζεί 
για να μεγαλώσει.

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

Λάθος
πληροφόρηση 
για κώδωνες

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, 
με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων, υπήρχε μία δι-
ένεξη μεταξύ του δημάρχου κ. Μ. Κωβαίου και του 
δημοτικού συμβούλου κ. Α. Πατέλη, σχετικά με τους 
κάδους συλλογής γυάλινων συσκευασιών, τους γνω-
στούς μπλε κώδωνες.

Ο δημοτικός σύμβουλος ισχυρίστηκε ότι δεν ψήφισε 

για εκείνους τους μπλε κώδωνες, καθώς ήταν ουσια-
στικά απευθείας ανάθεση σε εργολάβο για την αγορά 
τους. Η αλήθεια είναι η εξής και αυτό προς αποφυγή 
σχολίων που δεν τιμούν το δήμο μας. 

Με επιστολή της προς το δήμο Πάρου από τις 11 
Μαρτίου 2016 η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης, έκανε σαφές ότι προτείνει την ανά-
πτυξη νέου ρεύματος χωριστής συλλογής γυάλινων 
συσκευασιών σε μπλε κώδωνες, οι οποίοι θα αναπτυ-
χθούν παράλληλα και συμπληρωματικά με το υφιστά-
μενο ρεύμα του μπλε κάδου στο πλαίσιο της μεταξύ 
του δήμου και της ΕΕΑΑ σύμβασης συνεργασίας και 
θα εξυπηρετείται με δαπάνη της ΕΕΑΑ. Σημειώνουμε 
ότι η ανάπτυξη των μπλε κωδώνων εξυπηρετεί κατά 
κύριο λόγο την προσωρινή αποθήκευση και χωριστή 

συλλογή των γυάλινων συσκευασιών που απορρίπτο-
νται από επιχειρήσεις κυρίως υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος.

Όπως σημειωνόταν επί λέξει στο έγγραφο της ΕΕΑΑ: 
«Η ΕΕΑΑ θα καλύψει τη δαπάνη προμήθειας, 
τοποθέτησης και συλλογής των κωδώνων, οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν σε δημόσιο χώρο».

Ερώτηση προς 
ΚΠΠΑ

Την 1η Ιουνίου 2016, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εξέδωσε πρόσκληση –
που αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο- για την υποβολή 
προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αι-
γαίο» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Πρόσκληση της Κοι-
νωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο: «Δράσεις 
Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών 
- Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντο-

πωλεία, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία».
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, κάλεσε τους φο-

ρείς και μεταξύ αυτών και το δήμο Πάρου, 
για τη δράση των Κοινωνικών Φαρμακείων. για την 
υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων). Για το Κοινω-
νικό Φαρμακείο, όπως έγραφε η προκήρυξη: «Αφορά 
στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν 
φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευ-
τικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν 
ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με 
φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς 
συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητο-
ποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών (…)

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η κάθε 
δομή είναι άτομα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε 

κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. 
ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ 
χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλι-
άριο απορίας, κλπ)».

Η ερώτηση

Η ερώτησή μας προς τον πρόεδρο του ΝΠΔΔ Δή-
μου Πάρου, Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοι-
ας και Αλληλεγγύης είναι πολύ απλή.

Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Πάρου 
για την επίτευξη της παραπάνω πρόσκλησης της Πε-
ριφέρειας Ν. Αιγαίου και τι ενέργειες έχουν γίνει για 
την επίτευξη του στόχου που θα ανακουφίσει πολλούς 
συμπολίτες μας.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την απάντηση.
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Κατάργηση της 
εκτός σχεδίου 
δόμησης

Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης σε 
όλη την Ελλάδα αναμένεται να καταστούν μη οικοδο-
μήσιμα εν μια νυκτί, εφόσον δεν τροποποιηθεί σχετική 
νομοθετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέ-
διο που έχει καταθέσει το ΥΠΕΚΑ (υπ. Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) περί ενεργειακών 
επιθεωρητών, που συζητείται στη Βουλή αυτές τις 
ημέρες. 

Όπως καταγγέλλουν φορείς της αγοράς ακινήτων, 
στο νομοσχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατάρ-
γηση όλων των κατά παρέκκλιση δυνατοτήτων δόμη-
σης στις εκτός σχεδίου περιοχές, που είναι χαρακτηρι-
σμένες ως γεωργική γη. 

Επί της ουσίας, οι κάτοχοι εκτός σχεδίου εκτάσεων 
σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως γεωργικές ζώνες 
υψηλής παραγωγικότητας, χάνουν το δικαίωμα να 
ανεγείρουν κτίσματα σε περίπτωση που το οικόπεδό 
τους είναι μικρότερο των τεσσάρων στρεμμάτων, που 
αποτελεί το ελάχιστο απαιτούμενο όριο. Μέχρι σήμε-
ρα οι κάτοχοι τέτοιων γαιών μπορούσαν να τις αξι-
οποιήσουν και για την ανέγερση κατοικιών, εξοχικών, 
ή και γραφείων μικρής κλίμακας εφόσον τα εν λόγω 
οικόπεδα πληρούσαν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως 
να έχουν πρόσοψη σε δρόμο (εθνική οδό, επαρχιακή 
οδό, δημοτική οδό) ή να βρίσκονται σε συγκεκριμένη 
απόσταση 200 και 150 μέτρων αντίστοιχα από εθνι-
κο-επαρχιακό δρόμο και από δημοτικό δρόμο. Με τον 
τρόπο αυτό, ήταν εφικτή η οικοδόμηση ακόμα και σε 

οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων, που 
είναι η ελάχιστα απαιτούμενη επιφάνεια για την ανέ-
γερση κτισμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Πλέον, όπως τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιο-
κτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), χιλιάδες δομήσιμα αγρο-
τεμάχια σε όλη τη χώρα θα μετατραπούν, άμεσα σε 
απλά «χωράφια», με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά 
για τους κατόχους τους, αλλά και για τον κλάδο της 
οικοδομής, που θα μπορούσε δυνητικά να προσδο-
κά σε κάποια έσοδα από την ανέγερση κτισμάτων σε 
αυτά τα ακίνητα. Παράλληλα, κατά την ΠΟΜΙΔΑ, πρό-
κειται για έναν ακόμα «παράγοντα έμμεσης εξώθησης 
των πολιτών στην αυθαίρετη δόμηση». Το ακόμα πιο 
παράδοξο είναι ότι την ίδια στιγμή που το υπουργείο 
Περιβάλλοντος καθιστά τις εν λόγω εκτάσεις μη οι-
κοδομήσιμες, το υπουργείο Οικονομικών με τον νέο 
ΕΝΦΙΑ που έχει θεσπίσει, φορολογεί όλα τα εκτός 
σχεδίου οικόπεδα και με συμπληρωματικό φόρο. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Εσόδων που δημοσιεύτηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως δίνεται εντολή στις αρμόδιες 
υπηρεσίες που θα επεξεργαστούν τα στοιχεία του Ε9, 
να συνυπολογίσουν στο εκκαθαριστικό του συμπλη-
ρωματικού ΕΝΦΙΑ και την αξία των εκτός σχεδίου 
ακινήτων. 

Αυτό σημαίνει ότι πολλοί ιδιοκτήτες, εκτός από τον 
κύριο ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν για τα αγροτεμά-
χιά τους φέτος, θα υποχρεωθούν να καταβάλουν και 
επιπλέον φόρο. Μάλιστα, όπως προκύπτει, οι σχετικές 
υπηρεσίες δεν έχουν βρει ακόμα τον τρόπο υπολογι-
σμού της αξίας των αγροτεμαχίων, με αποτέλεσμα να 
βρίσκεται στον «αέρα» η όλη διαδικασία. Όπως ανέ-
φερε πρόσφατα η «Κ», τα στελέχη του υπουργείου 
έχουν λάβει κάποιες προδιαγραφές, προκειμένου να 
ξεκινήσουν τα τεστ εκκαθάρισης του συμπληρωμα-
τικού φόρου. Στο πλαίσιο αυτό, πρώτα θα πρέπει να 
διαπιστωθεί εάν τα ποσά που προκύπτουν ανταποκρί-

νονται στην πραγματικότητα ή αν είναι υπερβολικά, 
καθώς και αν συγκεντρώνεται το απαιτούμενο ποσόν 
που έχει συμφωνηθεί με τους πιστωτές της χώρας και 
μετά θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση, η οποία θα 
εξειδικεύει τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας των 
αγροτεμαχίων.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, οι ιδιοκτήτες αγροτι-
κών εκτάσεων στην περιφέρεια είναι ήδη επί ποδός, 
καθώς όχι μόνο θα κληθούν να πληρώσουν περισσό-
τερο φόρο φέτος, αλλά αυτός θα επιβληθεί και επί 
περιουσίας, η οποία οδεύει προς απαξίωση, μεγεθύ-
νοντας την αδικία που πάει να συντελεστεί. 

* Με πληροφορίες από «Καθημερινή»

Ο «μαραθώνιος» 
ενός έργου

Με την καθοριστική παρέμβαση της περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου, ολοκληρώθηκε το έργο συντήρησης του δη-
μοτικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Πάρου, ενός 
πολύ σημαντικού έργου, προϋπολογισμού 600.000 
ευρώ.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του επαρχείου 
Πάρου: «[…] Η περιφερειακή αρχή διεκδίκησε με επι-
τυχία πόρους ύψους 100.000 ευρώ για την αποπερά-
τωσή του και έβαλε τέλος στην πολυετή καθυστέρη-
ση εκτέλεσης του έργου, αποδεικνύοντας πως όταν 
υπάρχει βούληση και συστηματική παρακολούθηση 
των θεμάτων, οι λύσεις είναι εφικτές»

Ο «μαραθώνιος»

Το έργο για να ολοκληρωθεί πέρασε πολλές φάσεις, 
καθώς είχε εγκριθεί στις 7/5/2012 με απόφαση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Η δημοπρα-
σία του έργου πραγματοποιήθηκε στις 2/6/12. 
Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 585.534,39 
ευρώ, υπογράφτηκε στις 28/1/2013 διάρκειας 
τεσσάρων μηνών. Στη συνέχεια με απόφαση της οικο-
νομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 158 ημε-
ρών ήτοι μέχρι 31/10/2013! 

Στις 31/10/2013 ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση 
προθεσμίας περαίωσης 240 ημερών ήτοι μέχρι 
30/6/14 και στις 25/6/14 αιτήθηκε παράταση 123 
ημερών ήτοι μέχρι 31/10/2014 επικαλούμενος ερ-

γασίες της ΔΕΥΑΠ. Στις 31/10/2014 ο ανάδοχος αιτή-
θηκε νέα παράταση μέχρι 30/6/2015 επικαλού-
μενος τις καιρικές συνθήκες και η οικονομική επιτροπή 
της ΠΝΑΙ του ενέκρινε μέχρι τις 15/6/2015.

Στις 12/6/2015, ο ανάδοχος υπέβαλε Ειδική 
Δήλωση Διακοπής Εργασιών επικαλούμενος την μη 
εξόφληση της 4ης εντολής πληρωμής. Η Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στις 22/6/2015 απέρρι-
ψε την Δήλωση Διακοπής Εργασιών και την αξίωση 
του αναδόχου για καταβολή τόκων υπερημερίας. Στις 
12/6/15 και 2/7/2015, έγινε αίτημα από τον ανά-
δοχο για παράταση περαίωσης προθεσμίας του έργου 
έως την άνοιξη του 2016.

Στις 9/9/2016 ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων. 
κ. Λεονταρίτης απέστειλε έγγραφο προς τον ανάδοχο 
του παραπάνω έργου με το οποίο ζητούσε την άμεση 
περαίωση των εργασιών μέχρι τις 15/6/2016. Σε 
διαφορετική περίπτωση ο κ. αντιπεριφερειάρχης γνω-
στοποιούσε στον ανάδοχο ότι δε θα δοθεί παράταση 
προθεσμίας με αναθεώρηση, αλλά παράταση χωρίς 
αναθεώρηση και κατά συνέπεια με ποινικές ρήτρες. 
Στις 22/3/2016 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυ-
κλάδων με έγγραφο προς το υπουργείο Μεταφορών 
και Δικτύων, ζήτησε την διάθεση πίστωσης 100.000 
ευρώ για το συγκεκριμένο έργο.

Στις 26/4/2016 ο έπαρχος Πάρου ζήτησε με σχε-
τικό υπόμνημα στον υπουργό Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων, κ. Χ. Σπίρτζη, τη συνέχιση και την ολοκλή-
ρωση του έργου.

Τελικά και μετά από τη σχετική αλληλογραφία και 
με καθυστέρηση 3 ετών, χωρίς να έχει ευθύνη η 
Περιφερειακή Αρχή, υλοποιήθηκε το υπόλοιπο του 
αρχικού έργου. Έτσι, εκτελέσθηκαν ασφαλτοστρώσεις 
στη Νάουσα (30/6/16), στη Μάρπησσα (2/7/16 κι 

6/7/2016) και στις Λεύκες (6-7/7/2016).
Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση ο έπαρχος Πάρου, κ. 

Κ. Μπιζάς, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον περιφε-
ρειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο, τον αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. 
Λεονταρίτη, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, τον 
προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων Πάρου, 
τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων Νάουσας, 
Μάρπησσας και  Λευκών για τη σημαντική συμβολή 
τους στην υλοποίηση του παραπάνω έργου, καθώς 
και τους πολίτες και τους επιχειρηματίες για την κατα-
νόηση που έδειξαν κατά την διάρκεια των εργασιών. 
Επίσης, ο κ. Μπιζάς, σημείωσε: «Ενημερώνουμε τους 
συμπατριώτες μας ότι η περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στο 
πλαίσιο των σημερινών οικονομικών συνθηκών, με 
τη συνδρομή της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών ετοιμά-
ζει μελέτες και υλοποιεί έργα που είναι αναγκαία για 
την οδική ασφάλεια των οδηγών και στα 52 νησιά 
του Ν. Αιγαίου».

Σύλληψη με 
καθυστέρηση…

Το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου συνέλαβε στις 
7/7/2016 έναν 34χρονο υπήκοο Βελγίου σε βάρος 
του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Αιγαίου.

Ο 34χρονος είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή 
κάθειρξης 6 ετών και 9 μηνών, καθώς και σε χρημα-
τική ποινή 200 ευρώ, για συμμετοχή σε δυο λη-
στείες που διαπράχτηκαν στην Πάρο στις 7 και 
8/8/2014, σύσταση συμμορίας το χρονικό διάστημα 
Μάιος-Ιούλιος 2014 και διάπραξη κλοπής στην Πάρο 
την 22/11/2013. Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στην 
κατοικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: 

- Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 25 
γραμμαρίων

- Δυο ζυγαριές ακριβείας
- Δυο θρυματοποιητές κάνναβης 
 Τέλος, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών Σύρου.
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2016 | Έτος Ανακύκλωσης

Λέµε τώρα ναι
στην ανακύκλωση!

Κίνητρο για
γιατρούς

Ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβου-
λος της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, κ. Νικ. 
Καραμαρίτης, παρουσίασε στη συνεδρίαση 
του περιφερειακού συμβουλίου την εισή-
γησή του για την παροχή κινήτρων υπέρ 
επικουρικών ιατρών και ιατρών υπαίθρου 
(αγροτικών) στις άγονες, προβληματικές και 
απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας 
μας.

Όπως τόνισε ο κ. Καραμαρίτης, «[…] Τα 
νησιά ορίζονται διεθνώς ως ειδικές γεω-
γραφικές περιοχές, στις οποίες οι παροχές 
ιατρικής φροντίδας υψηλής ποιότητας κα-
θορίζουν την ευημερία και την κοινωνική 
ανάπτυξη, διευρύνουν και αμβλύνουν την 
απομόνωση και άρουν τις κοινωνικές ανι-
σότητες.

Η πολιτεία πρέπει να κατοχυρώσει και 
να υποστηρίξει το δικαίωμα των νησιωτών 
στην υγεία, πράγμα που δεν έπραξε ποτέ 
καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Έχουν 
γραφτεί χιλιάδες επιστολές και ατελείωτες 
ώρες συζητήσεων με την πολιτική ηγεσία 
και το υπουργείο Υγείας επί χρόνια, το απο-
τέλεσμα είναι γνωστό. Κανείς δεν μπόρεσε 
ή δεν θέλησε να καταλάβει ότι τα νησιά μας 
έχουν ιδιαιτερότητες, με πλήθος δυσκολι-
ών και προβλημάτων, που επιβραδύνουν 
την ανάπτυξη τους. Η έκταση τους σε σχέση 
με τις ηπειρωτικές περιοχές έχει σαν απο-
τέλεσμα ελάχιστους φυσικούς πόρους, μι-

κρές αγορές και ανυπαρξία οικονομιών κλί-
μακας. Επίσης, η απόσταση από τα κέντρα 
λήψεως αποφάσεων καθώς και το υψηλό 
κόστος των μεταφορών, καταδικάζει τα νη-
σιά μας στην απομόνωση. Ο τουρισμός και 
μόνο δεν μπορεί να ισοσταθμίσει τα μειονε-
κτήματα του χώρου. Για όλους αυτούς τους 
λόγους είναι σημαντική η αναγνώριση της 
έννοιας «νησί» ως ξεχωριστό φαινόμενο, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η σχεδί-
αση και εφαρμογή διαθρωτικών πολιτικών 
στην υγεία, που να διαφοροποιούνται από 
τις  συνήθεις περιφερειακές πολιτικές που 
εφαρμόζονται στον ηπειρωτικό κορμό (…)».

Στη συνέχεια ο κ. Καραμαρίτης παρουσία-
σε τα κίνητρα που προτείνει η περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου, που έχουν ως εξής: 

«Θεσπίσαμε το βοήθημα των 450 ευρώ 
για κάθε ιατρό που καλύπτει θέση, η οποία 
παραμένει κενή επί σειρά ετών στις μονά-
δες υγείας, ΚΥ – ΠΠΙ, τα οποία ψήφισε το 
Περιφερειακό Συμβούλιο με δύο αποφά-
σεις του, στις 2/3/2015 αρ.αποφ.23 και 
23/5/2015 αρ. αποφ.85. Η Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου σήμερα αποζημιώνει με 450 
ευρώ 19 ιατρούς υπαίθρου.

Επίσης σε λίγες μέρες αναρτώνται πίνα-
κες στο υπουργείο με 39 θέσεις επικουρι-
κών ιατρών για τα κέντρα υγείας και περι-
φερειακά ιατρεία της Περιφέρειας μας (…) 
Φέρνουμε προς έγκριση από το περιφερει-
ακό συμβούλιο άλλες 25 θέσεις ιατρών, για 
να καλυφθούν και τα υπόλοιπα νησιά ώστε 
να φτάσουμε τον συνολικό αριθμό των 85 
ιατρών, επικουρικών και αγροτικών, κλείνο-
ντας για πρώτη φορά μετά την μεταπολί-
τευση τα κενά στις υπηρεσίες υγείας στα 
νησιά μας».

Ο Πολάκης 
για την 
υγεία στην 
Πάρο

Συνολική απάντηση έπειτα από 
σχετική ερώτηση του έπαρχου Κώ-
στα Μπιζά, έδωσε στις 6 Ιουλίου 
2016, ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης, για τα 
θέματα του τομέα υγείας στο νησί 
μας, με αφορμή την υπόθεση του 
ασθενοφόρου.

Η απάντηση του αναπληρωτή 
υπουργού υγείας έχει ως εξής:

«Αγαπητέ κε έπαρχε,
Σε απάντηση της από 16/06/2016 

επιστολής σας, θα ήθελα να επιση-
μάνω πως δεν ζητήθηκε η μετακί-
νηση του νέου ασθενοφόρου, το 
οποίο περιγράφετε στην επιστολή 
σας, αλλά η παλαιότερη κινητή μο-
νάδα, η μετακίνηση της οποίας στη 
Λέσβο, επιβάλλεται από τις τρέχου-
σες ανάγκες, λόγω προσφυγικού. 
Δεδομένου ότι η Πάρος διαθέτει 
ένα ολοκαίνουριο ασθενοφόρο, κα-
θώς και ένα παλαιότερο αλλά λει-
τουργικό, τα οποία καλύπτουν τις 
ανάγκες του νησιού, θεωρούμε ότι 

η κινητή μονάδα πρέπει να μετα-
φερθεί στη Λέσβο. 

Επιπροσθέτως, θα ήθελα να σας 
ενημερώσω ότι το Κέντρο Υγείας  
της Πάρου πρόκειται να στελεχωθεί 
άμεσα με τις παρακάτω ειδικότητες:

- 1 ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου
- 1 ΤΕ Νοσηλευτικής
από την προκήρυξη των 585 θέ-

σεων επικουρικού προσωπικού, η 
οποία έχει ολοκληρωθεί και οι Υγει-
ονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) επε-
ξεργάζονται τα αποτελέσματα.

- 1 ΤΕ Μαιών
- 1 ΤΕ Νοσηλευτικής
- 1 ΔΕ Νοσηλευτικής
από τις προκηρύξεις 4κ και 5κ μό-

νιμου προσωπικού, οι οποίες έχουν 
ολοκληρωθεί και βρίσκονται στο 
στάδιο του διορισμού.

- 1 Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό
- 1 Παιδίατρο
θέσεις μόνιμων Ιατρών, που έχουν 

ήδη εγκριθεί και θα προκηρυχθούν 
άμεσα.

- 1 Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο
- 1 Παιδίατρο
- 1 Ορθοπεδικό
θέσεις επικουρικών ιατρών οι 

οποίες έχουν ανοίξει από την 2η 
ΥΠΕ, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου τις επιδοτεί με έξτρα μηνιαίο 
βοήθημα.

- 3 Θέσεις Διασωστών ΕΚΑΒ
(εκ των οποίων η μία έχει ήδη 

καλυφθεί, ενώ οι άλλες δύο θα κα-
λυφθούν εντός των επόμενων ημε-
ρών)».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Αντιδράσεων συνέχεια
Η κατάργηση των υποθηκοφυλακείων στα νησιά και η διατήρηση μόνο δύο σε 

Σύρο και Νάξο, έχει φέρει και νέες αντιδράσεις σε φορείς των Κυκλάδων.
Ο δικηγορικός σύλλογος Νάξου έστειλε οργισμένη επιστολή για το θέμα 

στον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλαο 
Παρασκευόπουλο, που έχει ως εξής:

«Το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, αφού έλαβε γνώση του 
υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση των υποθηκοφυ-
λακείων της χώρας, με τη σύσταση 41 έμμισθων υποθηκοφυλακείων, και την υπα-
γωγή σ’ αυτών των ήδη λειτουργούντων υποθηκοφυλακείων μεταξύ των οποίων 
και των νησιωτικών του νομού Κυκλάδων,  

Εκφράζει την έντονη αντίθεση, αντίδραση αλλά και διαμαρτυρία του 
στην επιχειρούμενη προσπάθεια κατάλυσης αλλά και συρρίκνωσης του θεσμού 
της νησιωτικότητας, η οποία επέρχεται με τη νέα ρύθμιση του ανωτέρω σχεδίου 
νόμου, που απομακρύνει από τα νησιά Θήρα, Αμοργό, Ίο, Πάρο, τις έδρες των λει-
τουργούντων μέχρι σήμερα υποθηκοφυλακείων, και αποδυναμώνει την ενίσχυση 
της μικρής οικονομίας των νησιών μας, 
χωρίς να λαμβάνει υπόψη διόλου την 
ιδιαιτερότητα των νησιωτικών αυτών 
περιοχών, τη δυσκολία που εμφανίζουν 
στην ενδοεπικοινωνία λόγω έλλειψης 
συχνών θαλάσσιων δρομολογίων, αλλά 
και τον αποκλεισμό τους ιδιαίτερα τους 
χειμερινούς μήνες, λόγω των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών. 

Η ανωτέρω ρύθμιση θα κλονίσει 
τις μεταβιβάσεις ακινήτων αλλά και 
τις συναλλαγές στα νησιά των υπό 
συγχώνευση υποθηκοφυλακείων 
και θα καταστεί ανεφάρμοστη στην 
πράξη.  

Γιατί θα πρέπει ο κάτοικος Θήρας, 
Αμοργού, Ανάφης, Φολεγάνδρου, Ίου 
Πάρου να υποβάλλεται στην ταλαιπω-
ρία αλλά και στα έξοδα μετακίνησης 
και παραμονής του στην έδρα του έμμι-
σθου υποθηκοφυλακείου, προκειμένου 
να διεκπεραιώσει την εργασία του; Η ανάγκη δε μετακίνησης και επιβάρυνσης 
με επιπλέον έξοδα των πολιτών- μόνιμων κατοίκων των νησιών αυτών αλλά και 
των ελευθέρων επαγγελματιών όπου θα υποχρεούνται να μεταβούν ακόμη και με 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες αλλά και με κίνδυνο αποκλεισμού τους στην έδρα 
του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου, προκειμένου να διεκπεραιώσουν την άμεση και 
απαιτούμενη εργασία τους, δεν ωφελεί αντίθετα ζημιώνει τους πολίτες αφού μει-
ώνεται και άλλο το ήδη περιορισμένο εισόδημά τους.

ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Βουλευτές του νομού Κυκλάδων να πάρουν θέση και να αντιτα-
χθούν στην επαπειλούμενη κατάργηση των περιφερειακών νησιωτικών υποθηκο-
φυλακείων Θήρας, Τραγαίας, Αμοργού, Ίου Πάρου, προστατεύοντας το θεσμό της 
νησιωτικότητας αλλά και τους κατοίκους των νησιών αυτών όπου έχουν χρέος να 
το πράξουν σύμφωνα με την συνταγματική επιταγή του άρθρου 101. 

ΚΑΛΕΙ τους αρμόδιους τοπικούς φορείς των νησιών να πάρουν θέση στην επι-
χειρούμενη συγχώνευση των νησιωτικών υποθηκοφυλακείων και να περιφρουρή-
σουν με κάθε τρόπο τη διατήρησή τους στα νησιά ώστε να μην αποδυναμώνεται η 
προστασία της νησιωτικότητας αλλά και η τοπική ανάπτυξη των νησιών μας.  

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο πλαίσιο ενός καλοπροαίρετου ουσιαστικού, και 
γόνιμου διαλόγου όπως εκθέτετε στο αναρτηθέν σχέδιο νόμου, θα λάβετε επιτέ-
λους υπόψη ότι δεν συμβάλλετε με τέτοιου είδους ρυθμίσεις σε συνδυασμό και με 
όλες τις επελθούσες εξοντωτικές φορολογικές-ασφαλιστικές, επιβολή και αύξηση 
ΦΠΑ, στην ισόρροπη ανάπτυξη και ενίσχυση της οικονομίας στα νησιά των Κυκλά-
δων που πλήττουν το θεσμό της νησιωτικότητας και βλάπτουν υπέρμετρα 
τους πολίτες-κατοίκους των νησιών που θα υποβάλλονται στην ταλαιπωρία 
αλλά και στα έξοδα σε βάρος τους».

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Από το Περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, εκδόθηκε το παρακάτω 

ομόφωνο ψήφισμα:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με αισθήματα οργής, θυμού και 

αγανάκτησης εκφράζει την αντίθεσή του και διαμαρτύρεται έντονα, για τη σχεδι-
αζόμενη από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, κατάργηση των υποθηκοφυλακείων όλων των νησιών των Κυκλάδων και της 
Δωδεκανήσου και τη μεταφορά τους ως προς τη λειτουργία τους, στα νησιά όπου 
εδρεύουν πρωτοδικεία, δηλαδή τη Σύρο και τη Νάξο, τη Ρόδο και την Κω.

Είναι πλέον ολοφάνερο ότι η κυβέρνηση, πέραν από την καταστροφική της επέ-
λαση σε όλους τους νευραλγικούς τομείς της λειτουργίας του κράτους και της 
οικονομικής εξαθλίωσης των ελλήνων πολιτών, συνεχίζει με αμείωτη ένταση 
το σχέδιο εξόντωσης των νησιών, μετά την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος 
ΦΠΑ, παραβιάζοντας για μια ακόμη φορά τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 
101 του Συντάγματος για την προστασία της νησιωτικότητας, που θεσπίστηκε για 
λόγους δημοσίου, κοινωνικού και εθνικού συμφέροντος, αγνοώντας τις ιδιαίτε-
ρες γεωγραφικές, κοινωνικές, οικονομικές, εθνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες 
των νησιωτικών περιοχών των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Μία ενδεχόμε-
νη απόφασή σας για κατάργηση των υποθηκοφυλακείων  μέσω συγχώνευσης, 

θα επιφέρει ακόμα ένα τεράστιο πλήγμα 
στην ήδη βαλλόμενη πανταχόθεν διοικη-
τική συγκρότηση των νησιών. καθώς ήδη 
έχουν καταργηθεί  Δ.Ο.Υ., τοπικά κατα-
στήματα Ι.Κ.Α. κ.λ.π. 

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε 
οποιαδήποτε προσπάθεια κατάργησης 
των υποθηκοφυλακείων των νησιών, 
αφού αυτά δεν προκαλούν κανένα απο-
λύτως δημόσιο κόστος σε αντίθεση με 
την κατάργησή τους, που θα προκαλέσει 
ένα τεράστιο κόστος στους πολίτες που 
θα μετακινούνται μακριά από τον τόπο 
τους για να διευθετούν τις υποθέσεις 
τους.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου 
Αιγαίου δηλώνει ότι έχει πρόδηλο και έν-
νομο συμφέρον να προσφύγει ενώπιον 
του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου 
της Χώρας, για την προστασία και υπε-
ράσπιση των συνταγματικών αρχών της 
αναλογικής ισότητας, της προστασίας 
της νησιωτικότητας, της αξιοπρεπούς δι-
αβίωσης των κατοίκων των νησιών αυ-

τών αλλά και της ανάπτυξής των».

Εμποροεπαγγελματικός
Υπό τον τίτλο: «Συνεχίζεται η ισοπέδωση των νησιών μας με την κατάργηση των 

υποθηκοφυλακείων», ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, έστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα:

«Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου με αίσθημα αγανάκτη-
σης εκφράζει την αντίθεσή του με την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων όλων 
των νησιών των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, και τη μεταφορά τους ως προς 
τη λειτουργία τους στα νησιά όπου εδρεύουν Πρωτοδικεία δηλαδή τη Σύρο, τη 
Νάξο, τη Ρόδο και την Κω.

Μετά την αύξηση του ΦΠΑ όπου παραβιάστηκε η προστασία της νησιωτικότητας 
η οποία θεσπίστηκε για λόγους κοινωνικού και εθνικού συμφέροντος και όπου η 
κατάργηση της γονάτισε τους επιχειρηματίες των νησιών μα, τώρα μας κλείνουν 
και τις υπηρεσίες. Αφού έχουν ήδη καταργηθεί ΔΟΥ και τοπικά καταστήματα ΙΚΑ, 
τώρα έχουν σειρά τα Υποθηκοφυλακεία. Η κίνηση αυτή φανερώνει σχέδιο εξόντω-
σης των νησιών μας αφού τα υποθηκοφυλακεία δεν προκαλούν κανένα δημόσιο 
κόστος, σε αντίθεση με την κατάργησή τους η οποία θα αναγκάζει τους πολίτες 
να μετακινούνται μακριά από τον τόπο τους για να διευθετούν τις υποθέσεις τους, 
επωμιζόμενοι τα έξοδα μετακίνησης αλλά και διαμονής.

Λέμε ΟΧΙ στη νέα προσβολή της νησιωτικότητας.
Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το προς ψήφισμα νομοσχέδιο αλλά και 

τους βουλευτές των νησιών μας να πάρουν άμεσα θέση. Η κυβέρνηση πρέπει να 
πάψει να πλήγει τα νησιά μας αφήνοντας τους κατοίκους τους να ζουν με αξιοπρέ-
πεια στον τόπο τους».
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Επίσκεψη travel  
blogger

Από 21 έως  24 Ιουνίου 
2016 ο δήμος Πάρου φιλο-
ξένησε την έγκριτη Γαλλίδα  
travel and fashion blogger 
Cloe Gattison, στο πλαίσιο 
του προγράμματος: «Blog 
Trotters 2016 Greece 
Beyond the Senses», το 
οποίο υλοποιείται από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και την Marketing 
Greece. 

Η συγκεκριμένη Blogger εστιάζει στις αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής 
που προσφέρει ο κάθε προορισμός στον επισκέπτη, αφού και η ίδια ασχολεί-
ται χρόνια με τον αθλητισμό, κυρίως δε με το τρέξιμο. 

Το 2015 το Blog της συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα κορυφαία γαλλικά 
fashion blogs του περιοδικού Les Cahiers Fashion Marketing. Κατά τη σύ-
ντομη παραμονή της στο νησί η κ. Chloe είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει από 
κοντά τη φυσική ομορφιά του τόπου και να πάρει μια γεύση από τις εναλλα-
κτικές δραστηριότητες, για τις οποίες η Πάρος προσφέρεται όπως πεζοπορία, 
wind surfi ng, κ.α.

Τέλος, ο δήμος Πάρου και η επιτροπή τουρισμού και ανάπτυξης, η οποία 
ήταν υπεύθυνη για τη φιλοξενία της στο νησί, ευχαρίστησε με ανακοίνωσή 
της τους ευγενικούς χορηγούς της για τις προσφορές που έκαναν κατά την 
επίσκεψη της Γαλλίδας δημοσιογράφου.
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Superferry II
Το πιο πολυτελές πλοίο στο Αιγαίο

Το Ε/Γ - Ο/Γ Superferry II, η σταθερή αξία της Ελληνική ακτοπλοΐας, 
µε καθηµερινά δροµολόγια για Πάρο-Νάξο-Μύκονο-Άνδρο-Ραφήνα.

 αναχώρηση άφιξη
από Πάρο 7:30 14:30
από Ραφήνα 16:50 23:30

Επανάσταση στις τιµές από Πάρο για Ραφήνα
30€ το άτοµο & 50€ το αυτοκίνητο

Κρατήσεις θέσεων σε όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία

Μείωση 
αλλοδαπών 
τουριστών

Μείωση κατά 107.450 άτομα ή 6,2% ση-
μείωσε το τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα 
μας το Α’ τρίμηνο εφέτος, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία της έρευνας συνόρων 
που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος 
και δημοσιοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ και συνολι-
κά αφίχθησαν 1.620.971 άτομα.

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από την Ευρώ-
πη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο με-
ρίδιο των αφίξεων (82,9%), παρουσίασαν 
μείωση 4,9%, ενώ από τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατεγράφη μείωση 
9,3%. 

Σημαντική μείωση των αφίξεων από τις 
χώρες της Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές, πα-
ρατηρείται, από τη Βουλγαρία (23,6%), τη 
Ρουμανία (36,8%) και την Ιταλία (25,8%). 
σημαντική αύξηση, σε απόλυτες τιμές, πα-
ρατηρείται από την Αλβανία (31,7%), το 
Βέλγιο (492,2%), τη Ρωσία (134,9%) και την 
Πολωνία (69,2%). Τη μεγαλύτερη συμμετο-
χή ως προς το σύνολο των αφίξεων από 

τις χώρες της Ευρώπης, έχει η Βουλγαρία 
(20,3%) και ακολουθούν η ΠΓΔΜ (11,7%), 
η Αλβανία (9,1%), η Γερμανία (7,2%) και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (6,6%). Στις υπόλοιπες 
ηπείρους, μείωση των αφίξεων σε απόλυ-
τες τιμές, παρατηρείται από την Ασία με 
σημαντική μείωση των αφίξεων από την 
Τουρκία (46,6%), ενώ αύξηση των αφίξεων 
παρατηρείται από όλες τις άλλες ηπείρους.

Αναφορικά με το μέσο μεταφοράς και τον 
σταθμό εισόδου, παρατηρείται ότι οι πε-
ρισσότερες αφίξεις έγιναν οδικώς και αε-
ροπορικώς. Οι κύριοι σταθμοί εισόδου που 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
κίνησης οδικώς, είναι οι Εύζωνοι (9,1%) και 
ο Προμαχώνας (7,8%). Όσον αφορά στις 
αφίξεις αεροπορικώς, το αεροδρόμιο των 
Αθηνών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πο-
σοστό κίνησης (38,4%) και ακολουθεί το 
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης (7%).
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Μαρινόπουλος για κλειστό Παροικιάς:
«Βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους»

Η «Φωνή της Πάρου», στο πλαίσιο παρουσίασης της απολογιστικής δράσης δή-
μου Πάρου για το 2016, δημοσιεύει σήμερα μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του 
προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ κ. Θανάση Μαρινόπουλου. Ο κ. Μαρινόπουλος στη συνέ-
ντευξή του εξηγεί τη δράση και τους στόχους της δημοτικής επιχείρησης, ενώ ακόμα 
λέει τις σκέψεις του για το νέο αεροδρόμιο, το κλειστό γυμναστήριο Παροικιάς κ.α.

ΚΔΕΠΑΠ
Θα μπορούσαμε με λίγα λόγια να εξηγήσουμε ποιες είναι οι δράσεις 

της ΚΔΕΠΑΠ;
Θ.Μ.: «Η ΚΔΕΠΑΠ  (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ), είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τεράστιο 
εύρος αρμοδιοτήτων που ξεκινούν από την κοινωνική πρόνοια περνούν από την 
επιμόρφωση και την εκπαίδευση, και καταλήγουν στην πολιτιστική, αθλητική και 
τουριστική ανάπτυξη του τόπου.

Επιγραμματικά σας αναφέρω τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού Πα-
ροικιάς «ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ», του Παιδικού Σταθμού Αρχιλόχου «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ», 
του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.ΗΦ.Η.) στη Νάουσα και του 
προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», όλα χρηματοδοτούμενα και όχι με δαπά-
νες του Δήμου ή της Επιχείρησης. Στις δραστηριότητες της Επιχείρησης περι-
λαμβάνονται επίσης η λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Πάρου, των Εικαστικών 
Εργαστηρίων, της Φιλαρμονικής, του Σπιτιού της Λογοτεχνίας στις Λεύκες και της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Γιάννης Γκίκας». Πέρα αυτών οι δράσεις της ΚΔΕΠΑΠ 
επεκτείνονται και στο χώρο του αθλητισμού με βασικό στόχο την ενίσχυση όλων 
των συλλόγων, κυρίως στα τμήματα υποδομών και ταυτόχρονα στην προώθηση 
του μαζικού αθλητισμού. Στον τομέα του πολιτισμού αναπτύσσονται ποιοτικές δρά-
σεις  σε όλους τους τομείς (πανηγύρια, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές 
παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, επιμορφωτικές ημερίδες, συνέδρια, θέατρο 
σκιών, κινηματογράφο και πολλά άλλα), και σε συνεργασία με τους συλλόγους, τις 
κοινότητες, τους ιδιώτες, την εκκλησία, τους εκπαιδευτικούς, τη νεολαία, και όλους 

τους φορείς».

Δράσεις
Πως θα κάνατε ένα απολογισμό των δύο πρώτων ετών που είσαστε 

πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ;
Θ.Μ.: «Η αναφορά νομίζω πρέπει να γίνει με λίγα λόγια και ανά τομέα.
Πρώτα απ’ όλα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΔΕΠΑΠ. Ένα συμβούλιο εργατικό 

δημιουργικό με προτάσεις. Ένα συμβούλιο που παραμερίζει τοπικισμούς και βάζει 
σε πρώτη μοίρα το συμφέρον του τόπου.

Η ΚΔΕΠΑΠ έφερε στην επιφάνεια το θέμα με τα γλυπτά που ήταν παρατημένα 
και τοποθετήθηκαν το ένα σε προτεινόμενη από τον καλλιτέχνη θέση και τα άλλα 
μετά από σχέδιο των υπηρεσιών του Δήμου περιμετρικά του Δημαρχείου δημιουρ-
γώντας ένα πάρκο γλυπτών που σήμερα φωτογραφίζουν και προβάλουν ανά την 
υφήλιο, αρκετοί επισκέπτες.

Η ΚΔΕΠΑΠ συνέχισε τη λειτουργία των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους σε 
όλο το νησί, με την πρόσληψη τεσσάρων γυμναστών.

Η ΚΔΕΠΑΠ δημιούργησε νέους θεσμούς ή επανέφερε μετά από χρόνια κάποιους 
άλλους όπως επίσης εμπλούτισε σε διάρκεια και δρώμενα πολλούς ακόμη. Εν-
δεικτικά αναφέρω τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (τριήμερο πια στην Παροι-
κιά), τη Λαμπαδηφορία, το φεστιβάλ χορωδιών, την παγκόσμια ημέρα θεάτρου, τις 
καρναβαλικές εκδηλώσεις (με την ένωση όλων στην αρχή στην Παροικιά και στο 
τέλος στην Μάρπησσα), το τουρνουά ακαδημιών (με μασκότ), όπως και αρκετές 
εκδηλώσεις όλων των ειδών μέσα στο χειμώνα.

Για το καλοκαίρι τι να πρωτοπείς. Σύλλογοι, Κοινότητες, φορείς, ιδιώτες κλπ σε 
αγαστή συνεργασία με την ΚΔΕΠΑΠ πετυχαίνουν μικρά θαύματα. Μέσα σε λιγό-
τερο από δυο χρόνια έγιναν περισσότερες από τετρακόσιες εκδηλώσεις. 
Σημασία μεγάλη έχει όμως το γεγονός ότι όλες σχεδόν ήταν σε υψηλό ποιοτικά 
επίπεδο. Πέρυσι ήταν η χρονιά των μεγάλων γυναικείων φωνών (ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ 
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– ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΛΚΑΙΟΥ - ΔΑΡΡΑ – ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ, 
ΚΛΠ). Φέτος η χρονιά των εναλλαγών στη μουσική από τον 
κινηματογράφο στη jazz και έως την όπερα. Επίσης, πρόθεση 
μας μετά τις επιτυχείς συνεργασίες με παριανούς μουσικούς 
(ΕΝΑΛΙΟΝ ΤΡΙΟ – RIGAS EN SAMPLE κα) να στραφούμε με 
περισσότερη ένταση στους σπουδαίους καλλιτέχνες που ζουν 
εδώ.

Πρέπει τελειώνοντας να τονίσουμε την τεράστια συμβολή 
που έχουν για την τουριστική ανάπτυξη πολλές εκδηλώσεις 
με τα πανηγύρια του νησιού να έχουν την πρωτοκαθεδρία. 
Σχεδόν όλα τα πανηγύρια συνοδεύονται από παράλληλες 
εκδηλώσεις όπως συναυλίες, μουσικές βραδιές, εκθέσεις, 
ρίψεις βεγγαλικών, αναπαραστάσεις εθίμων κλπ που στηρί-
ζονται από την ΚΔΕΠΑΠ τόσο υλικοτεχνικά όσο και οικονο-
μικά στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Φανταστείτε μόνο τις 
εικόνες και τις μαγνητοσκοπήσεις που «ταξιδεύουν» ανά την 
υφήλιο με τη ζωντάνια και το κέφι στο μέγιστο βαθμό. 

Στον τομέα του αθλητισμού έγιναν αρκετά σε συνεργασία 
με πολλούς συλλόγους και την έντονη προσπάθεια των με-
λών της αθλητικής επιτροπής. Σημαντικό ήταν και ο ευπρε-
πισμός του Δημοτικού Σταδίου Παροικιάς με την τοποθέτηση 
καθισμάτων.

Πάμε όμως και στο κομμάτι της πρόνοιας που η ΚΔΕΠΑΠ δε 
θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια διεκδικώντας επιπλέον κοι-
νωνικά προγράμματα από Ευρώπη και Ελλάδα. Επιγραμματικά 
και πάλι στο πλαίσιο  της Κοινωνικής μέριμνας λειτουργεί στη 
Νάουσα το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο 
οποίο εξυπηρετούνται περί τα 30 άτομα ημερησίως. Το πρό-
γραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ που προσφέρει πρωτοβάθμια 
νοσηλευτική φροντίδα κατ’ οίκον. Επισκέπτεται σε καθημερι-
νή βάση τους εξυπηρετούμενους παρέχοντας ψυχολογική και 
συναισθηματική στήριξη και καθαριότητα οικίας. Επίσης, συ-
νεισφέρει στην προετοιμασία του φαγητού και στην παροχή 
απαραίτητων βοηθημάτων και λοιπών υποστηρικτικών μέσων 
στα ΑΜΕΑ. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί 50 συμπολίτες μας σε μηνιαία βάση και απο-
τελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Κοινωνικής μέριμνας. Ο Βρεφονηπια-
κός σταθμός «Τα Μελισσάκια» φιλοξενεί 30 νήπια και 15 βρέφη, ενώ ο Παιδικός 
σταθμός Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» φιλοξενεί 25 νήπια.

Οι δομές αυτές προσφέρουν ψυχοσωματική φροντίδα από ειδικευμένο προσω-
πικό που επιμελείται σε καθημερινή βάση την ατομική περιποίηση, την δημιουργι-
κή απασχόληση και την εκπαίδευση των φιλοξενούμενων. Η συνεισφορά και η 
στήριξη που παρέχουν οι δομές αυτές σε πολλές οικογένειες του Δήμου 
αποτελεί σημαντική παρέμβαση της ΚΔΕΠΑΠ που χαίρει της επιδοκιμασί-
ας και της καθολικής αναγνώρισης της τοπικής μας κοινωνίας.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σας πω δυο πράγματα. Οι εργαζόμενοι  στην ΚΔΕ-
ΠΑΠ είναι αυτό που θα ευχόταν ο πολίτης για κάθε δημόσια υπηρεσία. Και 
ξέρουν καλά ότι δεν θα το έλεγα ποτέ αν δεν το πίστευα. Αυτό εξάλλου φαίνεται 
από το γεγονός ότι με την συγκατάθεση των διευθυντών κανένα παιδί η νήπιο 
δεν έμεινε φέτος εκτός των Παιδικών σταθμών της ΚΔΕΠΑΠ. Μεγάλη υπό-
θεση να συναντάς εργαζομένους που χωρίς καμία πίεση δουλεύουν παραπάνω 
και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν σε πολλούς τομείς. Για τα γραφεία εκεί όπου 
οργανώνονται και συντονίζονται τα πάντα νομίζω ότι όλοι όσοι έρχονται με οποιο-
δήποτε τρόπο σε επικοινωνία είτε είναι σύλλογοι είτε κοινοτάρχες είτε πολίτες 
έχουν κάτι καλό να πουν.

Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για προσφορά κοινωνικής φροντίδας προς 
τους δημότες μας μέσω της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΕΛΠΙΔΑ», με στόχο την αύξηση της λειτουρ-
γικότητας των ατόμων με ειδικές δυνατότητες. Με την παρουσία στο νησί μας της 
καθηγήτριας παιδιατρικής κ. Κοροβέση πετύχαμε τα παιδιά και οι γονείς να μην 
μεταβαίνουν πλέον στην Αθήνα, αλλά τα παιδιά να εξετάζονται και να αξιολογού-
νται  ΔΩΡΕΑΝ ενώ οι θεραπείες τους καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα του 
ωφελουμένου.

Στον τομέα του πολιτισμού λειτουργεί κατά τους θερινούς μήνες στο γραφικό 
λόφο της Αγίας Άννας στην Παροικιά, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Γλυπτικής 
«Νικόλαος Περαντινός», εργαστήρι γλυπτικής με πολλές συμμετοχές. Συνεργαζό-
μαστε άψογα με την ΕΠΑΨΥ, το Κέντρο «ΘΗΣΕΑΣ» και με Πανεπιστημιακές Σχολές 
από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.  

Το Σπίτι της Λογοτεχνίας στις Λεύκες συνεχίζει να αποτελεί πνεύμονα λογοτεχνι-
κής δημιουργίας προσφέροντας φιλοξενία σε ανθρώπους των γραμμάτων και των 
τεχνών  από την Ελλάδα και το εξωτερικό που διαμένουν στις εγκαταστάσεις του 
και μέσα από τα έργα τους προβάλουν τις Λεύκες, αλλά και την Πάρο γενικότερα 
σε όλο τον κόσμο.

Το Σπίτι της Λογοτεχνίας είναι εξοπλισμένο με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξο-
πλισμό και έχει κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ώστε να υποστηρίζονται με 
τον καλύτερο τρόπο οι συγγραφικές ανάγκες των φιλοξενούμενων λογοτεχνών.  

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Γιάννης Γκίκας» αποτελεί ένα δραστήριο και πολυμελή  
οργανισμό που αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες σε όλη τη διάρκεια του έτους. Βρίσκεται 
σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού μας και διοργανώνει 
πολλές  θεματικές, επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Η Βιβλιοθήκη 
περιλαμβάνει σήμερα 14.000 τεκμήρια τα οποία συνεχώς αυξάνουμε, ενώ από τον 
Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα έχει δεχθεί περισσότερους από 2000 επισκέ-

πτες. Στους χώρους της από το Σεπτέμβριο του 2014 έως 
σήμερα, διοργανώσαμε 49 εκδηλώσεις που κάλυψαν μεγάλο 
μέρος του μαθησιακού ενδιαφέροντος και κύρια των νέων.

Φέτος ξεκινά η συνεργασία μας με το Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης με θέμα το Κυκλαδικό πολιτισμό όπου θα απευθυν-
θούμε στα σχολεία για παρουσιάσεις. Και μια που είπαμε για 
μουσεία να μιλήσουμε για το Μουσείο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙ-
ΝΟΣ» σπουδαίο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. 
Πολλοί εργάστηκαν σκληρά με κίνητρο την αγάπη στην τέχνη 
του αείμνηστου γλύπτη, που είχε δωρίσει, λίγο πριν φύγει από 
τη ζωή, 192 γλυπτά, μετάλλια και ανάγλυφα στην αγαπημένη 
του Πάρο, ώστε να δημιουργηθεί το Μουσείο. Οι αίθουσες 
του Μουσείου Γλυπτικής Περαντινού είναι ειδικά διαμορφω-
μένες για να αναδεικνύουν τα έργα του Περαντινού. Είναι ένα 
από τα σημαντικότερα της χώρας μας και νομίζω με τους κα-
τάλληλους εφόρους που ανέλαβαν μετά την αείμνηστη ΠΑ-
ΠΟΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ συνεργάτιδα επί σειρά ετών του καλλιτέχνη 
θα αναδειχθεί περαιτέρω.

Αυτά και πολλά άλλα γίνονται από την ΚΔΕΠΑΠ (είπαμε 
όμως με λίγα λόγια αλλιώς θα πιάναμε όλο το φύλλο)».

Προβλήματα
Ποια τα προβλήματα αυτά τα δύο χρόνια.
Θ.Μ.: «Κοιτάξτε. Τα προβλήματα είναι τα ίδια με εκείνα συ-

νολικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υποχρηματοδότηση και 
υποστελέχωση κυρίως.

Βέβαια εμείς δεν το βάζουμε κάτω και έτσι με την πρώ-
τη ευκαιρία διεκδικήσαμε και πετύχαμε νέες θέσεις εργασίας 
ανταποδοτικού χαρακτήρα μόνοι από όλες τις Κυκλάδες, και 
συνεχίζουμε με διεκδίκηση νέων προγραμμάτων και θέσεων. 
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το 90% περίπου της επιχο-
ρήγησης πηγαίνει σε ανελαστικές δαπάνες (μισθοί, ΙΚΑ, λογα-
ριασμοί κλπ) και μόνο με το 10% πραγματοποιούμε τις 200 
περίπου εκδηλώσεις ετησίως. Πως;

Το ξέρουν οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι.
Το ξέρουν οι σύλλογοι γυναικών.
Το ξέρουν οι κοινοτάρχες.
Το ξέρουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.
Το ξέρουν οι όλοι όσοι συμμετέχουν και προσφέρουν εθελοντικά.
Το ξέρουν επίσης οι εργαζόμενοι του Δήμου και της ΚΔΕΠΑΠ.
Και εδώ να πω ότι οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κριτική, παράπονο και ότι άλλο 

είναι δεκτή και δημιουργική για εμάς».

Κλειστό – αεροδρόμιο
Κλειστό γήπεδο Παροικιάς .Τα δημοσιεύματα στην εφημερίδα μας δη-

μιούργησαν προσδοκίες. Που βρισκόμαστε;
Θ.Μ.: «Βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους. Η ΚΔΕΠΑΠ κάνει το χρέος της ,το 

αυτονόητο που είναι τόσο δύσκολο στη χώρα μας. Επιστρέφει τα χρήματα στη 
νεολαία της Πάρου για να γίνει ένα έργο που χρόνια περιμένουν παιδιά και γονείς. 
Απόφαση του Δημάρχου αναμένουμε για παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για την χωροθέτηση. Αμέσως μετά θα συνεδριάσει το ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ 
για τη μεταφορά του ποσού των 400000,00 ευρώ».

Η υπόθεση του αεροδρομίου φαίνεται ότι φθάνει στο τέλος. Ποια εί-
ναι η άποψη σας για τη συνέχεια.

Θ.Μ.: «Επιτρέψτε μου να πω ότι φτάνει στο τέλος μετά από πολλά χρόνια και 
αφού πέρασε από σαράντα κύματα. Για να είμαστε δίκαιοι όλοι οι Δήμαρχοι 
συνέβαλαν με επιδέξιους χειρισμούς όταν χρειάστηκε για να μη χαθεί το 
έργο έστω και την τελευταία στιγμή και στη συνέχιση του μέχρι σήμερα, 
όπου και εμείς τολμήσαμε και ετοιμαζόμαστε τώρα για τα εγκαίνια».

Τώρα τι πρέπει να γίνει;
Θ.Μ.: «Πρώτον να ξεκινήσει η διαδικασία για την επέκταση του αεροδιαδρόμου 

με σοβαρή μελέτη αναγκαιότητας στοιχειοθετημένη από μετρήσεις επιστημονικές 
και ότι άλλο χρειαστεί.

Έπειτα χρειάζεται πολλή δουλειά (μελέτες) στους τομείς της ανακύκλωσης 
(σκουπίδια), του νερού, του κυκλοφοριακού, της καθημερινότητας γενικότερα σε 
όλο το νησί. Επίσης, να γίνει μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη των αρχαιο-
λογικών χώρων με πρώτο στόχο τα αρχαία λατομεία στο Μαράθι. Ένας στόχος 
πρωταρχικός πρέπει να είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (να ξεκινήσει 
άμεσα σοβαρός διάλογος)».

Κλείνοντας θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο;
Θ.Μ.: «Κάτι κοινότυπο που το λένε σχεδόν όλοι  χρόνια τώρα. Αφού τα προ-

βλήματα είναι κοινά, γιατί υπάρχει αυτός ο κατακερματισμός δυνάμεων (τέσσερις 
συνδυασμοί).

Ελπίζω και εμείς να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα (η εντός των τειχών εμπει-
ρία είναι μεγάλο σχολείο, θεωρώ για όλους μας) και η αντιπολίτευση παράλληλα 
με την κριτική που είναι απαραίτητη να κάνει προτάσεις βάζοντας πλάτη (το έκανε 
κάποιες φορές) στα σοβαρά ζητήματα».
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Ζήτηση και 
φοροδιαφυγή 
στις βίλες

Σε μερικούς προορισμούς των Κυκλάδων (Μύκο-
νος, Σαντορίνη), δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσι-
μη βίλα προς ενοικίαση, ενώ σε άλλα νησιά, όπως η 
Πάρος, η ζήτηση είναι πολύ αυξημένη σύμφωνα με 
μεσιτικά γραφεία που ειδικεύονται σε αυτά τα κατα-
λύματα.

Όπως ειπε σε δημόσιες δηλώσεις του ο κ. Κων-
σταντίνος Σιδέρης, αναλυτής της εταιρείας συμβού-
λων «Algean Property»: «Η αύξηση της ζήτησης από 
τουρίστες υψηλών εισοδημάτων για επιπλωμένες 
βίλες σε δημοφιλείς προορισμούς δεν είναι ελληνι-
κό φαινόμενο – υπάρχει αυτή τη στιγμή αυξανόμενη 
τάση σε όλη τη Νότια Ευρώπη, με τους πελάτες, 
πάντως, να ζητούν επιπλέον παροχές για υπηρε-
σίες καθαρισμού, εστίασης κλπ. Για το λόγο αυτό 
παρατηρούμε και μια σχετική αύξηση των τιμών 
των μισθώσεων -αν και σε μονοψήφιο ποσοστό- σε 
σύγκριση με πέρυσι, και περιοχές όπως η Μύκονος, 
η Σαντορίνη, η Πάρος ή η Ελούντα βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της ζήτησης».

Η εταιρεία «Algean Property», σημειώνει επιπλέον 
ότι, με βάση τα επίσημα τελευταία στοιχεία από το 
υπουργείο Τουρισμού, περί τις 9.200 επιπλωμέ-
νες κατοικίες ανά την Ελλάδα έχουν λάβει το 
επίσημο σήμα από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τουρισμού, ενώ σε αρκετές χιλιάδες ανέρχο-
νται -ως γνωστόν- και οι παράνομες μισθώ-
σεις. Για τις τελευταίες, τα συναρμόδια υπουργεία 
Οικονομικών και Τουρισμού επιφυλάσσονται για τη 
θεσμοθέτηση ειδικών κανόνων, με νομοσχέδιο το 
οποίο, κατά τις εξαγγελίες, πρόκειται να έρθει άμε-
σα στη Βουλή και θα ρυθμίζει τις φορολογικές υπο-
χρεώσεις όσων διαθέτουν τις κατοικίες τους προς 
τουριστική χρήση, με πρόστιμο 50.000 ευρώ για 
μη αδειοδοτημένα ακίνητα που δεν πληρούν 
τις προδιαγραφές, ενώ θα θεσπίζει φόρο διαμονής 
ανά διανυκτέρευση ως ποσοστό επί της αξίας αυτής 
και θα τυποποιεί τις προϋποθέσεις και τις ελάχιστες 
προδιαγραφές που θα απαιτούνται.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η φορολόγηση των 
γκρίζων μισθώσεων και η μείωση της κλοπής ΦΠΑ 
στις αποδείξεις θα μπορούσαν να φέρουν επιπλέον 
500 εκατ. ευρώ ώστε να μειωθεί εκ νέου ο ΦΠΑ 
στον τουρισμό -σε διαμονή και εστίαση- σε ανταγω-
νιστικότερα επίπεδα, ύστερα από τις μεγάλες αυξή-
σεις του 2015. 

Παραοικονομία
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «real.gr», οργιάζει 

και φέτος η φοροδιαφυγή στις ενοικιάσεις πολυτε-
λών κατοικιών, ενώ πλέον, όπως αναφέρουν φορείς 
της αγοράς ακινήτων, το φαινόμενο έχει επεκτα-
θεί και σε μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι εξασφαλί-
ζουν επιπλέον αφορολόγητα έσοδα, νοικιάζοντας τα 
διαμερίσματά τους σε τουρίστες, χωρίς η εφορία να 

γνωρίζει το παραμικρό. 
Τα μέσα που μετέρχονται οι ιδιοκτήτες τέτοιων 

ακινήτων είναι αρκετά και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις σύνθετα, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, 
δηλαδή το Δημόσιο χάνει έσοδα, τα οποία μάλιστα 
δεν αποκλείεται να προσεγγίζουν ακόμα και το 1 δισ. 
ευρώ ετησίως. 

Ακόμα, σε πολλά νησιά των Κυκλάδων εντοπίζο-
νται αρκετές πολυτελείς εξοχικές κατοικίες της χώ-
ρας. Πρόκειται για επιπλωμένα ακίνητα, τα οποία 
έχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από τον ΕΟΤ 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά εμφανίζο-
νται κατά κανόνα κενές, δηλαδή οι κάτοχοί 
τους δεν δηλώνουν κάποιο έσοδο από την 
εκμετάλλευσή τους, παρότι κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει. Αντ’ αυτού, μία από τις πρακτικές που επιση-
μαίνουν στην εφημερίδα «Καθημερινή» στελέχη 
της αγοράς ακινήτων, εμπλέκει επαγγελματίες μεσο-
λαβητές. Πρόκειται για εταιρείες που εμφανίζονται 
ως διαχειρίστριες του εκάστοτε ακινήτου, με τη συ-
ναίνεση βέβαια του πραγματικού ιδιοκτήτη. Αυτές οι 
εταιρείες έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό, κατά 
προτίμηση στην Κύπρο, ή κάποια βαλκανική χώρα, 
όπως η Βουλγαρία, και ασφαλώς τηρούν εκεί τραπε-
ζικό λογαριασμό. Αφού λοιπόν έρθουν σε συμφωνία 
με κάποιον ξένο ενδιαφερόμενο για την ενοικίαση 
της βίλας, συνήθως με το μήνα, του υποδεικνύουν 
την κατάθεση των χρημάτων στον συγκεκριμένο λο-
γαριασμό του εξωτερικού.

Μέσω της διαδικασίας αυτής αποφεύγεται κάθε 
είδους φορολόγηση και ασφαλώς παρακάμπτονται 
και οι κεφαλαιακοί έλεγχοι που ισχύουν στην ελλη-
νική επικράτεια. Στη συνέχεια, αφού κατατεθεί το 
ποσό του ενοικίου, οι εκπρόσωποι της διαχειρίστρι-
ας εταιρείας αναλαμβάνουν να πληρώσουν τον ιδι-
οκτήτη, κάτι που γίνεται κατά κανόνα μετρητοίς και 
αφού παρακρατηθεί η σχετική «προμήθεια» για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες.
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Διαφωνία  
για τους  
χειρισμούς

Η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Νοτίου Αι-
γαίου, εξέδωσε ανα-
κοίνωση με αφορμή τη 
συνεδρίαση του περι-
φερειακού συμβουλί-
ου που πραγματοποι-
ήθηκε στη Λέρο, για 
τα θέματα του τομέα 
υγείας και την υδρο-
δότηση στα νησιά μας.

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αιγαίου έχει 
ως εξής:

«Η οξυμένη μορφή των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι κάτοικοι των νησιών και αφορούν άμεσα στην κα-
θημερινότητα της ζωής τους, δεν μπορεί να καλυφθεί από 
οποιαδήποτε φαντασμαγορική φιέστα κι αν επιχειρείται, 
για να «εμπεδώσει» στους νησιώτες, ότι «δήθεν» φεύγουν 
από τη μιζέρια, λύνονται τα προβλήματα στην υγεία, στην 
υδροδότηση, στις συγκοινωνίες του, ή στην εργασία τους.

Α) Η προθυμία του Περιφερειακού Συμβουλίου ν’ ανα-
λάβει η Περιφέρεια αρμοδιότητες υπηρεσιών υγείας, έχο-
ντας ως δεδομένο ότι το κράτος ούτως ή άλλως δεν θα 
καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες, συνεισφέρει, μετ’ επαίνων 
βέβαια της κυβέρνησης, στην σταδιακή απόσυρση του 
κράτους από την χρηματοδότηση με αντίστοιχη επιβάρυν-
ση των δημοτών. Είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο το αν 
ένα νησί θα έχει γιατρό, ασθενοφόρο, ένα Κέντρο Υγείας 
εξοπλισμό, ένα νοσοκομείο υγειονομικό υλικό, να εξαρ-
τάται από την οικονομική «ευρωστία» της Τοπικής Διοί-
κησης, από τη φορομπηχτική πολιτική μέσω δημοτικών 
τελών, από δωρεές, φιλανθρωπίες κ.ά.

Η προσφορά της Περιφέρειας για υποκατάσταση μέ-
ρους του μισθού που δίνει το κράτος στους γιατρούς των 
άγονων περιοχών, δεν αναστέλλει ούτε εξαλείφει 
τους παράγοντες, που συνθέτουν την τραγική κατάσταση 
στις δομές υγείας όλης της Ελλάδας και εδώ τοπικά. Η 
υποχρηματοδότηση, οι τρομακτικές ελλείψεις προσωπι-
κού, υποδομών και εξοπλισμού, η αύξηση πληρωμών των 
ασθενών, είναι η πολιτική που οδήγησε σε επιδείνωση την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εφαρμόστηκε σταδια-
κά απ’ όλες τις κυβερνήσεις.

Η Λαϊκή Συσπείρωση είναι αντίθετη με τέτοιες επικίν-
δυνες εξελίξεις που αφορούν την Υγεία του λαού, διεκδι-
κεί πλήρη κρατική χρηματοδότηση, αποκλειστικά δημόσια 
και δωρεάν υγεία για όλους, κάλυψη όλων των κενών 
θέσεων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ανάπτυξη 
μονάδων Υγείας σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες. 
Απαιτούμε γενναίες αυξήσεις σε όλο το ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό, σε όλους τους εργαζόμενους στο 
δημόσιο σύστημα υγείας. 

Β)Την ίδια στάση ως αρωγού στην κυβερνητική πολιτι-
κή κράτησε η Περιφερειακή Αρχή, όταν κατά τη συζήτηση 
για τα δυσβάσταχτα τέλη του νερού που πληρώνουν οι 
κάτοικοι των νησιών, άφησε να διαφανεί ότι η λύση εί-
ναι η ανάθεση σε ιδιώτες της διαχείρισης και συντήρησης 
των μονάδων αφαλάτωσης. Για το ανυπολόγιστο κόστος 
της εξάρτησης από επιχειρήσεις του κοινωνικού αγαθού 
που είναι το νερό, και το άμεσο αρνητικό αποτέλεσμα 
στο  κόστος ύδρευσης και άρδευσης για τους κατοίκους 
των νησιών, δεν έγινε καν νύξη. Διαπιστώνεται για άλλη 
μια φορά ότι στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων των 
δημόσιων αγαθών και υποδομών, η Περιφερειακή Αρχή 
ταυτίζεται με τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης της 
απελευθέρωσης των αγορών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πολιτικής.

Είναι ευθύνη των ίδιων των λαϊκών στρωμάτων των 
νησιών μας ν’ αντιτάξουν στα σχέδια ιδιωτικοποιήσεων 
του νερού Ενιαίο Κρατικό Φορέα που θα υλοποιεί ολοκλη-
ρωμένη πολιτική διαχείρισης του νερού και να διασφαλί-
ζει υγιεινό και φθηνό νερό για την ύδρευση, άρδευση και 
προστασία του περιβάλλοντος».

Βλάβη  
σκάφους

Το πρωί της Δευτέρας 11 Ιουλίου 2016, το λιμε-
ναρχείο Πάρου ενημερώθηκε για την ύπαρξη σκά-
φους σε δυσχερή θέση λόγω μηχανικής βλάβης, στη 
θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Πάρου, με εν-

νέα επιβαίνοντες που ήταν καλά στην υγεία τους.
Άμεσα στην περιοχή κατέπλευσε το Ε/Π-Α/Κ 

«ΣΟΥΛΤΑΝΑ», με επιβαίνων στέλεχος του λιμενικού 
σώματος, όπου εντόπισε το Τ/Ρ-Ε/Π «ΙΝΤΙ» και το 
ρυμούλκησε στο αλιευτικό καταφύγιο του λιμένα 
Νάουσας όπου κατέπλευσαν με ασφάλεια.

Από το λιμεναρχείο Πάρου που διενήργησε την 
προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΙΝΤΙ» 
μέχρι προσκόμισης πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, ενώ 
από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια 
ρύπανση.
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ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

Εκδηλώσεις 
ΚΔΕΠΑΠ

Από την ΚΔΕΠΑΠ ανακοινώθηκαν οι πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις στο νησί μας που θα 
πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.
15/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:30 Λιμάνι Νάου-
σας
Συναυλία από το μουσικό σχολείο της Αγγλί-
ας HILLINGDON MUSIC SCHOOL
Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  
16/7 ΣΑΒΒΑΤΟ  20:30 Παροικία Πλατεία 
Βεντουρή. Συναυλία από το μουσικό σχολείο 
της Αγγλίας HILLINGDON MUSIC SCHOOL 
Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
17/7 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00 Πλατεία Κώστου 
Εορτασμός Αγίας Μαρίνας, με «ζωντανή» 
μουσική και κεράσματα 
Συνδιοργάνωση Τ/Κ Κώστου – ΜΕΑΣ Κώ-
στου 
17/7 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00 Νάουσα, Προαύλιο 
Παναγίας. Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί - 
Αφιέρωμα στους χορούς και στα έθιμα της  
Μακεδονίας 
Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας
20/7 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:30 Παροικία, Πλατεία 
Βεντουρή «Η Λαϊκή Μουσική στον Ελληνι-
κό Κινηματογράφο» με τη μουσική ομάδα 
«Rigas en Sample»
Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
20/7 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:00 Δρυός, Προαύ-
λιο Νηπιαγωγείου. Μουσική Βραδιά με την 
Πανσέληνο 
Συμμετέχει Χορωδία ΚΑΠΗ
Διοργάνωση Δ/Κ Μάρπησσας

Διαμαρτυρία  
εργαζόμενων 
Δήμου

Ο σύλλογος εργαζόμενων στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Πάρου-Αντιπάρου, με αφορμή καταλογισμό 
ευθυνών σε αυτούς σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου Πάρου, εξέδωσαν στις 8 Ιουλίου 2016, το παρακάτω 
δελτίο τύπου:

«Από δημοσιεύματα πληροφορηθήκαμε για ευθύνες που 
καταλογίζονται στο Δήμο για την έλλειψη ενεργειών, από 
την πλευρά του, για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ως ΔΣ των εργαζομένων λοιπόν, θέλουμε να καταθέσουμε 
τα παρακάτω. 

Ο Δήμος μπορεί να εμφανίζεται και να είναι μια ενιαία 
υπηρεσία αλλά αποτελείται από τη μία από αιρετούς, που 
έχουν την ευθύνη των πολιτικών αποφάσεων, και από την 
άλλη από εργαζόμενους που έχουν την υπηρεσιακή ευθύ-
νη της λειτουργίας του Δήμου. Καλό θα είναι, λοιπόν, όταν 
θίγονται θέματα όπως το παραπάνω, κάποια πράγματα νε 
διευκρινίζονται, γιατί οι ευθύνες δεν είναι ενιαίες και αδι-
αίρετες.  

Το πρώτο που οφείλουμε να καταθέσουμε, και πάλι προς 
ενημέρωσή σας, είναι ότι ο Δήμος μας, όπως άλλωστε και 
όλη η δημόσια διοίκηση, αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα 
έλλειψης προσωπικού. Τις συνέπειες αυτής της έλλειψης 
τις βιώνουν πρωτίστως οι εργαζόμενοι, γιατί από τη μία ο 
φόρτος εργασίας είναι τεράστιος από την ανάθεση πολλών 
καθηκόντων σε λίγα άτομα ενώ από την άλλη η πρακτική 
της εισροής ιδιωτών, εξαιτίας αυτής της κατάστασης, σε 
τομείς του δημοσίου καταστρέφουν το κράτος πρόνοιας 
και τις κοινωνικές παροχές που οφείλουμε ως εργαζόμενοι 
και συνδικαλιστές να διαφυλάξουμε. 

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι από πέρσι υπάρχει ψήφισμα 
του Δημοτικού Συμβουλίου όπου προβλέπει, με βάση τις 
εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, την πρό-
σληψη 50 περίπου ατόμων το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί 
ούτε στο ελάχιστο. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο αριθ-
μός των εργαζομένων στο Δήμο έχει μειωθεί δραματικά, 
καθώς πολλοί έχουν φύγει με σύνταξη λόγω της συνεχιζό-
μενης πολιτικοοικονομικής αβεβαιότητας που υπάρχει. Τα 
κενά της παραπάνω κατάστασης, λόγω των μνημονιακών 
δεσμεύσεων, δεν αναπληρώνονται και, αν κοντά σ’ αυτά 
προστεθούν οι άδειες και οι ασθένειες των εργαζομένων, 
αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολα αντιμετωπίσιμη γίνεται η 
κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά οι εργαζόμενοι από την πλευρά 
τους κατανοώντας τις συνέπειες της έλλειψης προσωπι-
κού, καταθέτουν ότι καλύτερο μπορούν, κάνοντας πολλές 
υποχωρήσεις προκειμένου να λειτουργήσουν όσο το δυνα-
τόν καλύτερα οι υπηρεσίες του Δήμου. Πχ ο Κώδικας προ-
βλέπει ότι ανάθεση παράλληλων καθηκόντων μπορεί να 
γίνει σε έκτακτες περιπτώσεις και για δύο (2) μόνο μήνες, 
ενώ προβλέπει παράταση για άλλους έξι (6) μήνες, ύστερα 
από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στο Δήμο μας, 
σε σχέση με τη συγκεκριμένη διάταξη του κώδικα, υπάρχει 
παντελής αδιαφορία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής 
και Ιώβεια υπομονή από την πλευρά των εργαζομένων, οι 
οποίοι γίνονται, τελικά, αποδέκτες της κακής λειτουργίας 
των υπηρεσιών του Δήμου και χρεώνονται άδικα με παρα-
λήψεις που δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό να καλυφθούν.

Η Δημοτική Αρχή αντί να φορτώνει συνεχώς τους εργα-
ζόμενους με παραπάνω βάρη οφείλει πρωτίστως να ανα-
λογιστεί τις σοβαρές πολιτικές παραλήψεις της, ειδικότερα 
στα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Εμείς ως εργαζόμενοι για άλλη μια φορά διαβεβαιώνου-
με ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να υπηρετήσουμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τον πολίτη. Όμως η ισχυρή έλλει-
ψη προσωπικού δημιουργεί δύσκολες συνθήκες εργασίας 
οι οποίες επιδεινώνονται σφόδρα από τις σοβαρές πολιτι-
κές παραλήψεις της Δημοτικής Αρχής».
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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

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

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται 4 

κατοικίες, οι 2 επιφάνειας 40 και 46 

τ.µ., αποτελούµενες από 1 Υ/∆, µία 

µε επιφάνεια 66 τ.µ. µε 2 Υ/∆ και µία 

µε επιφάνεια 150 τ.µ. µε 3 Υ/∆. Όλες 

οι κατοικίες έχουν  σαλόνι - κουζίνα, 

µπάνιο, τζάκι και αυτόνοµη κεντρική 

θέρµανση. Βρίσκονται 100 µέτρα 

από την κεντρική παραλία. Τηλ: 

22840 91302/6932 901 931

ΑΛΥΚΗ – ΠΑΡΑΛΙΑ, πωλείται 

καινούριο στούντιο 40 τ.µ. και 

15 τ.µ. ηµιυπαίθριο, 1ος όροφος, 

βεράντα 25 τ.µ., θέα θάλασσα, 

πόρτα ασφαλείας, παράθυρα µε 

διπλά τζάµια, µαρµάρινη επένδυση, 

A/C, καινούρια κουζίνα, µπάνιο, 

πέργκολα. Τιµή: 65.000 ευρώ. Τηλ. 

6932 222 599

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

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

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από το 

ξενοδοχείο AKS CHROMA PAROS 

στη Νάουσα, για του µήνες Ιούλιο 

και Αύγουστο. Πληροφορίες στο τηλ. 

22840 55207

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ζητείται, 

µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας και 

αντίστοιχη εµπειρία, για τη σεζόν. 

Τηλ. επικοινωνίας: 22840 45076, 

6949 667 545

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ και 

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ζητείται. Τηλ. 

επικοινωνίας: 22840 28135, 6974 

364 045

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑΚΙ 

πωλούνται, µε 2 µάτια και νεροχύτη.

Τηλ. επικοινωνίας: 6944 155 819

ΜΟΣΧΙ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

πωλούνται. Τηλ. 6944 900 855

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ που 

χρησιµοποιούν οι τεχνίτες, βρέθηκε 

στο δρόµο στην Αλυκή. Όποιος το 

έχασε ας µε πάρει τηλέφωνο στο: 

6932 727 172
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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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο  Βάϊος Μορέλας του Πα-

σχάλη και της Σωτηρίας το γέ-

νος Φούντα, που γεννήθηκε στα 

Τρίκαλα και κατοικεί στα Τρίκα-

λα και η Ιωάννα Ραδινού του 

Ευαγγέλου και της Αγλαΐας το 

γένος Σιάχου, που γεννήθηκε 

στην Αθήνα και κατοικεί στην 

Αθήνα, θα παντρευτούν στις 24 

Σεπτεμβρίου 2016 στον Ιερό 

Ναό του Αγίου Νικολάου στη 

Νάουσα της Πάρο.

Πρόστιμο
σε καταλύματα 

Πρόστιμο προβλέπεται για καταλύματα που λειτουργούν χωρίς να πλη-
ρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας, στην οποία 
έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται, δηλαδή εκείνα, που δηλώνουν περισσότε-
ρα «κλειδιά» από την κατηγορία που είναι πραγματικά.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό η παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 
4276/2014 (Α’ 155) αντικαθίσταται ως εξής:

«19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που διαπιστώνεται ότι 
λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές 
της κατηγορίας, στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται, επιβάλλεται 
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας μέ-
χρι και εκατό κλινών, πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για καταλύμα-
τα δυναμικότητας από εκατό μέχρι και τετρακοσίων κλινών και δεκαπέντε 
χιλιάδων (15.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας άνω των τετρακο-
σίων κλινών. 

Στα τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου ανακαλείται το 
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 

Πρόσκρουση 
σκαφών

Το μεσημέρι της 8ης Ιουλίου 2016, η λιμενική αρχή 
Πάρου ενημερώθηκε για περιστατικό πρόσκρουσης 
δύο ιδιωτικών σκαφών μεταξύ τους, εντός του αγκυ-
ροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας.

Άμεσα στελέχη της οικείας λιμενικής αρχής μετέβη-
σαν στο σημείο όπου διαπίστωσαν ότι το Θ/Γ σκάφος 
«JOYA» σημαίας ΗΠΑ με δύο αλλοδαπούς επιβαίνο-
ντες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ευρισκόμε-
νο εκτός αγκυροβολίου, απώλεσε την άγκυρα του.

Το παραπάνω σκάφος προκειμένου να προφυλα-
χθεί και κατά την εκτέλεση χειρισμών προσέγγισης 
κρηπιδώματος αγκυροβολίου Νάουσας, παρασύρθηκε 
και ακούμπησε το καταμαράν «VIDA LOKA», σημαίας 
ΗΠΑ, με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες, που βρισκό-
ταν πρυμνοδετημένο στον προβλήτα. Από το περιστα-
τικό προκλήθηκαν εκδορές και μικρά βαθουλώματα 
στα δύο σκάφη, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν 
παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Τέλος, από το λιμεναρχείο Πάρου απαγορεύτηκε ο 
απόπλους των δύο σκαφών μέχρι προσκόμισης σχετι-
κών βεβαιωτικών αξιοπλοΐας.
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Εκπτώσεις
Ξεκίνησαν και στα νησιά μας από 

τη Δευτέρα 11 Ιουλίου οι εκπτώσεις 
στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες 
θα λήξουν την Τετάρτη 31 Αυγούστου 
2016.

Η ΕΣΕΕ με επιστολή της προς όλους 
τους εμπορικούς συλλόγους της χώ-
ρας έδωσε οδηγίες και διευκρινίσεις 
για την έναρξη των θερινών εκπτώ-
σεων όσο και για τη λειτουργία των 
καταστημάτων την πρώτη Κυριακή 
αυτών.

Τι προσέχουμε
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 

δίνει συμβουλές για έξυπνες και προσεκτικές αγορές. 
- Αγοράζουμε έχοντας υπόψη τις οικονομικές μας δυνατότητες και τον οικογενει-

ακό μας προϋπολογισμό. Καταρτίζουμε λίστα με τα απαραίτητα είδη.
- Δεν αγοράζουμε υπό πίεση. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31.8.2016, 

οπότε μπορούμε να κάνουμε έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών και ποιότητας, σε 
συνάρτηση με τις ανάγκες μας.

- Στην περίπτωση της αγοράς με πίστωση (πιστωτική κάρτα, με δόσεις ή με κα-
ταναλωτικό δάνειο), ελέγχουμε προσεκτικά τους επιμέρους όρους και λαμβάνουμε 
υπόψη τις χρεώσεις που συνεπάγεται και, κυρίως, τους τόκους, τον αριθμό των 
δόσεων κλπ. σε σχέση με το οικογενειακό μας εισόδημα.

- Καμία επιβάρυνση δεν επιτρέπεται λόγω της χρήσης συγκεκριμένου μέσου πλη-
ρωμής, όπως είναι η πιστωτική και η χρεωστική κάρτα.

Οι «παγίδες»
- Ελέγχουμε προσεκτικά τα προϊόντα που αγοράζουμε, ώστε να μην είναι ελαττω-

ματικά, δεύτερης διαλογής κλπ.
- Συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων και δεν παρασυρόμαστε από την τυχόν 

χαμηλή τιμή κάποιου μεμονωμένου προϊόντος του καταστήματος (προϊόν – κράχτης) 
ή από υψηλά ποσοστά εκπτώσεων που αναγράφονται ενιαία στις βιτρίνες, τα οποία 
δεν αφορούν το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει.

- Κρατάμε πάντοτε την απόδειξη αγοράς. Θα τη χρειαστούμε στην περίπτωση που 
το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό ή ως απόδειξη για την εγγύηση.

- Επισκεπτόμαστε, αν είναι δυνατόν, τα καταστήματα πριν από τις εκπτώσεις ή 
κάνουμε έρευνα αγοράς μέσω του διαδικτύου, για να εντοπίσουμε, εύκολα και γρή-
γορα, τα προϊόντα που μας ενδιαφέρουν και να ελέγξουμε αν οι εκπτώσεις είναι 
πραγματικές.

- Ρωτάμε για την πολιτική του καταστήματος για τυχόν αλλαγές, ώστε να μη βρε-
θούμε προ εκπλήξεως. Τα καταστήματα έχουν εκ του νόμου υποχρέωση επιστροφής 
μόνο αν το προϊόν είναι ελαττωματικό.

- Δεν παρασυρόμαστε από τις διαφημίσεις και από τα υπερβολικά ποσοστά εκ-
πτώσεων. - Εστιάζουμε στην τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Δικαιώματα
- Δικαιούμαστε, και κατά τις εκπτώσεις, να ενημερωνόμαστε από τον προμηθευτή 

για την ποιότητα, την προέλευση και τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και 
ζητούμε κάθε σχετική πληροφορία, όπως για την πιθανή διάρκεια ζωής του, τη δι-
άρκεια της εμπορικής εγγύησης κλπ.

- Ζητούμε, εκτός από την απόδειξη, την εγγύηση του προϊόντος (για διαρκή κα-
ταναλωτικά αγαθά) και τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες πρέπει να είναι στην ελληνική 
γλώσσα.

- Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας, 
τα δικαιώματά μας για επισκευή, αντικατάσταση, μείωση του τιμήματος ή υπανα-
χώρηση ισχύουν και στην περίοδο των εκπτώσεων, εκτός εάν η ελκυστική τιμή του 
προϊόντος οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ελαττωματικό και υπάρχει σχετική ενη-
μέρωσή μας.

- Και στις εκπτώσεις ισχύει το δικαίωμα της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 
14 ημερολογιακών ημερών για προϊόντα ή υπηρεσίες που προμηθευθήκαμε εξ απο-
στάσεως (τηλεφωνικά ή μέσω του διαδικτύου), με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η 
σχετική νομοθεσία.

Τέλος, για παραπλανητικές πρακτικές και πλασματικές ή ανακριβείς κατά το ποσο-
στό εκπτώσεις αρμόδια είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή (τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών 1520), η οποία 
επιβάλλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ για εξωδικαστική επίλυση προβλημάτων 
από συναλλαγή μας με προμηθευτή που έχει την έδρα του την Ελλάδα υποβάλλου-
με αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Βοήθεια ζητάει η ΕΠΑΨΥ
Ανοιχτό κάλεσμα στην τοπική κοινότητα για εύρεση χορηγίας κρεβατιού μονού με 

στρώμα, ζητάει η ΕΠΑΨΥ. Η επιστολή έχει ως εξής:
«Αγαπητοί κάτοικοι της Πάρου,
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ ξεκίνησε τη δραστηρι-

οποίησή της το 2003 και λειτουργεί υπό τη διαχειριστική και επιστημονική ευθύνη 
της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), επιστημο-
νικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλ-
λων τοπικών φορέων.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων, λειτουργεί με την άμεση υπο-
στήριξη της τοπικής κοινωνίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση των δράσεων της. 
Παρέχει υπηρεσίες στα νησιά Πάρο, Αντίπαρο, Σύρο, Τήνο, Μύκονο και Άνδρο, στα 
κατά τόπους Κέντρα Υγείας, σε χώρους που παραχωρούνται από τους Δήμους, 
σε παιδικούς σταθμούς και άλλους κοινωφελείς φορείς των ΒΑ Κυκλάδων. Στην 
ανάπτυξη και υλοποίηση των δράσεών της συμβάλει σημαντικά η άμεση υποστή-
ριξη της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, απευθύνουμε 
κάλεσμα στην τοπική κοινωνία για άμεση εύρεση χορηγίας ενός κρεβατιού μονού 
με στρώμα. Η χορηγία θα καλύψει την ανάγκη ενός ανήλικου παιδιού. Απευθυνό-
μαστε σε όλους εσάς ζητώντας τη στήριξή σας, ευελπιστώντας παράλληλα πως 
θα σταθείτε αρωγοί στο έργο μας και θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας. Η 
εν λόγω δράση υποστηρίζεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Κυδωνιέως 
Αθανασία, Κοινωνική Λειτουργό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου, Τηλ: 22840 24110».

Πλαστικό χρήμα  
και ΦΠΑ

Την επιστροφή στις επιχειρήσεις των νησιών του Αιγαίου -ενός ποσοστού 4% 
- 5% από το συνολικό ΦΠΑ που αποδίδουν στο κράτος- θέλει να εφαρμόσει το 
υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου μεταξύ άλλων να αμβλύνει το κόστος από την 
κατάργηση της έκπτωσης 30% από τον συγκεκριμένο φόρο.

 Όπως έγραψε η εφημερίδα «Αγορά», η διάταξη αυτή περιελήφθη στο νομο-
σχέδιο για τη χρήση του πλαστικού χρήματος, το οποίο αυτή την περίοδο βρίσκεται 
για προσθαφαιρέσεις στα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας.

Η επιστροφή του φόρου θα αφορά αποκλειστικά στις συναλλαγές 
με ηλεκτρονικό τρόπο και ο σχεδιασμός θα υλοποιηθεί από 1/1/2017, όταν θα 
ενταχθούν στο πακέτο αυτών που χάνουν την έκπτωση του ΦΠΑ και τα υπόλοιπα 
νησιά του Αιγαίου. Παράλληλα, με άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο, το υπουργείο 
θα δώσει το δικαίωμα στις επιχειρήσεις όλης της χώρας να δημιουργήσουν έναν 
«ακατάσχετο λογαριασμό», μέσω του οποίου θα γίνονται όλες οι ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές της επιχείρησης και που θα χρησιμοποιείται για τη μισθοδοσία των εργα-
ζομένων και την πληρωμή των προμηθευτών. Αν και το όριο του ακατάσχετου που 
θα έχει ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί, το υπουργείο 
προτείνει να είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Επίσης, στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής θα βοηθήσει και 
η διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων, ώστε να υπάρχουν real time ενημέρωση και έλεγχος όλων των φορολογι-
κών στοιχείων. Έτσι θα αλλάξει και ο τρόπος των ελέγχων, οι οποίοι θα είναι στοχευ-
μένοι με βάση και τα στοιχεία των καταστημάτων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή.

Τέλος, όσον αφορά στα υπερβολικά χαμηλά πρόστιμα για τις φορολογικές παρα-
βάσεις, οι όποιες αλλαγές στο ύψος τους προσκρούουν στον τοίχο της τρόικας που 
δεν επιθυμεί την επιστροφή του παλαιού καθεστώτος με τα εξοντωτικά πρόστιμα 
που δεν εισπράττονταν ποτέ. Οι αλλαγές λοιπόν που σχεδιάζει το υπουργείο Οι-
κονομικών δε θα αφορούν στα χρηματικά, αλλά κυρίως στα διοικητικά πρόστιμα. 
Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται επιχειρήσεις να μην έχουν εκδώσει φορολογικά 
στοιχεία, την επόμενη μέρα θα μπαίνει λουκέτο στο κατάστημα για 24 – 48 ώρες, 
ανάλογα με το ύψος της παράβασης κι εφόσον η επιχείρηση δεν έχει εντοπιστεί 
ξανά να φοροδιαφεύγει.
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Γκρίνιες στην 
Αντίπαρο

Διαμάχη μεταξύ καταστηματαρχών και λιμενικού 
σώματος έχει ξεσπάσει στην Αντίπαρο, με θέμα την 
αυστηρότητα που επιδεικνύεται από το λιμεναρχείο τις 
πρωινές ώρες, στον παραλιακό δρόμο μετά το λιμάνι.

Συγκριμένα, επαγγελματίες της περιοχής διαμαρτύ-
ρονται διότι δεν επιτρέπεται στο συγκεκριμένο δρόμο 
η ολιγόλεπτη στάθμευση, με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρεί να γίνει απρόσκοπτα η τροφοδοσία καταστημάτων, 
να μην μπορούν να επιβιβάσουν ή αποβιβάσουν τα μι-
κρά λεωφορεία πελάτες των ξενοδοχείων, αλλά και 
να μην μπορούν να σταθμεύσουν πελάτες εμπορικών, 
σούπερ μάρκετ, φούρνων, κλπ, για να πάρουν τα ψώ-
νια τους.

Σημειώνουμε ότι στο συγκεκριμένο δρόμο (από τα-
βέρνα Σταθερού), απαγορεύεται η στάθμευση και οι 
3-4 θέσεις που υπάρχουν για την τροφοδοσία των κα-
ταστημάτων δεν επαρκούν. Από την άλλη, υπάρχουν 
και επαγγελματίες στην περιοχή που επιθυμούν τη δι-
ατήρηση της τωρινής κατάστασης, που όμως εκ των 
πραγμάτων αποτελεί πρόβλημα για τους υπόλοιπους 
επαγγελματίες. Στην υπόθεση είναι προφανές πως δεν 
μπορεί για την ώρα να βρεθεί μία μέση λύση. Από την 
άλλη υπάρχει και ένα παράδοξο στην όλη ιστορία. Δη-
λαδή, τις πρωινές ώρες υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα 
στην αστυνόμευση του χώρου, ενώ μετά το απόγευμα 
–που τότε ουσιαστικά χρειάζεται να μένει ο δρόμος 
ελεύθερος-, δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση, αφού το 
λιμενικό φυλάκιο Αντιπάρου έχει μείνει μόνο με ένα 
στέλεχός του, καθώς το δεύτερο άτομο είναι σε αναρ-
ρωτική άδεια!

Η επιστολή διαμαρτυρίας

Από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Αντι-
πάρου, κ. Σωτήρη Σκούρτη, στάλθηκε η παρακάτω 
επιστολή στο λιμεναρχείο Πάρου:

«Αξιότιμε κύριε Λιμενάρχη,
Ως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δή-

μου Αντιπάρου λαμβάνω την τιμή να σας ενημερώ-
σω ότι στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου στις 21/6/16 συζητήθηκε μεταξύ άλλων 
-προ ημερησίας διάταξης- αίτημα 10 επαγγελματιών 
που έχουν επιχειρήσεις κοντά στην είσοδο του λιμα-
νιού σχετικά με το καθεστώς ελέγχου της στάσης και 
στάθμευσης στην περιοχή δικαιοδοσίας σας. Στη συ-
ζήτηση προσκλήθηκε ο αρχικελευστής κ. Κωνσταντό-
πουλος και ζητήθηκε η άποψή του.

Από τους επαγγελματίες τέθηκε ο προβληματισμός 
τους για τη μειωμένη επισκεψιμότητα των επιχειρή-
σεων τους κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά 
και για τις δυσάρεστες όπως αναφέρθηκε- των κα-
ταναλωτών από το καθεστώς πλήρους απαγόρευσης 
της στάθμευσης -και κυρίως στάσης- στο λιμάνι.

Από πλευράς Δήμου στη συγκεκριμένη συνεδρίαση 
έγινε σαφές ότι όσο αναζητούνται επίσημες θεσμικές 
λύσεις τόσο αδυνατεί να αλλάξει στο άμεσο μέλλον  
η παρούσα κατάσταση, καθώς υπάρχουν συγκεκριμέ-

νες διατάξεις που προβλέπουν και περιγράφουν τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες στο λιμάνι, η επαναχάραξη 
των οποίων απαιτεί χρόνο, προσωπικό (που ο Δήμος 
στερείται εδώ και δύο χρόνια) και -το κυριότερο- 
επαναπροσδιορισμό της άποψης για το πώς ακριβώς 
επιθυμούμε τη συγκεκριμένη ζώνη, χωρίς να κατα-
φεύγουμε σε βεβιασμένες λύσεις ή κινήσεις εντυπω-
σιασμού. Σας παραθέτω το σύνδεσμο του ηχητικού 
αρχείου που αναφέρεται στην παραπάνω συζήτηση 
– ενημέρωση, προκειμένου να λάβετε γνώση: 

Χωρίς να ήταν επιθυμητή η επάνοδος στο καθε-
στώς αναρχίας που επικρατούσε σε προηγούμενα έτη 
-και που δημιουργούσε κακές εντυπώσεις για όλους- 
κρίνω ότι επαφίεται στην προσωπική σας διάθεση 
και στο κύρος που συνοδεύει το αξίωμα σας προκει-
μένου να βρεθεί μια λύση -ασφαλώς άτυπη- που να 
ικανοποιεί τους περισσότερους χωρίς να δημιουργεί 
αντιπαλότητες μεταξύ Δήμου-Λιμενικής Αρχής-επαγ-
γελματιών -πολιτών και επισκεπτών. Εν προκειμένω 
μια τέτοια λύση -όπως προτάθηκε- θα ήταν η χαλά-
ρωση των μέτρων στην ολιγόλεπτη -και μόνο- στάση  
κατά τις πρωινές ώρες, προκειμένου να εξυπηρετη-
θούν επισκέπτες των εν λόγω επιχειρήσεων χωρίς να 
αλλοιώνουν την ομολογουμένως επιτυχημένη εικόνα 
του λιμανιού χωρίς άναρχα σταθμευμένα αυτοκίνητα, 
ενώ -υπό το ίδιο πρίσμα- ειδική μέριμνα απαιτείται 
για το ζήτημα της διανομής τροφίμων κ.ά. αγαθών 
στα καταστήματα, καθώς και στην εξυπηρέτηση των 
μικρών λεωφορείων για την επιβίβαση - αποβίβαση 
πελατών.

Είναι φανερό ακόμα και στους μη σχετικούς με το 
ζήτημα ότι η υποβάθμιση του λιμενικού σταθμού σε 
λιμενικό φυλάκιο και η αποψίλωση του προσωπικού 
του δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στο μοναδικό 
αυτή τη στιγμή αρχικελευστή που υπηρετεί στο νησί 
μας και είναι επιφορτισμένος με πλείστα ζητήματα 
που καλείται να ρυθμίσει σε μια και μόνο βάρδια, με 
αποτέλεσμα να φαίνεται προτιμότερη η λύση του ου-
δενός στο ερώτημα «όλο ή ουδέν» προκειμένου να 
διασφαλίσει την απόλυτη τήρηση της ευταξίας στο 
λιμάνι ακόμα και στις ώρες που δε βρίσκεται εκει.

Ασφαλώς η πιθανή αδυναμία εξεύρεσης μιας 
οποιασδήποτε ευδόκιμης και λειτουργικής λύσης εί-
ναι προτιμότερη από την πλήρη χαλάρωση της αστυ-
νόμευσης στο λιμάνι, ενώ σε καμία περίπτωση ας 
μη θεωρηθεί η θεσμική μου παρέμβαση ως διάθεση 
ανάμιξης στα καθήκοντά σας ή δημιουργίας κλίμα-
τος μικροπολιτικής, όπως αρκετοί απεργάζονται με 
τις κατά καιρούς δηλώσεις, οχλήσεις ή διαδικτυακές 
αναρτήσεις τους.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση».

Ο «Πλοηγός» 
στην Ικαρία

Με 5μελη αποστολή δίνει το παρόν στο διεθνές 
τουρνουά «Ίκαρος 2016» ο «Πλοηγός» Αντιπάρου. 

Με αγωνιστικό ελβετικό σύστημα 7 γύρων, οι αθλη-
τές του Πλοηγού μετέχουν στον Β’ όμιλο και η κάθε 
αγωνιστική λαμβάνει χώρα κάθε μέρα στις 7 μ.μ., στον 
Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κηρύκου, στην Ικαρία. 

Παράλληλα με το αγωνιστικό κομμάτι οι μικροί 
αθλητές έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και στις 
παράλληλες εκδηλώσεις όπως: αγώνες chess 960, 
παρακολούθηση αγώνων Μπλάιντ, συμμετοχή σε 
σκακιστικό κουίζ και διαγωνισμό λύσης σκακιστικών 
προβλημάτων. Το «Ίκαρος» είναι το πιο παλιό διεθνές 
τουρνουά που διεξάγεται στην Ελλάδα με την συμμε-
τοχή πρωταθλητών και καταξιωμένων αθλητών από 
όλο το κόσμο. Το γεγονός ότι στην αρχική λίστα των 
βαθμών αξιολόγησης των συμμετεχόντων, βρίσκονται 
δυο έλληνες γκραν μετρ ο Βασίλειος Κοτρωνιάς (10 
φορές! πρωταθλητής Ελλάδας) και ο νεότερος Παυ-
λίδης Αντώνιος (πρωταθλητής Ελλάδας 2012) μαζί 
με τους γκραν μετρ (Χαριτόνοβ, Τετέρεβ, Βέλιτσκα), 
καθώς επίσης και άλλοι 13 παίκτες με διεθνή τίτλο, 
αποτελεί σαφέστατο δείγμα των υψηλών ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του φετινού «Ίκαρου». Γίνεται μνεία 
ότι από τους αγώνες θα ανακηρυχθούν αντίστοιχα 
πρωταθλητής και πρωταθλήτρια Αιγαίου για το 2016.

Εμπειριών συνέχεια λοιπόν για τους μικρούς σκα-
κιστές του Πλοηγού, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν από κοντά τα ινδάλματα τους, καθώς 
επίσης να παρακολουθήσουν και να λάβουν μέρος σε 
σκακιστικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου.

 Η αναχώρηση από την Αντίπαρο πραγματοποιήθηκε 
τη Δευτέρα 11/7/2016 και η επιστροφή θα γίνει την 
Κυριακή 17/7/2016.

Πνιγμός
Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε το απόγευμα 

της 6ης Ιουλίου 2016, από τη θαλάσσια περιοχή Αγίου 
Γεωργίου Αντίπαρου, ένας 76χρονος. 

Ο άτυχος 76χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο 
όχημα του ΕΚΑΒ, ενώ ιδιώτης γιατρός διαπίστωσε το 
θάνατό του. 

Η σορός του μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπη-
ρεσία Πειραιά, για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτο-
μής, ενώ προανάκριση διενεργήθηκε από την οικεία 
λιμενική αρχή.



www.fonitisparou.gr

FOOT VOLEY!
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 10/7/16, το 3o τουρνουά foot 

volley, στην παραλία Αλυκής.
Η παραλία γέμισε με έλληνες και ξένους αθλητές κάθε ηλικίας, αλλά και θεα-

τές που με ενδιαφέρον παρακολούθησαν τους αγώνες ενός σχετικά άγνωστου 
αθλήματος.

Οι αγώνες έγιναν με πρωτοβουλία της αθλητικής επιτροπής του πολιτιστικού 
συλλόγου Αγκαιριάς, που είχαν και τη συνολική επιμέλεια της διοργάνωσης. Ο 
σύλλογος ευχαρίστησε όλους όσοι έδωσαν το παρόν και βοήθησαν, και έδωσε 
νέο ραντεβού στις 24 Ιουλίου, για τουρνουά βόλεϊ στην άμμο!
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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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