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Νέο Αεροδρόμιο Πάρου
Έργο πνοής  
με παρελθόν και μέλλον

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016
Μία ιστορική ημέρα για την Πάρο και την Αντίπαρο.
Ξεκινάει τη λειτουργία του το Νέο Αεροδρόμιο Πά-

ρου και θα δέχεται πλέον μεγαλύτερα αεροπλάνα δί-
νοντας μία σοβαρή ώθηση στην οικονομία των νησιών 
μας.

«{...} Για το νησί μας η προστιθέμενη αξία του 
νέου αεροδρομίου είναι ανυπολόγιστη, διαρκής 
και ουσιαστική (...)» είχαμε γράψει στη εφημερίδα 
μας τον Ιανουάριο του 2013 (συνέντευξη Γ. Ραγκού-
ση).

Το μεγάλο αυτό έργο έχει παρελθόν και το γνωρί-
ζουν όλοι, παρόν, που επίσης λίγο - πολύ είναι γνωστό, 
και πρέπει να έχει και μέλλον και με την επέκταση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και του διαδρόμου, 
ώστε σύντομα η Πάρος να δέχεται και πτήσεις εξω-
τερικού.

Σήμερα για την Πάρο και την Αντίπαρο ανοίγονται 
νέοι ορίζοντες και δεν έχουν θέση οι μικρόψυχοι δια-
γκωνισμοί τόσο για την πατρότητα του έργου όσο και 
για την αποπεράτωσή του.

Η πείρα από την εξέλιξη και την αποπεράτωση ενός 
τόσου μεγάλου έργου, μας διδάσκει ότι όταν υπάρχει 
σωστός σχεδιασμός, κοινός στόχος, ενιαία και αποφα-
σιστική στάση διεκδίκησης, οι στόχοι πραγματοποιού-
νται.

Η σκέψη όλων πρέπει να επικεντρωθεί στο 
πώς ορθολογιστικά θα αξιοποιήσουμε τις νέες 
δυνατότητες που δίνει η λειτουργία του νέου 
αεροδρομίου.   

Ν. Ραγκούσης - Λαουτάρης
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 385
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
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■ Αγγλάκια
Το συγκρότημα «Hillingdon concert band», έδωσε 

την προηγούμενη εβδομάδα τρεις συναυλίες στο νησί 
μας. Δύο στην Παροικιά και μία στη Νάουσα. Κατά την 
προσωπική μου πάντα άποψη, καθώς είμαι πάρα πολύ 
δύσκολος (λόγω μουσικών προτιμήσεων) να πηγαίνω 
στην Πάρο σε εκδηλώσεις, το παραπάνω συγκρότημα 
είναι ένα από τα καλύτερα που έχουν έρθει ποτέ στο 
νησί μας. Όμως το θέμα δεν είναι εδώ, αλλά στη νο-
οτροπία. Διαβάστε παρακάτω και θα καταλάβετε το 
γιατί.

■ Αγγλάκια 2
Το συγκρότημα «Hillingdon concert band» που πα-

ρουσιάστηκε στο νησί μας, κάνει μία τουρνέ στις Κυ-
κλάδες. Πριν από εμάς είχε επισκεφθεί τη Νάξο, ενώ 
αυτή την εβδομάδα είναι στη Μύκονο. Το συγκρότημα 
το αποτελούν 60 άτομα! Πολλά πνευστά όργανα που 
ενθουσίασαν, σωστά «πατήματα» στις νότες, εξαιρετι-
κά ταλαντούχος ο τραγουδιστής και ένας πολύ καλός 
ντραμίστας που τα «έσπασε» σ’ ένα σολάρισμά του.

■ Αγγλάκια 3
Η αλήθεια είναι ότι με τους Άγγλους έχω ένα ζήτημα 

αν και τώρα με το Brexit έχω αρχίσει και τους βλέπω 
πιο συμπαθητικά… Όμως με το συγκρότημα από το 
Λονδίνο, άλλαξα λίγο τις πεποιθήσεις μου γι’ αυτούς. 
Κατ’ αρχήν όλο το συγκρότημα φορούσε φανελάκια με 
την Ελληνική σημαία. Όπως και να το κάνεις δείχνουν 
ότι σε τιμούν. Μετά, δεν έπαιξαν μόνο επιτυχίες μεγά-
λων ξένων καλλιτεχνών, αλλά έπαιξαν και Χατζιδάκι*. 
Και οι δύο παραπάνω κινήσεις δείχνουν σεβασμό.

■ Αγγλάκια 4
Τα Αγγλάκια έδειξαν όμως και ένα μεγάλο πολιτισμό 

που είχαν μέσα τους. Βλέποντας στην πρώτη συναυλία 
στην πλατεία Μαντώς, έναν υπάλληλο της ΚΔΕΠΑΠ 
που ύστερα από την ολοκλήρωση της βραδιάς μάζευε 
τις καρέκλες, έτρεξαν αμέσως να τον βοηθήσουν. Στην 
τρίτη τους συναυλία που έγινε στην παραλία Παροικι-
άς, τα Αγγλάκια τα είχαν μάθει όλα και έτσι, σε χρόνο 
ρεκόρ, μάζεψαν αμέσως τις καρέκλες, τις τοποθέτη-
σαν ντάνες και σε παράταξη… έτοιμες για φόρτωμα. 
Κάποιος από την ΚΔΕΠΑΠ μου είπε να παρατηρήσω 
ότι δε θα αφήσουν το παραμικρό σκουπίδι πίσω τους. 
Ήταν εντυπωσιακό! Ο χώρος που χρησιμοποίησαν για 
να καθίσουν και να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους 
ήταν ολοκάθαρος. Δεν άφησαν κάτω ούτε ένα μπου-
καλάκι από νερό. Ούτε βεντετισμοί, ούτε βλακείες, 
ούτε τίποτα!

■ Αγγλάκια 5
Για να ολοκληρώσουμε την ιστορία με τα Αγγλάκια, 

που μας έκαναν να αναθεωρήσουμε πολλά πράγμα-
τα… Τα παιδιά-ταλέντα, είναι μαθητές ενός μουσικού 
σχολείου στην περιοχή του Λονδίνου και συγκεκριμέ-
να του Hillingdon Music Hub. Απευθύνεται σε παιδιά 
από 5 έως 18 ετών. Στην περιοχή που φιλοξενείται 
το σχολείο τους εδρεύει ένας δήμος 250.000 κατοί-
κων. Ο δήμος έχει 17 βιβλιοθήκες! Βιβλιοθήκες που 
προφανώς δεν έγιναν για να γίνουν, αλλά επειδή τις 
επισκέπτονται οι πολίτες. Αυτά και να σημειώσω ότι 
όλη αυτή η αποστολή που υπερέβαινε τα 70 άτομα, 
έμειναν επί μία σχεδόν εβδομάδα στο νησί μας, δίχως 
να επιβαρύνουν οικονομικά κανέναν. Όλα τα έξοδα 
τα πλήρωσαν μόνοι τους και στο δήμο Πάρου και την 
ΚΔΕΠΑΠ στοίχησαν για τις τρεις όμορφες βραδιές που 
μας πρόσφεραν ΜΗΔΕΝ ευρώ!

■* Χατζιδάκις 
Ο μεγάλος Μάνος Χατζιδάκις, όταν ρωτήθηκε σε μία 

συνέντευξή του γιατί γράφει το όνομά του με γιώτα 
και όχι με ήτα απάντησε χαριτολογώντας: «το γιώτα 
με αδυνατίζει!».

■ Ατάκα
Την ατάκα της εβδομάδας την έγραψε πάντως ο 

Βαγγέλης Παπαδόπουλος στο facebook, την προ-
ηγούμενη εβδομάδα: «Οι άλλοι κολύμπαγαν στο δι-
άπλου Πούντα – Αντιπάρου και είχαν κόσμο. Εμείς 
που τρέχαμε από τα σουβλάκια του «Ζορμπά» στο 
«Χανιώτη» με τα τσίζμπεργκερ, είμαστε μόνοι μας… 
Αν είναι δυνατόν; Πότε θα αναγνωριστούν αυτές οι 
προσπάθειες». Εδώ που τα λέμε ένα δίκιο το έχει ο 
Βαγγέλης…

■ Τσίπ(ου)ρας
Μεγαλεία στη Γαλλία, ο Τσίπ(ου)ρας την περασμένη 

εβδομάδα στη Σαντορίνη, που εγκαινίασε το νοσοκο-
μείο Θήρας. Νοσοκομείο, ο Θεός να το κάνει δηλαδή, 
καθώς πήραν τους γιατρούς από το Κέντρο Υγείας του 
νησιού, προσέλαβαν και διοικητικό προσωπικό από την 
τοπική οργάνωση με συμβάσεις, και ξεκίνησαν! Χαϊλί-
κια μιλάμε στο νοσοκομείο Σαντορίνης. Γκεστ σταρ ο 
Τσίπ(ου)ρας, σε δεύτερο ρόλο ο Πολάκης και άλλοι 
υπουργοί και βουλευτές. Φιέστα απίστευτη σε στυλ 
του αείμνηστου Ανδρέα και η κρατική ΕΡΤ-ΥΕΝΕΔ, 
έπαιζε επί δύο μέρες τα εγκαίνια του νοσοκομείου δί-
χως γιατρούς! Έτσι και δεν έσκαγε και το πραξικόπημα 
του δημοκράτη σουλτάνου Ερντογάν, η ΕΡΤ-ΥΕΝΕΔ, 
θα έπαιζε ακόμα και σήμερα «εγκαίνια νοσοκομείου».

■ Πατρότητα 
Όλοι θέλουν αυτήν την εποχή να έχουν την πατρότη-

τα του νέου αεροδρομίου Πάρου. Ωραία. Αν αναφέρω 
εγώ, το όνομα Σπύρος Καπράλος και τι ρόλο έπαιξε 
στη δημιουργία του αεροδρομίου, πόσοι θυμόνται να 
απαντήσουν; Όποιοι θυμηθούν τι ρόλο έπαιξε ο κ. Σ. 
Καπράλος και πότε, τότε θα βρουν και ποιος ξεκίνησε 
το έργο.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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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

                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                       

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   

Πάρος, 20 Ιουλίου 2016

                                                                                   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Πάρου και η Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρία για τη δημι-
ουργία των προσωρινών εγκατα-
στάσεων νέου αεροδρομίου Πάρου 
θα υποδεχθούν το πρώτο αεροπλά-
νο που θα αφιχθεί στον νέο Κρατι-
κό Αερολιμένα Πάρου την Δευτέρα 
25 Ιουλίου 2016 και ώρα 09:00. 

Το κοινό θα έχει την δυνατότητα 
να επισκεφθεί τον χώρο του νέου 
Κρατικού Αερολιμένα Πάρου στις 
12:00 το μεσημέρι. 

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση 
από τον Δήμο Πάρου και την ΑΜΚΕ 
για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή 
την ιστορική μέρα που ανοίγει νέ-
ους ορίζοντες και προοπτικές για 
την Πάρο. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
στους  
απατεώνες! 

Συνεχίζονται 
τα κρούσμα-
τα επιτήδειων 
με σκοπό την 
παραπλάνηση, 
εξαπάτηση και 
είσπραξη χρη-
μάτων από «ευ-
κολόπιστους» 
επαγγελματίες 
των Κυκλάδων.

Το επιμελητή-
ριο Κυκλάδων 
με νέα του ανα-
κοίνωση προς τα μέλη του τους επισημάνει:

«Το Επιμελητήριο Κυκλάδων κατόπιν επαναλαμβα-
νόμενων καταγγελιών συστήνει στους επιχειρημα-
τίες μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς 
το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί το φαινόμενο 
εμφάνισης επιτηδείων, που επισκέπτονται κατ ιδίαν 
ή επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις επιχειρήσεις των 
Κυκλάδων και παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι ή συ-
νεργάτες Υπουργείων ή/και του Επιμελητηρίου Κυ-
κλάδων, με σκοπό την είσπραξη χρημάτων.

Οι εμφανιζόμενοι λειτουργούν κατά τρόπο εντελώς 
εισπρακτικό και αντιεπαγγελματικό εκμεταλλευόμε-
νοι τον αιφνιδιασμό του επιχειρηματία. Η συνήθης 
προσέγγιση εκφοβισμού και παραπλάνησης έχει ως 
εξής: «το επόμενο διάστημα θα γίνουν έλεγχοι που 
θα οδηγήσουν στην επιβολή υψηλών προστίμων, με 
την καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού εκδίδεται 
βεβαίωση που σας κατοχυρώνει ώστε να τα αποφύ-
γετε».

Άλλοτε διεκδικούν ποσά, έναντι υπηρεσιών εκπαί-
δευσης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ. 
για την «αποφυγή άμεσων προστίμων». Πολλές φο-
ρές τα εν λόγω προγράμματα δεν υλοποιούνται, ή 
είναι αμφιβόλου εγκυρότητας χωρίς να καλύπτουν 
τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Επι-
μελητήριο Κυκλάδων διοργανώνει εκπαιδευτικά προ-
γράμματα στα νησιά των Κυκλάδων από το 2004 έως 
σήμερα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις με 
εγκεκριμένους εισηγητές από το μητρώο του Ε.Φ.Ε.Τ.

Τις τελευταίες ημέρες, νέο κρούσμα παραπλάνησης 
εντοπίσθηκε στη Σαντορίνη, όπου επιτήδειοι παρα-
πληροφορούν ως προς τις υποχρεώσεις που έχει ο 
εργοδότης ως Τεχνικός Ασφαλείας, επιχειρώντας να 
εισπράξουν ποσά των 350 ευρώ είτε για υποχρεώ-
σεις που δεν ισχύουν (θεωρημένο βιβλίο Τεχνικού 
Ασφαλείας) είτε για σύνταξη μελέτης επαγγελματικού 
κινδύνου η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να συ-
νταχθεί από τον ίδιο τον εργοδότη (κατά την εν λόγω 
εκπαίδευση έχει δοθεί DVD με πρότυπη μελέτη).

Με αφορμή τα παραπάνω θα θέλαμε: να σας ενη-
μερώσουμε ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων δρα ως 
αρωγός στην εκπαίδευση και τη συνεχή βελτίωση των 
επιχειρήσεων επιλέγοντας τους πιο έμπειρους ειση-
γητές να σας επισημάνουμε ότι ο ΕΦΕΤ δεν διαθέτει 
γραφείο στις Κυκλάδες και τα στελέχη του δεν προ-
σεγγίζουν τις επιχειρήσεις για να τους ενημερώσουν 
για την παρακολούθηση των σεμιναρίων να παρακα-
λέσουμε όλους τους συναδέλφους επιχειρηματίες, να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διασταυρώνουν με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφορίες σχετικά με τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις».

Εκδηλώσεις 
ΚΔΕΠΑΠ

Από την ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποιήθηκαν οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις των επόμενων ημερών στην Πάρο.

22/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 
Θεατρική παιδική παράσταση «Το Βιβλίο των Θρύ-

λων» παραγωγή «Εργοστάσιο Ονείρου». Διοργάνωση 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., Νάουσα, Πάρκο Πάρου

24/7 ΚΥΡΙΑΚΗ 20:30 
Τοπικό πανηγύρι Αγίας Άννας. «Θάλασσα και Παρά-

δοση». Συμμετέχουν: «Delaparo» και Κέντρο Τέχνης & 
Πολιτισμού «Τεχνηντάρι». Συνδιοργάνωση: Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
- Ενοριακός Ναός Ζωοδόχου Πηγής  Παροικία, Λόφος 
Αγίας Άννας 

27/7 ΤΕΤΑΡΤΗ 21:30
Θεατρική παράσταση «Χωρίζουμε λέμε…» με τους 

Αλέξανδρο Ρήγα, Μπέσσυ Μάλφα, Γεράσιμο Σκιαδα-
ρέση. Νάουσα, Πάρκο Πάρου

27/7 ΤΕΤΑΡΤΗ  21:00
Εορτασμός Αγίου Παντελεήμονα, με ζωντανή μου-

σική και κεράσματα. Συνδιοργάνωση: Τ/Κ Κώστου – 
ΜΕΑΣ Κώστου - Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Κώστος

27/7 ΤΕΤΑΡΤΗ 20:30 
Παράσταση Καραγκιόζη από το  Θέατρο Σκιών του 

Αργύρη Αθανασίου. Ανοικτό Θέατρο Λευκών
28/7 ΠΕΜΠΤΗ 21:00
Τριήμερο Φεστιβάλ «Jazz me up». 1η μέρα: Σύγχρο-

νος μεσογειακός ήχος από τους «Ross Daly Group». 
Ανοικτό Θέατρο Λευκών

29/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00
Συναυλία του συγκροτήματος «ΜΠΛΕ» Διοργάνωση 

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Νάουσα, Πάρκο Πάρου.

Αποχαιρετισμός
Ο αερολιμενάρχης 

Πάρου, κ. Κώστας 
Λεοντίδης, με μία 
συναισθηματικά φορ-
τισμένη ανάρτησή του 
στην προσωπική του 
σελίδα, εξωτερικεύει 
τα σκέψεις του για το 
νυν και σε λίγες μέρες 
παλιό αεροδρόμιο του 
νησιού μας.

Ο κ. Λεοντίδης, γρά-
φει:

«Ελάχιστες ημέρες απέμειναν, πλέον, για να γρα-
φτούν οι τελευταίες λέξεις, στη τελευταία σελίδα του 
βιβλίου, που λέγεται παλαιός Κρατικός Αερολιμένας 
Πάρου. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε να γράφουμε στο και-
νούργιο βιβλίο, σε αυτό του νέου Αερολιμένα. 

Όμως, μια μικρή αναφορά σε αυτό που αφήνουμε 
πίσω. Προσωπικά, με λίγα μόνο χρόνια παρουσίας σε 
αυτό (μόλις κάτι παραπάνω από έξη) και ερχόμενος 
σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της προσωπικής μου 
ζωής, ψάχνοντας να βρω νέο λιμάνι για να δέσω, 
το αφήνω με νοσταλγική διάθεση, καθώς, όσο κι αν 
ακούγεται παράδοξο, αυτός ο χώρος με στήριξε, μου 
πρόσφερε, απορρόφησε πολύ ενέργεια και διάθε-
ση από μένα, με έκανε, κυριολεκτικά, να σταθώ στα 
πόδια μου, αποτέλεσε ένα δημιουργικό κομμάτι της 
επαγγελματικής (και προσωπικής μου) ζωής. 

Αν, σε κάτι λίγο έστω, ανταπέδωσα, δεν μπορώ να 

το κρίνω εγώ… Αγαπώ αυτό το χώρο κι αυτόν τον 
τόπο, που με φιλοξενεί το τελευταίο διάστημα και ελ-
πίζω πως οι όποιοι φορείς κληθούν να το χρησιμο-
ποιήσουν στο μέλλον, θα το κάνουν με εξ ίσου καλή 
διάθεση, μιας και λειτούργησε με συνέπεια, πάντα 
σύμφωνα με τις όποιες δυνατότητες είχε, εξυπηρε-
τώντας την Παριανή κοινωνία, καθημερινά και αγόγ-
γυστα, προσφέροντας κι αυτός κατά το δυνατόν στην 
ανάπτυξη του νησιού. Αυτοί οι χώροι γενικά (αερο-
δρόμια, λιμάνια, σταθμοί) είναι για όλους μας σημεία 
με έντονα συναισθήματα. Αποχαιρετισμοί, ξανασμιξί-
ματα, σφιχταγκαλιάσματα, αναμνήσεις καλές και κα-
κές. Όλοι κάτι έχουμε να θυμόμαστε, σε όλους κάτι 
έχει μείνει… Το αποχαιρετώ λοιπόν με ένα σφίξιμο 
μέσα στη καρδιά, με πολύ συναίσθημα, είναι κομμάτι 
μου πια και… πάμε για το νέο. Κι εκεί, όλοι εμείς οι 
εργαζόμενοι, θα κάνουμε το παν, για όλους εσάς, τους 
φίλους και συμπολίτες, αλλά και τους επισκέπτες του 
νησιού, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μας και ζητούμε 
τη κατανόηση και βοήθειά σας στη νέα αυτή προσπά-
θεια και ειδικά στην αρχή, που ομολογουμένως, θα 
είναι πολύ δύσκολη για όλους μας, καθώς τα πάντα 
θα είναι εντελώς καινούργια και για εμάς. 

Είμαι σίγουρος όμως, πως όλα θα πάνε καλά, πάντα 
με τη βοήθεια Του Θεού, υπάρχει αποφασιστικότητα 
και, κυρίως, θετική ενέργεια, καλή διάθεση και επαγ-
γελματισμός. 

Στοιχεία και χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι 
συνεργάτες μου, σε όποια Υπηρεσία ή Εταιρεία και 
αν εργάζονται. Καλή αρχή λοιπόν, καλή επιτυχία σε 
όλους, καλές και ασφαλείς πτήσεις, σε όσους προ-
σεγγίζουν ή αναχωρούν από το δικό μας (δικό σας) 
Αεροδρόμιο!».

Ανάμνηση 
θαύματος

Από την Ιερά Μονή Λογγοβάρδας, δόθηκε στη 
δημοσιότητα η παρακάτω πρόσκληση:

«Ἡ ἡμερομηνία 23 Ἰουλίου φέρνει στὴ μνή-
μη κάθε Παριανοῦ τὸ θαῦμα τῆς Λογγοβάρδας, 
ὅπου ἡ Παναγία μας τὸ 1944 χάρισε τὴν ζωὴ σὲ 
125 μελλοθανάτους νέους τῆς Πάρου ἐξ ἀφορμῆς 
ἀντιποίνων τῶν τότε Κατακτητῶν. 

Γι᾽ αὐτὸ Τὸ ἐρχομένο Σάββατο, 23 Ἰουλίου 
2016, προσκαλοῦνται ὅλοι οἱ ἄνδρες τῆς νήσου 
μας, νὰ συναχθοῦν στὴν ἱερὰ Μονὴ Λογγοβάρ-
δας, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ γεγο-
νός, στὸ χῶρο ποὺ ἔγινε, καὶ νὰ δοξάσουμε τὴν 
Παναγία μητέρα τοῦ Κυρίου μας. Τὸ πρόγραμ-
μα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θὰ πραγματοποιηθῇ 
ὡς ἑξῆς:

Τὴν Παρασκευὴ τὸ ἀπόγευμα καὶ ὥρα 8.00 
μ.μ. θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς 
καὶ παννυχίδα κατὰ τὸ τυπικὸ τῶν κολλυβάδων.

Τὸ Σάββατο στὶς 6.00 π.μ. τὰ ἐπίλοιπα τοῦ 
ὄρθρου καὶ ἡ πανηγυρικὴ θεία λειτουργία. Ἐν 
συνεχείᾳ θὰ παρατεθῇ στοὺς προσκυνητὰς ἡ πα-
ραδοσιακὴ ἑόρτιος τράπεζα».

Θανατηφόρο 
τροχαίο

Το Σάββατο 16 Ιουλίου, το βράδυ, είχαμε ένα θανα-
τηφόρο τροχαίο ατύχημα με θύμα μία 18χρονη Ιταλί-
δα.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Προδρόμου, γε-
ωργικός ανελκυστήρας που οδηγούσε 37χρονος, συ-
γκρούστηκε με ενοικιαζόμενο μοτοποδήλατο που οδη-
γούσε 18χρονη υπήκοος Ιταλίας και επέβαινε επίσης 
18χρονη ομοεθνής της. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης 
ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της οδηγού του μο-
τοποδηλάτου και ο ελαφρύς της συνεπιβάτιδας της. 
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
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Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί.
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Α'  μέρος

Σοφία Ανδριανού, Alejandro De Chacon & ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΘΙΑ 

Συμμετέχουν: Σοφία Μπουσιάδη (χορός Flamenco)
Κατερίνα Νίκα και συνεργάτες
Carole Valleskey και παιδιά της Πάρου (χορός Swing)

Β' μέρος

Λαϊκό γλέντι με Παραδοσιακό Συγκρότημα Λευκιανών Νέων

Συμμετέχουν: Τάσος Μαγγάλας (Βιολί), Γιάννης Παντελαίος (Κλαρίνο),
Κώστας Πατέλης (Λαούτο), Γιάννης Κρητικός (Τουμπερλέκι),

Ηλίας Στέλλας (Μπουζούκι), Έλενα Αιγηνίτου & Βαρβάρα Παντελαίου (Φωνές)

Παράδοση          

Πολιτισμός   

Παρελθόν                 

Μέλλον 

Σάββατο
30 Ιουλίου
2016

Έναρξη 
21.00

Ανοιχτό Θέατρο Λευκών

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

διοργάνωση:

Ζητούν μεταφορά 
έδρας

Μεταφορά της έδρας της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη, 
ζητά με υπόμνημά του στον υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Κουρουμπλή, ο σύλλογος 
εργαζομένων περιφερειακής αυτοδιοίκησης στα Δωδεκάνησα.

Στο υπόμνημα οι εργαζόμενοι στα Δωδεκάνησα ισχυρίζονται ότι στην περιφέρεια 
μας και οι δύο Νομοί διέθεταν αρχικά 667 υπαλλήλους, ενώ σήμερα ο αριθμός των 
υπηρετούντων ανέρχεται σε 451 άτομα. Έτσι, σήμερα, στην κατ’ εξοχήν τουριστική 
περιφέρεια της χώρας (6 εκατομμύρια τουρίστες), οι υπηρεσίες είναι υποστελεχω-
μένες και σε ορισμένους τουριστικούς προορισμούς π.χ. Κω, είναι ανύπαρκτες.

Το υπόμνημα κάνει λόγο να μεταφερθούν όλες οι αρμοδιότητες από την απο-
κεντρωμένη διοίκηση και τις αποκεντρωμένες δομές των υπουργείων (Τουρισμού, 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργασίας κτλ) στις περιφέρειες, με αντίστοιχη ενίσχυση του 
προσωπικού (ή και με μεταφορά από τις αποκεντρωμένες), αφού η ανάγκη εργαζο-
μένων και  πολιτών να βρίσκονται δίπλα στα κέντρα των αποφάσεων είναι δεδομέ-
νη και σημειώνουν: «[…]  Το μεγαλύτερο οικονομικά, υπηρεσιακά και πληθυσμιακά 
νησί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για πολλοστή φορά «καπελώνεται» καθώς 
η έδρα του ελεγκτή νομιμότητας θα βρίσκεται στη  Σύρο. Η Ρόδος των 120.000 
κατοίκων είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει η έδρα της περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
για να αποκατασταθεί η πολύχρονη διοικητική αδικία. Υπερέχει πληθυσμιακά, είναι 
το μεγαλύτερο οικονομικό και τουριστικό κέντρο σε όλο το Αιγαίο και όχι μόνο στο 
Νότιο. Διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο, έχει πανεπιστήμιο και ανώτερες σχολές, είναι 
πολιτισμικός κόμβος, ,με σημαντική υπεροχή και συμβολή στην εθνική οικονομία. 
Και το σπουδαιότερο, γεωγραφικά αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό σύνορο. Πουθε-
νά στην Ελλάδα δεν υπάρχει έδρα περιφέρειας σε μικρότερο αστικό κέντρο, παρά 
μόνο στο Ν. Αιγαίο. Είναι η μόνη περιφέρεια που ενώ κατά πολύ μεγαλύτερη πόλη 
(6 φορές) πληροί όλα τα κριτήρια, η έδρα της βρίσκεται σε μικρότερη πόλη».

Στη συνέχεια του υπομνήματος αναφέρονται διάφορες γραφειοκρατικές δυσχέ-

ρειες που παρουσιάζονται στα νησιά, λόγω του ότι η έδρα της περιφέρειας είναι 
στη Σύρο και σημειώνουν: «Δεν είναι λογικό ούτε δυνατό να γίνει ανεκτό το 25% 
των υπαλλήλων της Περιφέρειας που βρίσκονται σε ένα νησί με πληθυσμό 21.500 
άτομα (Σύρος) να διαφεντεύουν μέσω του υπηρεσιακού συμβουλίου το 75% των 
υπαλλήλων, ειδικά όταν το 40% των υπαλλήλων της περιφέρειας βρίσκονται στην 
Ρόδο των 120.000 κατοίκων. Για τον λόγο αυτό δεν πρόκειται να αποδεχτούμε 
καμία απόφαση ενός τέτοιου αντιδημοκρατικού υπηρεσιακού συμβουλίου και θα 
προσβάλουμε κάθε απόφαση του με κάθε ένδικο μέσο».

Τέλος, ο σύλλογος ζητάει ανάκληση της σχετικής διάταξης του νομοθετικού πλαι-
σίου, άρση του καθεστώτος μεταφοράς αστικής ευθύνης στους υπαλλήλους των οι-
κονομικών υπηρεσιών των περιφερειών, δημιουργία δημόσιας αρχής για τον έλεγχο 
των δαπανών ανεξάρτητης από τους ελεγχόμενους και να καθιερωθεί καθολικός, 
ουσιαστικός και πλήρης έλεγχος όλων των δαπανών.

Απάντηση

Με αφορμή το θόρυβο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του υπομνήματος 
ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτης προέβη σε δήλωση:

«[…] Δηλώνουμε κατηγορηματικά πως η περιφερειακή αρχή Ν. Αιγαίου έχει πε-
τύχει σε πολιτικό επίπεδο, την άριστη συνεργασία όλων των περιφερειακών παρα-
τάξεων του περιφερειακού συμβουλίου (…)

Διαβεβαιώνουμε ότι κλείνοντας τα αυτιά μας «στις σειρήνες της διάσπασης», θα 
συνεχίσουμε απερίσπαστοι το έργο μας με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, η οποία  έχει 
άλλωστε συνομολογηθεί, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τον πολιτικό σχεδιασμό 
μας για το Ν. Αιγαίο, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε προεκλογικά, 
υπενθυμίζοντας ότι μοναδικός μας στόχος είναι και θα παραμείνει η ανάπτυξη της 
περιφέρειας.

Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου έχει ισχυρή πολιτική ηγεσία, η οποία μέχρι σήμερα έχει 
αποδείξει με τις πράξεις της και το σεβασμό της απέναντι στους πολίτες των Κυ-
κλάδων και της Δωδεκανήσου, ότι δε χρειάζεται υποδείξεις – ειδικά σε ανυπόστα-
τα ζητήματα- τα οποία κάποιοι επιχειρούν να αναδείξουν και να μεγαλοποιήσουν 
προκειμένου  να διασωθούν από τη συνδικαλιστική και πολιτική ανυπαρξία τους».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Δρομολόγια 
ferry boat

Από την κοινοπραξία φέρυ μπόουτ που δραστηριοποιείται 
στη γραμμή Αντιπάρου – Πούντας και αντίστροφα, δημο-
σιοποιήθηκε το πρόγραμμα δρομολογίων των επόμενων 
ημερών.

Από Αντίπαρο

07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 – 10:00 
- 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 
- 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 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 – 20:45 – 21:15 – 21:45 
-  22:15 – 23:15 – 00:15 – 01:15 – 02:15

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:20 

- 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 – 12:40 
- 13:00 – 13:20 – 13:40 – 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 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30  
- 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30.

Συνάντηση 
επιμελητηρίου 
με Κουντουρά

Η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, κ. Έλενα Κουντουρά, επισκέφθηκε στις 
17/7/16 το επιμελητήριο Κυκλάδων για συνάντηση 
γνωριμίας. 

Η κ. Κουντουρά ξεναγήθηκε στο επιμελητήριο και 
στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση για το έργο και 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις-
μέλη, με έμφαση στις υποδομές που σχετίζονται με τον 
τουρισμό. 

Συγκεκριμένα, έγινε ζωντανή πλοήγηση στην τουρι-
στική πύλη του επιμελητηρίου και η υπουργός ενημε-
ρώθηκε για το περιεχόμενο προβολής των τουριστι-
κών επιχειρήσεων των Κυκλάδων. Έμφαση δόθηκε στα 
θεματικά βίντεο για την επιχειρηματική δραστηριότητα 
στις Κυκλάδες (σε 8 γλώσσες), τα προωθητικά βίντεο 
τοπικών παραγωγών, το σύστημα ηλεκτρονικών κρα-
τήσεων (e-booking) για τα τουριστικά καταλύματα και 
επιπλέον περιεχόμενο και υπηρεσίες που προβάλλουν 
τα νησιά των Κυκλάδων ως έναν ελκυστικό τουριστικό 
προορισμό. Ακόμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε 
από την υπουργό για τις ενέργειες του επιμελητηρίου 
σχετικά με την προώθηση του γαστρονομικού τουρι-
σμού στο πλαίσιο της προσπάθειας που το καταβάλει 
για τη συνολική ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στις δράσεις κατάρτισης 
που υλοποιεί το επιμελητήριο για την εκπαίδευση των 
μελών του, και ειδικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
για τους επαγγελματίες του τουρισμού που θα υλο-
ποιήσει στο προσεχές χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια 
συζητήθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το 
Νομό (ΦΠΑ, ακτοπλοΐα, υγεία), αλλά και ειδικότερα 
θέματα του τομέα της ευθύνης της υπουργού, ενώ της 
παραδόθηκε σχετικό υπόμνημα. Επίσης, η υπουργός 
ζήτησε να της αποσταλούν γραπτώς επιπλέον στοιχεία 
που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
και να υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το επι-
μελητήριο.

Τέλος, αποφασίστηκε να οργανωθεί μετά το τέλος 
της τουριστικής σεζόν μια πανκυκλαδική συνάντηση 
εργασίας για τον τουρισμό - σε απευθείας διασύνδεση 
και με τα 8 γραφεία του επιμελητηρίου Κυκλάδων - 
παρουσία του συνόλου των τουριστικών φορέων του 
Νομού και με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης Α’ και Β’ βαθμού, με σκοπό μετά από κατάλληλη 
προετοιμασία να γίνει στόχευση σε λύσεις και πρακτι-
κά αποτελέσματα  για την με κάθε τρόπο βελτίωση 
του συνολικού τουριστικού προϊόντος των Κυκλάδων.

Εκδήλωση στις 
Λεύκες

Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ο προοδευτικός σύλλο-
γος Λευκιανών Πάρου της Αθήνας, θα παρουσιάσουν 
μουσική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο στο θέατρο 
Λευκών, με τίτλο: «Αναδρομή στην παράδοση και στον 
πολιτισμό».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 
Ιουλίου 2016, στις 9 το βράδυ. Την εκδήλωση 
θα ανοίξει η εκλεκτή ομάδα «ΙΔΙΟΣΥΝΚΡΑΘΙΑ», με τον 
Ισπανό φλαμένγκο κιθαριστή Alejandro De Chacon 
και την Ελληνίδα ερμηνεύτρια, Σοφία Ανδριανού, που 
παρουσιάζει: Το ταμπεραμέντο των παραδόσεων και 
της κουλτούρας μας 

Συμμετέχουν: 

- Χορός φλαμένγκο (Al baile flamenco) / Χορογρα-
φίες: Σοφία Μπουσιάδη

- Ελληνικός χορός: Κατερίνα Νίκα και  χορευτές από 
τν σχολή «Τεχνηντάρι» Παροικιά, Πάρος. Χορογραφίες 
/ Διδασκαλία: Κατερίνα Νίκα

- Χορός swing σε ελληνικό τραγούδι: Παιδιά της Πά-
ρου με τη δασκάλα τους Carole Valleskey (California 
Dance Institute Workshop)

- Κιθάρα (a la sonanta), Ενορχηστρώσεις, διασκευ-
ές:: Alejandro de Chacón.

- Τραγούδι, concept, επιμέλεια: Σοφία Ανδριανού.
Η βραδιά θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί με νησιώ-

τικο γλέντι από παραδοσιακό συγκρότημα Λευκιανών 
νέων:

Βιολί: Τάσος Μαγγάλας, Κλαρίνο: Γιάννης Παντελαί-
ος, Λαούτο: Κώστας Πατέλης, 

Τουμπερλέκι: Γιάννης Κρητικός, Μπουζούκι: Ηλίας 
Στέλλας, Φωνές: Έλενα Αιγηνίτου και Βαρβάρα Πα-
ντελαίου.

Δημοσίευμα 
της Φ.τΠ. στη 
Βουλή!

Ερώτηση προς το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, κατέθεσε στις 11/7/2016 η Βουλευτής της 
ΝΔ Β’ Αθηνών, Κατερίνα Παπακώστα Σιδηρο-
πούλου, με θέμα την δωρεά 106 αρχαίων νομισμά-
των της Πάρου από τον εκπαιδευτικό-δωρητή κ. Αρι-
στείδη Βαριά.

Συγκεκριμένα, η Βουλευτής ανέδειξε το ζήτημα της 
δωρεάς από τον εκπαιδευτικό-δωρητή κ. Αριστείδη 
Βαρριά στην εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων και 
όπως γράφτηκε σε σχετική ανακοίνωση της ΝΔ «[…] 
Σε δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Φωνή της 
Πάρου» από 18/06/2016, εγείρονται ερωτήματα σχε-
τικά με την αντιμετώπιση των δωρεών πολιτών προς 
το δημόσιο καθώς και με την τύχη των αρχαίων νο-
μισμάτων».

Η ερώτηση
Η ερώτηση στη Βουλή της κ. Αικ. Παπακώστα-Σιδη-

ροπούλου, έχει ως εξής:
«ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ΘΕΜΑ: «Δωρεά αρχαίων νομισμάτων στο δημόσιο»
Οι διατάξεις του Ν.3028/2002 διέπουν την προ-

στασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας 
από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα. Ει-
δικότερα, ρυθμίζουν τη σχέση κράτους και πολιτών, 
όπως στην περίπτωση του εκπαιδευτικού-δωρητού 
κου Αριστείδη Βαρριά, ο οποίος προχώρησε πριν από 
10 χρόνια σε δωρεά 106 αρχαίων νομισμάτων του 
νησιού της Πάρου προς το δημόσιο. Τα νομίσματα πα-

ραδόθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου.
Σε δημοσίευμα της 18ης Ιουνίου 2016 της το-

πικής εφημερίδας «Φωνή της Πάρου», το θέμα 
της δωρεάς 106 αρχαίων νομισμάτων από τον κ. Αρι-
στείδη Βαρριά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 
φαίνεται να εγείρει ερωτήματα σχετικά με την τύχη 
των αρχαίων νομισμάτων και με τον τρόπο διαχείρι-
σης δωρεών πολιτών προς το δημόσιο. 

Η επιστολή που εστάλη από τον Δήμαρχο Πά-
ρου στις 18/05/2016 στον Υπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, κατά το δημοσίευμα, φανερώνει ότι η 
αρχαιολογική υπηρεσία δεν προχώρησε σε καμία 
ενέργεια τα τελευταία δέκα χρόνια, προκειμένου η εν 
λόγω αρχαιολογική συλλογή νομισμάτων, μοναδική 
για το νησί της Πάρου, να εκτεθεί στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο του νησιού και να αποδοθεί στους πολίτες 
της Πάρου, σύμφωνα με την προϋπόθεση που είχε 
τεθεί από τον δωρητή.

Από το δημοσίευμα προκύπτει επίσης ότι σε σχετι-
κό ερώτημα, η Εφορεία Κυκλάδων το 2008 απάντησε 
ότι τα νομίσματα επρόκειτο να συντηρηθούν το 2009. 
Ωστόσο, οκτώ ολόκληρα χρόνια αργότερα η συλλογή 
των αρχαίων νομισμάτων εξακολουθεί να βρίσκεται 
στα αζήτητα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο  κ. Υπουργός:
1. Ποιές οι ενέργειές σας σχετικά με την από 

18/05/2016 επιστολή του Δημάρχου Πάρου;
2. Έχει γίνει αποδοχή της δωρεάς του Αριστείδη 

Βορριά; 
3. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το έγγραφο 

αποδοχής της δωρεάς.
4. Σε ποιόν φορέα ή ιδιώτη και πότε έχει ανατε-

θεί η συντήρηση των αρχαίων νομισμάτων και ποιό 
το χρονοδιάγραμμα για την απόδοση της συλλογής 
στους κατοίκους της Πάρου;

5. Ποιές οι ενέργειές σας για τη διαπιστωμένη 
αδράνεια της αρμόδιας υπηρεσίας στη δωρεά πολι-
τών, όταν μάλιστα αυτό γίνεται αδαπάνως για το Δη-
μόσιο;».



Κυκλοφορεί!

Μην ξεχάσεις να ανακυκλώσεις το παλιό σου τεύχος!

Ειδικό αφιέρωµα για την ανακύκλωση στις τελευταίες σελίδες!

w w w . d o u n a i - l a v e i n . g r
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Στ. Καραχάλιος:
«Είμαστε σε φάση υλοποίησης έργων»

Η «Φωνή της Πάρου», συνεχίζοντας την παρουσίαση των δομών του δήμου μας, 
παρουσιάζει σ’ αυτό το φύλλο συνέντευξη του προέδρου κ. Σταύρου Καραχάλιου 
για το δημοτικό λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου.

Ο κ. Καραχάλιος απάντησε στις ερωτήσεις της εφημερίδας μας για το τι ακριβώς 
είναι το λιμενικό ταμείο, που μπορεί να κάνει έργα, τι έχει γίνει στη διάρκεια της θη-
τείας του, τι αναμένεται, καθώς και για τα προβλήματα στελέχωσης που υπάρχουν. 

Λιμενικό Ταμείο
Τι ακριβώς είναι το Λιμενικό Ταμείο, σε ποιους τομείς έχει ευθύνη, πως 

δαπανά τα χρήματά του και ποιες είναι οι περιοχές ευθύνης του;
Στ. Καραχάλιος: «Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου είναι Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Π.Δ 130/2001) το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις Π.Δ 410/95 και ασκεί τοις αρμοδιότητες του σύμφωνα με το άρθρο 28 
του Ν 2738/99 περί Δημοσίου και υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο των δαπανών 
του σύμφωνα με τον Ν  3463/2006 και 3842/2010 (Καλλικράτης) από 1-1-2011.

Τα έσοδα του Λιμενικού Ταμείου είναι ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ και διατίθενται μόνο «για 
τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, την 
χρήση του λιμένα και άλλους συναφείς σκοπούς σχετικούς με την βελτίωση της 
παροχής των Λιμενικών υπηρεσιών (Ν 2575/98 παρ.5).

Οι περιοχές ευθύνης του έχουν οριστεί με την υπ. αρ. 366/1998 απόφαση του 
Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων (Ορίζει εξομοιούμενους με λιμένα χώρους τα αλι-
ευτικά καταφύγια, Νάουσας, Αμπελά, Πίσω Λιβάδι, Δρυού, Αλυκής, Πούντας και 
Αντιπάρου).

Στο κεντρικό λιμάνι Παροικίας υπάρχει χαραγμένος εγκεκριμένος χερσαίος και 
θαλάσσιος χώρος  στα όρια του οποίου έχει την ευθύνη».

Πόσα χρήματα έχει σήμερα το Λιμενικό Ταμείο, πόσα εξ αυτών είναι 
δεσμευμένα σε έργα και τι πρόβλεψη εισπράξεων υπάρχει για τη φετινή 
χρονιά.

Στ. Καραχάλιος: «Τα ταμειακά υπόλοιπα στις 31-12-2015 ήταν  4.475.186,60 
ευρώ.

Σύμφωνα με τον νόμο για την κατάρτιση και ισοσκέλιση του Οικονομικού Προ-
ϋπολογισμού 2016, τα χρήματα αυτά συν όσα προϋπολογίστηκαν για είσπραξη 
το 2016 είναι κατανεμημένα σε έργα δράσεις και προμήθειες και λειτουργικές 
ανάγκες.

Σύμφωνα με τον Π/Υ προβλέπεται μέσα στο 2016 να εισπραχτούν τακτικά και 
έκτακτα έσοδα περίπου 1.050.000 ευρώ».

Τα έργα
Τι έργα έχουν γίνει κατά τη θητεία σας και ποια είναι αυτά που έχουν 

προγραμματιστεί;
Στ. Καραχάλιος: «Η προηγούμενη φάση ήταν η φάση των μελετών. Τώρα πλέ-

ον είμαστε στη φάση υλοποίησης συγκεκριμένων έργων που θα αλλάξουν την 
εικόνα του νησιού μας.

1. Τοποθέτηση pillars και πυροσβεστικών φωλεών.
2. Διευθέτηση όμβριων στην περιοχή καρνάγιο Παροικίας.
3  Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.
4. Προμήθεια τριών σαρώθρων πεζού χειριστή για τον καθαρισμό των χώρων 

αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
5. Προμήθεια και τοποθέτηση τριών WC για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 

της Πάρου.
6. Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων.
7. Προμήθεια πυροσβεστήρων.
8. Επίστρωση με βιομηχανικό δάπεδο τμήματος κεντρικής προβλήτας λιμένα Πά-

ρου.
9. Επισκευή και τοποθέτηση ρεμέτζων στους λιμένες Παροικίας, Νάουσας, Π. 

Λιβάδι.
Έχουν Προγραμματιστεί και βρίσκονται σε τελικό στάδιο, για δημοπράτηση:
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1. Αίθουσες αναμονής επιβατών στον 

κεντρικό προβλήτα Παροικίας.

2. Επίστρωση με βιομηχανικό δάπεδο 

κεντρικού προβλήτα λιμένα Πάρου.

3. Αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής.

4. Αλιευτικό καταφύγιο Πίσω Λιβάδι.

5. Αλιευτικό καταφύγιο Αμπελα. 

6. Ασφαλτόστρωση ΧΖΛ λιμένος Πάρου..

7. Επισκευή συντήρηση ανεμόμυλου 

ΧΖΛ Πάρου.

8. Επισκευή σπηλαιώσεων κεντρικής 

προβλήτας λιμένος Πάρου».

Στελέχωση

Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τοπι-
κής κοινωνίας πιστεύει ότι το Λιμε-
νικό Ταμείο δεν έχει καταφέρει αυτά 
που πραγματικά μπορεί να κάνει, δε-
δομένου της καλής οικονομικής κα-
τάστασης που έχει.

Στ. Καραχάλιος: «Το λιμενικό ταμείο, 

παρά την καλή οικονομική του κατάσταση, 

δυστυχώς δεν έχει το απαραίτητο προσω-

πικό και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ, για να μπορεί να τρέξει 

όλα όσα δύναται, αλλά εξυπηρετείται από 

τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι 

και αυτές υποστελεχομένες και με μεγάλο φόρτο εργασίας.

Σε αυτά να συμπληρώσουμε και το λειτουργικό και απαλλαγμένο γραφειοκρα-

τίας  κράτος μας το οποίο σε καλύτερη περίπτωση, χρειάζεται -για να δώσει μια 

έγκριση  μελέτης όχι έργου– το λιγότερο έξη μήνες με ένα χρόνο!».

Ποιος είναι ο λόγος που το λιμενικό ταμείο 
δεν μπορεί να στελεχωθεί και ποια είναι η 
στελέχωση που έχει σήμερα.

Στ. Καραχάλιος: «Ο λόγος της μη πρόσληψης 

υπαλλήλων στο Ταμείο, είναι η απαγόρευση προ-

σλήψεων που έχει επιβληθεί εδώ και αρκετά χρόνια-

από αρχή κρίσης- και που παρά τα συνεχή αιτήματα 

για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που έχουν γίνει 

κατά καιρούς και όποτε μας ζητούσαν τις ανάγκες 

σε υπαλληλικό προσωπικό, ουδέποτε υπήρξε αντα-

πόκριση.

Έτσι σήμερα έχουμε μόνο ένα μετακλητό υπάλλη-

λο από τον Δήμο Πάρου, ο οποίος είναι και ΟΛΕΣ οι 

υπηρεσίες.

Παρόλα αυτά και εκμεταλλευόμενοι το δικαίωμα 

σύναψης σύμβασης με ιδιώτη προβήκαμε στην υπο-

γραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, είσπραξης τελών ελλιμενι-

σμού τουριστικών σκαφών στα λιμάνια αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ  προκειμένου να εξυ-

πηρετήσουμε τους επισκέπτες με σκάφη αλλά και να μπορέσουμε να εισπράξουμε 

τα αναλογούντα τέλη ελλιμενισμού. Να σημειωθεί ότι με αυτή μας την ενέργεια 

έχουν οργανωθεί τα αλιευτικά καταφύγια και έχουν τριπλασιαστεί οι αφίξεις επι-

σκεπτών σε αυτά».

Η συνέχεια

Στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα 

της θητείας σας ποια έργα θα θέλατε 

να έχουν ολοκληρωθεί.

Στ. Καραχάλιος: «1. Οι αίθουσες ανα-

μονής στον κεντρικό προβλήτα του λιμα-

νιού της Πάρου.

2. Η βελτίωση του δαπέδου του κεντρι-

κού προβλήτα με βιομηχανικό δάπεδο και 

η τοποθέτηση των προσκρουστήρων πε-

ριμετρικά του παλαιού και νέου προβλήτα 

του λιμανιού.

3. Το αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής.

4. Έγκριση του Master plan μέσω του 

οποίου θα γίνει ο σχεδιασμός και η υλο-

ποίηση σημαντικών έργων στον όρμο Πα-

ροικίας και θα περιλαμβάνει και κυκλοφο-

ριακή μελέτη.

5. Αλ. καταφύγιο Αμπελά

6. Αλ. καταφύγιο Αντιπάρου.

7. Αλ. Καταφύγιο Πίσω Λιβαδιού. 

8. Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτού 

αγκυροβολίου στον όρμο Παροικίας Πά-

ρου.

9. Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτών εξεδρών στο λιμένα Πάρου.

10. Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου σύμφωνα με το Master Plan.

Τέλος, ας μου επιτραπεί να συμπεριλάβω στα έργα που θα θέλαμε να έχουν ολο-

κληρωθεί και το νέο εμπορικό λιμάνι και ας είναι έργο που δεν αφορά το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο, αφορά την Πάρο όμως, για την υλο-

ποίηση του οποίου θα βοηθήσουμε επικουρικά όπου 

μπορούμε και όπου χρειαστεί».

Πως κρίνετε την πορεία της σημερινής δη-

μοτικής πλειοψηφίας, στο μέσο περίπου της 

θητείας της και τι θα πρέπει να γίνει στην 

υπόλοιπη θητεία της.

Στ. Καραχάλιος: «Είχαμε κάποιες πολύ σημα-

ντικές επιτυχίες που διασφαλίζουν την πορεία του 

νησιού μας για τις επόμενες δεκαετίες όπως το αε-

ροδρόμιο, το Μάστερ Πλάν, το νέο εμπορικό λιμάνι, 

η αξιοποίηση του Ξενώνα Νάουσας, η μαρίνα της 

Νάουσας κ.ά. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για 

την υλοποίηση αποφάσεων και έργων μικρών και με-

γάλων οπότε μιλάμε για μια ικανοποιητική πορεία με 

περιθώρια βελτίωσης προς όφελος της Πάρου.

Ο Δήμαρχός μας, ο Μάρκος Κωβαίος, είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται, που 

δίνει μάχες, που τολμά να κάνει νέα πράγματα για το νησί μας, δεν τα έχουμε λύσει 

όλα, όμως παντού υπάρχει πρόοδος».
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Η προηγούμενη 
φάση ήταν η φάση 

των μελετών. 
Τώρα πλέον είμαστε 

στη φάση υλοποίησης 
συγκεκριμένων έργων 

που θα αλλάξουν 
την εικόνα 

του νησιού μας.
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Δεσμεύσεις…
Με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων κ. Ευάγ. Αποστόλου συναντήθηκε ο περιφερειάρ-
χης Ν. Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η κατανομή των πό-
ρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014 
– 2020 στις περιφέρειες της χώρας και ειδικότερα 
οι σημαντικά μειωμένοι πόροι που αντιστοιχούν στην 
περιφέρεια Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με την πρόταση του 
γενικού γραμματέα του υπουργείου κ. Κασσίμη, η 
οποία έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της περι-
φέρειας και επανειλημμένα διαβήματα διαμαρτυρίας, 
από τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε έγινε γνωστή, 
μέχρι σήμερα.

Ως γνωστόν, από τα 900 εκατ. ευρώ που κατανέ-
μονται στις Περιφέρειες, μόνο ποσοστό  2,89%, 
ήτοι 23 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί στην περιφέ-

ρεια μας για ολόκληρη τη νέα προγραμματι-
κή περίοδο, βάσει της αρχικής κατανομής, η 
οποία αγνοεί πλήρως τις ειδικές συνθήκες της 
νησιωτικής περιφέρειας. 

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Χατζημάρκος, στη διάρ-
κεια της συνέντευξης τύπου, ο υπουργός δεσμεύτηκε 
ενώπιον όλων στη συνάντηση, μετά και την επιχειρη-
ματολογία που αναπτύχθηκε και τα στοιχεία που πα-
ρουσιάστηκαν, ότι η κατανομή, όπως έγινε από τον 
γενικό γραμματέα του υπουργείου, δεν πρόκειται να 
ισχύσει και ότι θα γίνει δικαιότερη για την Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου.

«Όταν δουλεύεις μεθοδικά, όταν μελετάς σωστά 
τα θέματα, όταν «χτίζεις» ισχυρά επιχειρήματα, όταν 
κάνεις τις απαιτούμενες συνεργασίες, όταν παρέχεις 
ενημέρωση για τα ζητήματα σε όλα τα επίπεδα της 
εκπροσώπησης του τόπου, τότε το αποτέλεσμα δεν 
μπορεί παρά να είναι θετικό» ανέφερε ο κ. Χατζημάρ-
κος.

Ο τόπος μας 
βάλλεται

Ό σύλλογος εργαζόμενων στους οργανισμούς τοπι-

κής αυτοδιοίκησης Πάρου-Αντιπάρου, σχετικά με την 

υπόθεση της παύσης λειτουργίας του υποθηκοφυλα-

κείου Πάρου, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Δυστυχώς για άλλη μια φορά, ο τόπος μας βάλλε-

ται βάναυσα από τις μνημονιακές πολιτικές. Στο πλαί-

σιο της νεοφιλελεύθερης λαίλαπας και η σημερινή 

κατοχική κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, εξα-

κολουθεί να μετρά τα «κέρδη» της με τεχνοκρατικά 
κριτήρια αγνοώντας Συνταγματικά Δικαιώματα που 
προστατεύουν ζωές, οικογένειες, τόπους. 

Ύστερα από την προκλητική αύξηση των συντελε-
στών του ΦΠΑ η «κυβέρνηση της ελπίδας» αγνοώ-
ντας πλήρως και επιδεικτικά τις ιδιαιτερότητες της 
νησιωτικότητας έβγαλε φιρμάνι μεταφοράς του υπο-
θηκοφυλακείου της Πάρου στη Νάξο. 

Ο Σύλλογός μας είναι σφόδρα αντίθετος με το 
«ξήλωμα» του υποθηκοφυλακείου απ’ τον τόπο μας 
όπως και με οτιδήποτε άλλο βάλει τα συνταγματικά 
καταχωρημένα δικαιώματα της νησιωτικότητας. Πρέ-
πει επιτέλους να καταλάβουμε όλοι ότι η ζωή δεν 
μετριέται ούτε με νούμερα ούτε με χαρτονομίσματα». 

Υποθηκοφυλακείο
Στις 14/7/2016 πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο 

Δικαιοσύνης συ-
νάντηση του γε-
νικού γραμματέα 
του υπουργείου 
κ. Κων/νου Κο-
σμάτου με εκ-
προσώπους των 
νησιών Πάρου, 
Άνδρου, Μυκό-
νου και Τήνου, 
του δικηγορικού 
συλλόγου Σύρου 
και συμβολαιο-
γράφων του Νο-
μού. 

Το δήμο Πά-
ρου εκπροσώ-
πησαν ο αρμόδι-
ος αντιδήμαρχος και ο δικηγόρος του δήμου κ. Κων/
νος Φιφλής, συνοδευόμενοι από την υποθηκοφύλακα 
Πάρου κ. Ε. Παπαδοπούλου και τη συμβολαιογράφο 
Πάρου κ. Ελ. Ιορδάνη.  

Στη συνάντηση αυτή ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου εξέφρασε την πρόθεση  του υπουργείου 
για διατήρηση του υποθηκοφυλακείου Πάρου λαμβά-

νοντας υπόψη του τη νησιωτικότητα και τις ανάγκες 
των νησιωτών. Σημειώνουμε ότι ο δήμαρχος Πάρου κ. 
Μ. Κωβαίος με επιστολή του στο γραφείο πρωθυπουρ-
γού και στο υπουργείο Δικαιοσύνης -η οποία στάλ-

θηκε και στην 
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή 
δημόσια δια-
βούλευση του 
προσχεδίου- ζη-
τούσε τη διατή-
ρηση του υπο-
θηκοφυλακείου 
Πάρου και των 
Κυκλάδων ως 
έχουν εφαρ-
μόζοντας την 
συνταγματ ι κά 
κατοχυρωμένη 
νησιωτικότητα.

Τέλος, υπεν-
θυμίζεται ότι το 
δημοτικό συμ-

βούλιο Πάρου στη συνεδρίασή του στις 13-7-2016 
ομόφωνα ενέκρινε υπόμνημα με το οποίο ζητάει την 
τροποποίηση του νομοσχεδίου ως προς τα νησιά των 
Κυκλάδων, ή τουλάχιστον την εξαίρεση του υποθηκο-
φυλακείου Πάρου που πρέπει να παραμείνει στο νησί 
μας ακόμα και ως έμμισθο, που θα μετατραπεί μετα-
γενέστερα σε κτηματολογικό γραφείο.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Συνδικαλισμός 
στο δήμο Πάρου

Ο σύλλογος εργαζόμενων στο δήμο Πάρου έχει 
κατά καιρούς πολύ πετυχημένες ενέργειες, ενώ οι 
ανακοινώσεις του είναι καλογραμμένες και σε μία 
σωστή ρότα, κατά τη δική μου άποψη πάντα.

Οι εργαζόμενοι σε όλον τον κόσμο όταν έχουν 
σοβαρό συνδικαλιστικό όργανο έχουν πετύχει σε 
πορεία χρόνου καλά αποτελέσματα. Συνήθως ο 
συνδικαλισμός των εργαζόμενων «πουλιέται» εκ 
των έσω, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία και 
«έργο» άλλου μας άρθρου.

Ο σύλλογος των εργαζόμενων στο δήμο Πάρου 
εξέδωσε προ ημερών μία ανακοίνωση με αφορ-
μή τον καταλογισμό ευθυνών σ’ αυτούς από μέλη 
του δημοτικού συμβουλίου του νησιού μας. Κύρια 
οι ευθύνες που καταλογίζονται από συμβούλους 
του δήμου Πάρου έχουν να κάνουν με θέματα 
γραφειοκρατίας. Δηλαδή, ότι ο τάδε υπάλληλος 
δεν έχει μεριμνήσει για το τάδε έγγραφο ή ο τάδε 
υπάλληλος άργησε να μας δώσει την απάντηση. 
Δεν έχω άποψη επί του θέματος, καθώς όλα τα 
χρόνια που ζω μόνιμα στο νησί οι μόνες μου επα-
φές με το προσωπικό του δήμου, ήταν ένα-δύο πι-
στοποιητικά που χρειαζόμουν. Αυτό που γνωρίζω 
όμως είναι ότι αν υπάρχουν αβλεψίες για την ερ-
γασία κάθε δημοσίου υπαλλήλου, αυτές πρέπει να 
προωθούνται στα παραπάνω αρμόδια όργανα. Να 
λογοδοτούν όσοι θεωρούνται ότι έβλαψαν το δη-
μόσιο συμφέρον. Αυτός είναι ο δρόμος και όλα τα 
υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Δεν είναι 
δυνατό σε κάθε δημοτικό συμβούλιο να ακούγο-
νται φράσεις εναντίον τους. Αφήστε που έχω την 
υποψία ότι πολλές φορές για να καλυφθεί από 
δημοτικούς συμβούλους μία πολιτική αστοχία, το 
βάρος ρίχνεται εύκολα στους εργαζόμενους. Δεν 
μπορεί σε κάθε συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου για την αστοχία εγγράφων ή έλλειψη 
ενημέρωσης θεμάτων να φταίνε οι υπάλληλοι του 
δήμου μας!

Οι υπάλληλοι λοιπόν του δήμου Πάρου, εξέδω-
σαν μία ανακοίνωση. Πριν λίγους μήνες είχαν εκ-
δώσει και μία άλλη ανακοίνωση σχετικά με τη διά-
θεση της ξυλείας σε πολίτες που την είχαν ανάγκη 
για θέρμανση. 

Τόσο στην περίπτωση προ ημερών όσο και στην 
παλαιότερη της ξυλείας ζητήθηκαν εξηγήσεις από 
τη δημοτική αρχή. Αφήνω στην άκρη ότι στην τε-
λευταία ανακοίνωση είχαμε και τη σύγκληση σύ-
σκεψης μεταξύ των δύο πλευρών, τη Δευτέρα το 
μεσημέρι της 11ης Ιουλίου 2016. Η σύσκεψη ως 
καταλαβαίνετε δεν ήταν για να πουν «μπράβο» 
στους εργαζόμενους… Συνδικαλιστικά θα πω ότι 
με το να δεχθούν τη σύσκεψη οι εργαζόμενοι είναι 
λάθος. Δε λογοδοτούν σε κανέναν οι συνδικαλι-
στές, παρά μόνο στα μέλη του σωματείου τους. Αν 
ήμουν μέλος συνδικαλιστικού οργάνου που έκανε 
παρόμοια κίνηση θα τους ονόμαζα «ερασιτέχνες». 
Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πως η 
δημοτική αρχή πορεύεται με λάθος τρόπο για να 
λύσει τα προβλήματα με τους εργαζόμενους και 
βρίσκει ένα δρόμο που είναι επικίνδυνος πολιτικά… 
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Μύλος για το ασθενοφόρο
Η συνάντηση φορέων στο δήμο Πάρου με το ΕΚΑΒ για την υπόθεση του ασθενο-

φόρου στις 13/7 στο δημαρχείο, έφερε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων λόγω των 
χειρισμών που ακολουθήθηκαν. 

Η αρχή έγινε με το ενημερωτικό δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 14/7/16 το γρα-
φείο δημάρχου Πάρου, που έγραφε:

«Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 13-7-
2016 έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Κων/νο Καρακατσιανόπουλο 
για την στελέχωση του ΕΚΑΒ Πάρου και τη μεταφορά ή μη του ασθενοφόρου του 
Κέντρου Υγείας Πάρου, παρουσία του Βουλευτή Κυκλάδων κ. Νικολάου Συρμαλέ-
νιου, του Επάρχου Πάρου κ. Κων/νου Μπιζά, της Δ/ντριας ΕΚΑΒ Αιγαίου κ. Χαρί-
κλειας Κωτούλα, της Επιστημονικής Δ/ντριας του Κέντρου Υγείας Πάρου κ. Ελισάβετ 
Κοκελίδου, του Διευθυντή Ακτινοδιαγνώστη κ. Βασιλείου Παναρίτη, της Υπεύθυνης 
ΕΚΑΒ Πάρου κ. Νικολέττας Μαλαματένιου, του Υπεύθυνου Γραμματείας του Κέντρου 
Υγείας κ. Βασιλείου Γαβαλά, εκπροσώπων συλλόγων και πολιτών, ακολούθησε δι-
αλογική συζήτηση επί του θέματος και τοποθετήσεις. Επίσης τέθηκε το θέμα της 
υποστελέχωσης του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ μετά από πρόταση του Δημάρχου, δεσμεύτηκε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο αλλά και στο Δήμαρχο σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, ότι παίρνοντας 
το ένα ασθενοφόρο, με την καινούρια προμήθεια μικρών ευέλικτων εξοπλισμένων 
ασθενοφόρων που θα πραγματοποιηθεί, θα στείλει ένα εξ αυτών στην Πάρο, το 
οποίο θα μπορεί να κινείται και εντός των οικισμών, έτσι ώστε η Πάρος να έχει δύο 
ολοκαίνουρια εξοπλισμένα ασθενοφόρα και θα καλύψει με προσωπικό όλες τις βάρ-
διες του ΕΚΑΒ για 24ωρη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Η ανακοίνωση του γραφείου δημάρχου αποτέλεσε στη συνέχεια «κόκ-
κινο» πανί για ιστοσελίδες και συμπολίτες μας, οι οποίοι άρχισαν να γράφουν 
περί ξεπουλήματος του ασθενοφόρου από το δήμαρχο του νησιού μας. Ομοίως 
υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία υποστήριζαν ότι οι χειρισμοί του κ. Κω-
βαίου δε βλάπτουν τις διακομιδές και με αυτόν τον τρόπο –με τις υποσχέσεις που 
έλαβε- θα στελεχωθεί καλύτερα το Κ.Υ. Πάρου.

Λαϊκή Συσπείρωση
Στις 15/7/16, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποίησε δελτίο τύπου, κατά 

των αποφάσεων Κωβαίου. Η ανακοίνωση είχε ως εξής:
«Δεν πέρασαν δυο 24ωρα από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 

σχετικά με τα ασθενοφόρα, για επιβεβαιωθεί η εκτίμηση μας ότι η συνεδρίαση 
ήταν μια «αριστερή» επικοινωνιακή παγίδα, ώστε να εξασφαλίσουν οι κυβερνητικοί 
παράγοντες τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας για την απομάκρυνση του ενός 
ασθενοφόρου.

Έτσι ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Συρμαλένιος και η συνο-
δεία τους με ικανοποίηση για την επίτευξη του στόχου τους, συνεχίζουν το ταξίδι 
τους για τη Σαντορίνη, που σαν «πιστοί υπηρέτες του Εθνικού Συστήματος Υγείας» 
θα καταργήσουν τη δημόσια δομή υγείας που λέγεται Κέντρο Υγείας, για να εγκαι-
νιάσουν παρουσία του Πρωθυπουργού το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που 
το ονόμασαν Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης. Δίκαια διαμαρτύρεται η ΝΔ γιατί και 
στην εμπορευματοποίηση του αγαθού της υγείας οι «αριστεροί» τους την βγήκαν 
από «δεξιά». Ας επανέλθουμε όμως στα δικά μας.

Βρήκαν «κατανόηση» από τον Δήμαρχο Πάρου όπως προκύπτει από το 
χθεσινό δελτίο τύπου του δημάρχου. Σύμφωνα με αυτό «…Ο Πρόεδρος του 
ΕΚΑΒ μετά από πρόταση του Δημάρχου, δεσμεύτηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά 
και στο Δήμαρχο σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, ότι παίρνοντας το ένα ασθενοφόρο, 
με την καινούρια προμήθεια μικρών ευέλικτων εξοπλισμένων ασθενοφόρων που θα 
πραγματοποιηθεί, θα στείλει ένα εξ αυτών στην Πάρο…»

Να θυμίσουμε ότι δημοτικό συμβούλιο σχετικά είχε αποφασίσει ότι «…Η θέση 
και η στάση αυτή του δημοτικού συμβουλίου είναι αδιαπραγμάτευτη γιατί  εκφρά-
ζει το σύνολο των παριανών πολιτών και το δεσμεύει απέναντι τους, να εξασφαλίσει 
με κάθε τρόπο την παραμονή των ασθενοφόρων στο νησί μας. Αντίθετα το χρέος 
του ΕΚΑΒ είναι να φροντίσει να εξασφαλίσει στο νησί μας μόνιμο προσωπικό ώστε 
να καλύπτονται οι βάρδιες του.

Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να παρα-
μείνουν τα δύο ασθενοφόρα (που δόθηκαν από την Ένωση Ελλήνων Εφο-
πλιστών και από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω του Προγράμματος 
ΕΣΠΑ) στο νησί μας».

Για μια ακόμα φορά ο Δήμαρχος, και με τη σιωπή της η πλειοψηφία του, αδειάζει 
το δημοτικό συμβούλιο με τους χειρισμούς του. Για μια ακόμα φορά καταγγέλλουμε 
στο παριανό λαό την απαξίωση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου «κατά το 
δοκούν». 

Ενότητα
Την ίδια ημέρα η Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον, δημοσιο-

ποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος με δελτίο τύπου που εξέδωσε την 

14/7/2016, μας ενημερώνει ότι παρέδωσε με περισσή προθυμία το κλειδί του ασθε-
νοφόρου «μονάδα» που με θεατρικό τρόπο είχε «αρπάξει» πριν από λίγες ημέρες. 
Ενέργεια η οποία είχε προβληθεί κατά κόρον. 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιου-
λίου, οι εκπρόσωποι της πολιτείας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Κωνσταντίνος Κα-
ρακατσιανόπουλος και η Δ/ντριας ΕΚΑΒ Αιγαίου, κ. Χαρίκλεια Κωτούλα, παρουσία 
του βουλευτή Κυκλάδων κ. Νίκου Συρμαλένιου, παρουσίασαν  την εφαρμογή του 
σχεδιασμού τους που προέβλεπε την αφαίρεση του ασθενοφόρου «μονάδα»  από 
την Πάρο με προορισμό άλλο νησί. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα διαφώνησε 

και αντέδρασε στη συνέχιση της υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
δημόσιας υγείας στην Πάρο.

Ο Δήμαρχος Πάρου, όπως ομολογεί στο δελτίο τύπου, με νοοτροπία παρελθόντος 
και σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ΧΩΡΙΣ να λάβει υπ’ όψη 
του την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αλλά και την βούληση των 
πολιτών της Πάρου, απεδέχθη τη λύση που του πρότειναν έναντι του αίολου ανταλ-
λάγματος ενός μικρότερου ασθενοφόρου που θα δοθεί, όταν αυτό αγοραστεί και 
όταν οι οικονομικές συνθήκες θα το επιτρέψουν, με άλλα λόγια « ζήσε Μάη μου να 
φας τριφύλλι» που λέει ο λαός μας. Η σημερινή κυβέρνηση αυτή της πρώτης φοράς 
αριστερά, είναι φανερό ότι στον τομέα της υγείας ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με τις 
προηγούμενες και με την πράξη της αυτή, στέλνει σαφές μήνυμα στους πολίτες της 
Πάρου ότι πρέπει να εμπεδώσουν το αίσθημά τους ότι στον τομέα της δημόσιας 
Υγείας δεν έπαψαν να είναι «πολίτες δεύτερης κατηγορίας».  

Για μας, η υγεία είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ».

Γραφείο δημάρχου
Λίγες ώρες αργότερα από την ανακοίνωση της παράταξης Βλαχογιάννη, το γρα-

φείο δημάρχου Πάρου, έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση-απάντηση, που 
έγραφε:

«Ο κ. Βλαχογιάννης στην προσφιλή του προσπάθεια για δημιουργία φτηνών και 
ανέξοδων εντυπώσεων έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση για το θέμα του ασθενο-
φόρου αγνοώντας την ουσία και το περιεχόμενο των συνεννοήσεων.

Και είναι λογικό αφού ο ίδιος ήταν απών από τις συζητήσεις πράγμα που καταδει-
κνύει το ποσό ενδιαφέρεται όπως ισχυρίζεται για την υγειά των πολιτών. Οι αγώνες 
δεν γίνονται με ανακοινώσεις. Πολύ περισσότερο όταν λόγω έλλειψης ενημέρωσης 
εκθέτουν όσους τις συντάσσουν. 

Θεσμικά παραμένω στη διάθεση του ιδίου αλλά και όλων όσων ανησυχούν προ-
κειμένου να τον ενημερώσω για το σύνολο των συνεννοήσεων με τη διοίκηση του 
ΕΚΑΒ ,που έγιναν με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των συμπολιτών μας 
και την προστασία της φήμης του νησιού μας στην αιχμή της τουριστικής περιόδου.

Καλώ τον κ. Βλαχογιάννη και όσους έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για την Πάρο 
να βάλουν  πάνω από τις μικροπολιτικές τους σκοπιμότητες το συμφέρον του τό-
που».

Απάντηση σε δημοσιεύματα
Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, συνέχισε τις απαντήσεις και μέσω του λογα-

ριασμού του στο facebook, αυτή τη φορά για δημοσιεύματα εναντίον του.
Ο κ. Κωβαίος, έγραψε: «Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σχετικά με αναρτήσεις, 

οι οποίες αναφέρουν την έκφρασή μου «τώρα μπερδεύτηκα», αλλά και για ενημέ-
ρωση των παρόντων, αλλά και απόντων από τη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2016, 
θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής, προκειμένου να μη γίνονται υποθέσεις, αλλά και 
να μη δημιουργούνται εντυπώσεις.

Υπήρχαν TΡΙΑ έγγραφα από την υπηρεσία του ΕΚΑΒ, σε διαφορετικούς χρόνους, 
στα οποία διάβασα τρία ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ κείμενα.

Στο κάθε ένα ανέφερε την απομάκρυνση από το νησί διαφορετικού ασθενοφόρου 
ενώ στο τέλος υπήρχε η παραδοχή από το ΕΚΑΒ Πάρου ότι το παλαιό ασθενοφόρο 
μονάδα έχει πρόβλημα στο ηλεκτρικό του σύστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Αφού λοιπόν «μπερδεύτηκα» ζήτησα να μας στείλουν ένα νέο, εξοπλισμένο και 
ευέλικτο ασθενοφόρο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νησιού και ΕΔΩΣΑΝ 
δημόσια υπόσχεση. Αυτά, προς αποκατάσταση της αλήθειας».

Απάντηση Βλαχογιάννη
Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης δήμου Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, απαντώντας 

στην ανακοίνωση γραφείου δημάρχου Πάρου, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοί-
νωση:

«Αγαπητέ κε Δήμαρχε,
Σε ποιόν αρέσουν οι ανέξοδες εντυπώσεις, οι φτηνοί λαϊκισμοί, οι άνευ μέτρου 

εντυπωσιασμοί και οι ατελείωτες προσπάθειες ανάδειξης του «τίποτα», το γνωρί-
ζουν οι πάντες, το μαρτυράει εξάλλου η στάση ζωής του καθένα μας.

Οι αγώνες βεβαίως δεν γίνονται με δελτία τύπου, τακτική όμως, που εσύ κατά 
κόρον εφαρμόζεις. Εξάλλου, στην έκδοση δελτίων τύπου σε διακρίνει η αμεσότητα. 
Μακάρι, να ήσουν και στα ουσιαστικά εξίσου συνεπής και άμεσος. Πάντως, σύγκρι-
ση των αγώνων που έγιναν στην δική μου θητεία, για τα ζητήματα υγείας, με τους 
αγώνες που γίνονται σήμερα, ανά πάσα στιγμή είναι ευπρόσδεκτη. Δικαιολογείσαι 
βέβαια να μην γνωρίζεις τι έγινε εκείνη την εποχή που όλοι εμείς παλεύαμε, διότι 
εσύ ήσουν αλλού, ήσουν ΑΠΩΝ, αφού άλλες ήταν οι επιδιώξεις σου και για άλλους 
στόχους αγωνιζόσουν… Το φοβερό όμως είναι ότι 3 μόλις ημέρες μετά τη θεματική 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του Ασθενοφόρου καλείς εμένα 
κι όποιον άλλον ανησυχεί, να μας ενημερώσεις για τις συζητήσεις που έγιναν με τον 
πρόεδρο του ΕΚΑΒ!  

- Καλά κε Δήμαρχε, στο Δημοτικό συμβούλιο τι έκανες; Δεν μας ενημέρωσες για 
το σύνολο των συζητήσεων που έγιναν ή υπάρχουν και μη ανακοινώσιμες συζητή-
σεις και κατ’ επέκταση συμφωνίες που έγιναν κάτω από το τραπέζι; Με αυτόν τον 
τρόπο θεωρείς ότι προστάτευσες την φήμη της Πάρου και διασφάλισες τα συμφέ-
ροντα των πολιτών του νησιού μας;

Αγαπητέ Δήμαρχε, πρέπει να ξέρεις  ότι ο Βλαχογιάννης, ότι έχει να πει το λέει 
δημοσίως και πρωτίστως στα θεσμικά όργανα. Ενημέρωση κατ’ ιδίαν ΔΕΝ επιθυμεί 
για κανένα θέμα.

Τέλος, κε Δήμαρχε, σας καλώ να σέβεστε τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου, γιατί αυτές σας δεσμεύουν, αυτές οφείλετε να υλοποιείτε και να απο-
φεύγετε τις «συμφωνίες» που εξέρχονται του πλαισίου των αποφάσεων».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

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

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΑΚΙΑ ΠΑΡΟΣ, 

πωλείται οικόπεδο 1.728 τ.µ., εκτός 

σχεδίου που απέχει τα νόµιµα µέτρα 

από τη θάλασσα και βλέπει σε 3 

δρόµους, στην  τιµή των 40.000 

ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 

6019003

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

ΛΕΥΚΕΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

∆ΡΟΜΟΥ, ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος, µε 500 τ.µ.  ισόγειο και 

500 τ.µ. υπόγειο. ∆ιαθέτει µεγάλο 

χώρο πάρκινγκ. Τηλ. 6988 449 419

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΛΙΣΙΑ – ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥ-

ΣΙΚΗΣ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 

28 τ.µ. σε ηµιυπόγειο, µε πρόσοψη 

σε κήπο, πρόσφατα ανακαινισµένο, 

200 µέτρα από το µετρό. Τηλ. 22840 

41694, 43150, 6984 538 552

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το 

εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας. 

Αποστολή βιογραφικών στο 

nikos@typoparos.gr

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναλαµβάνει ανακαινίσεις, 

τσιµεντοκονίες, τοποθετήσεις 

πλακιδίων & µαρµάρων, βαψίµατα 

– φρεσκαρίσµατα, χτισίµατα πέτρας 

και συντηρήσεις κήπων. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 6993 248 000 Τάσι Άρτι

∆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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ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο  Θοδωρής Μπαλλάς 

του Κωνσταντίνου και της 

Μαρίας  το γένος Κωστάκη, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα 

και κατοικεί στο Κιάτο και η 

Ελευθερία Βενιέρη του 

Ανδρέα και της Μαρίας το 

γένος Σιρίνη, που γεννή-

θηκε στην Κόρινθο και κα-

τοικεί στο Λουτράκι, θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει 

στις 4 Σεπτεμβρίου 2016 

και ώρα 19.00 στην Χρυσή 

Ακτή στην Πάρο.

Η εξήγηση της παραβολής του σπορέα.
Εσείς λοιπόν, ακούστε την παραβολή εκείνου που 
σπέρνει: Σε καθέναν που ακούει τον λόγο της Βα-
σιλείας, και δεν καταλαβαίνεται, έρχεται ο πονηρός, 
και αρπάζει το σπαρµένο στην καρδιά του.  Αυτός 
είναι που σπάρθηκε κοντά στον δρόµο.  Και εκεί-
νος ο σπόρος που σπάρθηκε επάνω σε πετρώδες 
µέρος, αυτός είναι που ακούει τον λόγο και αµέσως 
µε χαρά τον δέχεται.  ∆εν έχει όµως µέσα του ρίζα, 
αλλά είναι πρόσκαιρος, και όταν γίνει θλίψη ή διωγ-
µός εξαιτίας του λόγου, αµέσως σκανδαλίζεται.  Και 
εκείνος που σπάρθηκε στα αγκάθια, αυτός είναι που 
ακούει τον λόγο.  Έπειτα η µέριµνα αυτού του αιώ-
να και η απάτη του πλούτου συµπνίγει τον λόγο, και 
γίνεται άκαρπος.  Και εκείνος που σπάρθηκε επάνω 
στην καλή γη, αυτός είναι που ακούει τον λόγο και 
καταλαβαίνει , ο οποίος και καρποφορεί και κάνει ο 
ένας µεν 100, ο άλλος 60, και ο άλλος 30.
Η παραβολή των ζιζανίων
Τους παρέθεσε µια άλλη παραβολή λέγοντας: Η Βα-
σιλεία των ουρανών οµοιώθηκε µε έναν άνθρωπο, 
που έσπειρε στο χωράφι του καλόν σπόρο αλλά 
ενώ οι άνθρωποι κοιµούνταν, ήρθε ο εχθρός του, 
και έσπειρε ζιζάνια ανάµεσα στο σιτάρι, και ανα-
χώρησε.  Και όταν βλάστησε το χορτάρι, και έκανε 
καρπό, φάνηκαν τότε και τα ζιζάνια.  Και καθώς ήρ-
θαν κοντά του οι δούλοι του οικοδεσπότη είπαν σ’ 
αυτόν: Από που λοιπόν έχει τα ζιζάνια; Και εκείνος 
είπε σ’ αυτούς.  Ένας εχθρός άνθρωπος το έκανε.  

Και οι δούλοι του είπαν: Θέλεις να πάµε και να τα 
µαζέψουµε; Και εκείνος είπε: Όχι, µήπως και µα-
ζεύοντας τα ζιζάνια, ξεριζώσετε µαζί τους και το 
σιτάρι.  Αφήστε να αυξάνονται και τα δύο µαζί µέ-
χρι τον θερισµό και κατά τον καιρό του θερισµού θα 
πω στους θεριστές:  Μαζέψτε πρώτα τα ζιζάνια, και 
να τα δέσετε σε δέσµες, για να τα κατακάψετε.  Το 
σιτάρι όµως συγκεντρώστε το στην αποθήκη µου. 
(Ματθαίος ΙΓ 18-30).
Οι άνθρωποι τους νόµους του Θεού τους έφτιαξαν 
στα µέτρα τους, όπως τους συµφέρει. Έχουµε µόνο 
το όνοµα στην ταυτότητα Χριστιανοί.  Ο Σωτήρας µας 
προείπε.  Οι οφθαλµοί του Κυρίου είναι επί τους 
δικαίους και τα ώτα αυτού εις την κραυγήν αυτών 
(Ψαλµός Λ∆ 15).  Ζητήστε τον Χριστό να έρθει στην 
ζωής σας.  Μελετάτε καθηµερινά τον λόγο του θεού.  
Προσεύχεστε, να έχετε µια προσωπική επαφή σχέ-
ση ο καθένας µε τον Χριστό, να σας αναγεννήσει να 
ζείτε σε µια νέα ζωή καθαρή όπως εκείνος είναι 
καθαρός και λάµπει από φως και δόξα.  Να εγελ-
θόµεν εκ του ύπνου του σκότους και της αµαρτίας 
γιατί η νύξ επροχώρησεν ή δεν η µέρα επλησίασεν 
(Ρωµαίους ΙΓ 11-12).  Ο Χριστός θα έρθει ξαφνικά 
να πάρει την καθαρή και παγκόσµια εκκλησίαν του 
(Α Κορινθίους ΙΕ 50-58).  Προετοιµάσου  να σε πάρει 
ο Χριστός µαζί του για να µην µείνεις απέξω αλλά 
για να σωθείς (Πράξεις Αποστόλων Β 21).  Αιωνία 
γιατί εδώ είσαι περαστικός (Εκκλησιαστική 47).

Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ∆ΙΚΑΣΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΟΛΟΥΣ
(ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Κ 11-15)

Ελάτε στην µελέτη της Αγίας Γραφής και στην προσευχή να µάθετε τους νόµους και διατάγµατα του θεού και την διδασκαλία 
του Χριστού που είναι η απόλυτη γραµµατική αλήθεια για να σωθείτε.  Κάθε Τετάρτη 19.00-21.00 και Κυριακή 09.00-11.00 
στον περιφερειακό.

Ακούτε ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ πανελλαδικά
και σε όλο τον κόσµο 

από τον δορυφόρο και το internet:  
www.christianity.gr

45 χρόνια στο έργο θεού για όλο τον κόσµο ∆ΩΡΕΑΝ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΑΦΕΡΕΡΑΣ

Ζητήστε ηµερολόγια σε όποια γλώσσα θέλετε, βιβλία, 
Καινές ∆ιαθήκες, την Φωνή του Ευαγγελίου, τον Επιούσιο 
Άρτο, τις εφηµερίδες Χριστιανισµός και Εσχάτη Σάλπιγγα 
και Λόγια Ζωής και φυλλάδια που έχουν λύσεις και 

απαντήσεις για όλα τα θέµατα και προβλήµατα της ζωής, 
βιντεοκασέτες µε την ζωή του Χριστού, κασέτες µε 
κηρύγµατα cd mp3, την αποκάλυψη Ιωάννου και τον λόγο 
του Θεού που υπάρχει σε όλες τις γλώσσες.
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Ολοκλήρωση έργων επαρχιακού δικτύου
Με την καθοριστική παρέμβαση της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ολοκληρώθηκε 

το έργο συντήρησης του δημοτικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Πάρου, ενός 
πολύ σημαντικού έργου, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

Το έργο για να ολοκληρωθεί πέρασε πολλές φάσεις, καθώς είχε εγκριθεί στις 
7/5/2012 με απόφαση της διεύθυνσης τεχνικών έργων Κυκλάδων.
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Η διαδρομή  
της ονοματοθεσίας  
της Παροικιάς

Όλα ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2012 όταν ο συμπατριώτης μας κ. Χριστό-
δουλος Μαούνης παρουσίασε και κατέθεσε στη δημοτική κοινότητα Πάρου, μία με-
λέτη που είχε εκπονήσει σχετικά με τις ονομασίες οδών και πλατειών της δημοτικής 
κοινότητας, για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση, με σκοπό να αναδειχτεί η πολιτιστική 
και ιστορική κληρονομιά του τόπου.             

Το τοπικό συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Πάρου, με την υπ’ αριθμό 13/2012 
απόφαση του, αποδέχτηκε τη μελέτη του κ. Χριστόδουλου Μαούνη και πρότεινε στο 
δημοτικό συμβούλιο τη συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 
3463/2006.

Στις 29 Μαΐου 2012 με την υπ’ αριθμό 172/2012 
το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συ-
γκρότηση επιτροπής που θα αποτελείται από τους: 
Πατέλη Παναγιώτη, Αλιπράντη Νικόλαο, Γεωργού-
ση Χρήστο, Βαρριά Αριστείδη, Ξένο Γεώργιο, Κα-
λακώνα Μηνά, Μαούνη Χριστόδουλο, η οποία θα 
εξετάσει τη μελέτη του Μαούνη Χριστόδουλου και 
θα καταθέσει την πρόταση της στο δημοτικό συμ-
βούλιο για έγκριση. Υλοποιώντας την απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου η συγκροτήσασα επιτροπή, 
μετά από πολύωρες συζητήσεις και ανταλλαγή από-
ψεων, είχε ένα αποτέλεσμα 300 ονοματοθεσιών και 
κατέθεσε τις προτάσεις της σε πρακτικά 82 σελίδων, 
στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. Στις11 Μαρ-
τίου 2014 με την υπ’ αριθμό 46/2014 το δημοτικό 
συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία και ενέ-
κρινε τις προτάσεις της επιτροπής ονοματοδοσίας. 
Στη συνέχεια στις 13 Ιουνίου 2014 το γραφείο του 
δημοτικού συμβουλίου υπέβαλλε αντίγραφο της υπ’ 
αριθμό 46/2014 απόφασης του προς την περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου, επιτροπή του άρθρου 8 του 
Νόμου 3463/2006, για τον έλεγχο νομιμότητας.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 η αποκεντρωμένη δι-
οίκηση Αιγαίου, γενική διεύθυνση εσωτερικής λει-
τουργίας, τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Ν. 
Κυκλάδων, απέστειλε το πρακτικό Νο 17 της από 
16-2-2015 συνεδρίασης της γνωμοδοτικής επιτρο-
πής άρθρου 8 του Ν. 3463/06  περί ονομασίας πλα-
τειών και οδών, στο οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα 
θετικά, για τις προτάσεις της επιτροπής ονοματοδο-
σίας, της δημοτικής κοινότητας Πάρου.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 έγινε αντικατάσταση αιρετών μελών της επιτροπής 
ονοματοδοσίας, των κ.κ. Ξένου Γεώργιου και Καλακώνα Μηνά της προηγούμενης 
δημοτικής αρχής, με τους κ.κ. Μαλινδρέτο Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο και Ιορ-
δάνη Παναγιώτη, πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Πάρου, της παρούσης δημοτι-
κής αρχής αντίστοιχα ως μέλη επιτροπής σχετικά με την ονομασία και μετονομασία 
οδών, συνοικιών και πλατειών της Δ.Κ. Πάρου. Η απόφαση αυτή του σημοτικού 
συμβουλίου έλαβε αυξ. αρ. 284/2015, και η επιτροπή ονοματοδοσίας συνεχίζει το 
σημαντικό της έργο. Τον Σεπτέμβριο του 2015 και με χρέωση κωδικού του δήμου 
για πινακίδες οδών υλοποιήθηκε ένα μέρος της μελέτης και εμφανίστηκαν δειλά 
δειλά οι πινακίδες με τις οδούς, στις οποίες υπάρχει και μία μικρή αναφορά στο 
όνομα που αναγράφεται. 

Π.χ. ΟΔΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
ARCHILOCHOU
ΛΥΡΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 680 - 640 π.Χ.
Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου μη διστάζετε να χρησιμοποιείτε την οδό που 

βρίσκετε η οικία σας, η εργασία σας, η επιχείρηση σας, εφόσον υπάρχει πινακίδα. Θα 
υπάρξει και αρίθμηση σε μερικούς δρόμους για αρχή. 

Ευελπιστούμε στην ολοκλήρωση του έργου. 

Τα μέλη της επιτροπής μας είπαν:

Μαούνης Χριστόδουλος: Είναι χρέος μας να τιμήσουμε τις μεγάλες μορφές 
του νησιού μας, που με τη ζωή τους και τη δράση τους στον παριανό, ελληνικό 
χώρο και εκτός αυτού, τίμησαν την ιδιαίτερη πατρίδα τους, την πρόβαλαν και γενικά 
συνέβαλαν στη πρόοδο και στο πολιτισμό του τόπου, με σκοπό να τους γνωρίσουν 
και οι επόμενες γενεές. Δίνοντας ονόματα στους δρόμους θέλεις να κάνεις τους 
συμπολίτες σου, να γνωρίσουν καλύτερα την ιδιαίτερη πατρίδα τους, να την αγα-
πήσουν περισσότερο, να την θαυμάσουν για το παρελθόν της και στη συνέχεια να 

προστατεύσουν την ιστορία της. Όλα τα ονόματα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι 
παριανά ή έχουν σχέση με τη Πάρο. Δίνοντας όνομα σ’ ένα δρόμο δεν είναι για να 
έχεις διεύθυνση μόνο, είναι πράξη αγάπης, τιμής και ευγνωμοσύνης. Κάποτε οι αρ-
χαίοι συμπολίτες μας, χάραζαν επιγραφές στα Παριανά μάρμαρα, για να τιμήσουν 
τους άξιους συμπολίτες τους.

Χρησιμοποιήσαμε ονόματα όπως ονομασίες της αρχαίας Πάρου (Καβαρνίς, Πα-
κτία, Μινωίς κ.α.), ονόματα από τις αποικίες των Παριανών (Απολλωνία, Νεάπολη, 
Φάρος, Θάσος, κ.α.), ονόματα από τους πρώτους άποικους της Πάρου (Λυκάονος, 
Παρασσίου, Πάρου, κ.α.), ονόματα από αρχαίους γλύπτες, ποιητές, μαθηματικούς, 
ιστορικούς, (έχουμε πληθώρα από αρχαίους Παρίους), ονόματα από αγωνιστές 
και πεσόντες σε πολέμους, ονόματα αγίων, οσίων, επισκόπων, ναονύμια, ονόματα 
δωρητών, ευεργετών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνών, ιστορικών, ιατρών, επιστημών, 
βουλευτών, προέδρων, δημάρχων και γενικά μεγάλων φυσιογνωμιών πολιτών. Επί-
σης, ονόματα των χωριών της Πάρου και των νησιών που είναι ορατά από το νησί 
μας. Διατηρήσαμε και σεβαστήκαμε τις ονομασίες που υπήρχαν και παραμένουν ως 
έχουν. Όπου χρειάστηκε να μετονομαστεί οδός ή πλατεία, το όνομα δόθηκε κάπου 
αλλού.

Προσπαθήσαμε κάποιες περιοχές να ονοματο-
ποιηθούν ομαδικά όπως για παράδειγμα  στο Λι-
αροκόπι (χωριά της Πάρου), στη Στέρνα (αποικίες 
των Παρίων), στο Κάστρο, στη Φράγκα Σκάλα, στην 
Αμπέλα, στα Κλήματα, στα Λιβάδια, και αλλού. Σε 
άλλες πάλι περιοχές δεν μπορούσε να αποφευχθεί 
το πάντρεμα και με άλλα ονόματα. Οι Χείμαρροι της 
πόλης μας παραμένουν με τα ονόματα τους για να 
συνεχίσουν να θυμίζουν ότι είναι ποταμοί.    

 
Νίκος Χρ. Αλιπράντης: Με το τέλος των εργα-

σιών ονοματοδοσίας των δρόμων και των πλατειών 
της πόλεως Παροικιάς και των περιχώρων της, επι-
θυμώ να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίηση μου 
και γιατί όχι και τη συγκίνηση μου, γιατί ένα δύσκολο 
αλλά σημαντικό έργο, έφθασε στο τέλος του , χάρη 
στην προθυμία, το ζήλο και την αγάπη προς την γε-
νέτειρα, των μελών της επιτροπής ονοματοδοσίας, 
ιδιαίτερα δε οφείλω να το ομολογήσω, του ενός εκ 
των μελών της του κ. Χριστόδουλου Μαούνη, στον 
οποίο είχε πέσει το βάρος της προετοιμασίας και 
της φιλοτεχνήσεως του διαφωτιστικού και χρησιμό-
τατου τοπογραφικού χάρτη της Παροικιάς και των 
γύρω περιοχών, και όχι μόνο, στον οποίο, επιπρο-
σθέτως, οφείλεται και η ιδέα και πρωτοβουλία της 
ονοματοδοσίας.

Το έργο όπως ανέφερα, ήταν δύσκολο, αλλά και 
σημαντικό. Δύσκολο μεν, επειδή η επιτροπή είχε να 
επιλέξει από τις εκατοντάδες των ονομάτων που 
εμφανίζει η ιστορία της Πάρου, αλλά και άλλων πε-
ριοχών, όσα θα έπρεπε να μπουν. Επειδή η Πάρος 
δεν είναι ένα μικρό νησί με λίγη ιστορία και λίγες 
μορφές, που και λίγες να ήταν πάλι θα τις αγνο-
ούσαμε, πόσο δε μάλλον που στην περίπτωση της 

Πάρου υπάρχει αφθονία ονομάτων, μορφές και γεγονότα απ’ την  πανάρχαια εποχή 
μέχρι τις μέρες μας, που δυστυχώς οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουμε. Και θα 
έπρεπε, βέβαια, να ήταν γνωστά, αφού είναι οι ρίζες μας, η καταγωγή μας. Και δεν 
αποκλείεται, μερικές από τις φυσιογνωμίες που θα γνωρίσετε με την ονοματοδοσία, 
να υπήρξαν και άμεσοι πρόγονοι σας και συγγενείς σας.

Να γιατί είναι σημαντικό το έργο που επετέλεσε η επιτροπή. Και για ένα ακόμα 
λόγω είναι σημαντικό: Επειδή θα διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ των πολιτών 
και των ΕΛΤΑ, αλλά και οι κάτοικοι, όπως και οι επισκέπτες του νησιού, θα μπορούν 
ευκολότερα να αναζητήσουν τα πρόσωπα για τα οποία ενδιαφέρονται να επισκε-
φθούν ή τα καταστήματα, εφ’ όσον θα γνωρίζουν τον δρόμο. Και τρίτος λόγος, και 
αυτός ουσιαστικός: μέσα από την ονοματοδοσία των δρόμων, όχι μόνο οι σημερινοί 
συμπολίτες μας, αλλά και οι μέλλοντες να γεννηθούν και να ζήσουν σ’ αυτόν τον 
τόπο, ή οι επισκέπτες, θα γνωρίζουν άμεσα το παρελθόν του νησιού αυτού, δια-
βάζοντας τα ονόματα στις πινακίδες των δρόμων. Θα γνωρίσουν την ιστορία του 
τόπου, την ιστορία που πλουτίζει τις γνώσεις μας, μας διδάσκει και μας μορφώνει, 
και αποτελεί οδηγό και πυξίδα για το παρόν και το μέλλον μας.

Με αυτές τις πτωχές σκέψεις μου θέλησα να τονίσω την σημασία αυτής της προ-
σπάθειας που έφθασε σε αίσιον πέρας, χάρη στην επιμονή και υπομονή των μελών 
της επιτροπής ονοματοδοσίας των δρόμων και των πλατειών της Παροικίας Πάρου.

Ευελπιστώ, να φτάσουμε σύντομα στο ευχάριστο γεγονός της αναρτήσεως των 
πινακίδων στις δεκάδες των δρόμων της ιστορικής και ένδοξης πόλης και πρωτεύ-
ουσας του νησιού, με τις πολλές συνοικίες και τους οικισμούς που λόγω τουρισμού, 
έχει απλωθεί σε όλη την ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Παροικιάς και προς όλες 
τις κατευθύνσεις.

Με ιδιαίτερη τιμή και πατριωτικούς χαιρετισμούς
Νίκος Χρ. Αλιπράντης

Φιλόλογος - Συγγραφέας 
μέλος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας
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Αθλητική Επιτροπή 
Αγκαιριάς

Η Αθλητική Επιτροπή Αγκαιριάς του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου είναι ένας από 
τους πιο δραστήριους φορείς της Πάρου και με τις εκδηλώσεις που διοργανώνει 
δίνει «ζωή» σε όλη την περιοχή.

Για τα έργα και τις ημέρες του συλλόγου, μας δόθηκαν οι παρακάτω διευκρινήσεις 
από τους ίδιους

Ποιοι είναι;
Η αθλητική επιτροπή δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2014. Αποτελεί την εξέλιξη της 

ακαδημίας ποδοσφαίρου Αλυκής. Συμμετέχουν άνθρωποι του χωριού, που έχουν 
θέληση για κοινωνική προσφορά και αγαπούν τον αθλητισμό και τα παιδιά. Τα μέλη 
της δεν έχουν καμιά δέσμευση ή υποχρέωση, ενεργούν σε καθαρά εθελοντική βάση, 
όποτε, όταν και όπως μπορούν και θέλουν. Βέβαια υπάρχει ένας πυρήνας ατόμων, 
γυναικών και ανδρών, που πρωτοστατεί στην οργάνωση και συντονισμό των υπό-
λοιπων εθελοντών και χορηγών. Η αθλητική επιτροπή βρίσκεται υπό τη σκέπη του 
πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς και δρα στο πλάι του, αναλαμβάνοντας το κομμάτι 
των ιδεών περί αθλητισμού.

Τι κάνουν; 
Η αθλητική επιτροπή λειτουργεί τρία μόνιμα τμήματα, του παιδικού ποδοσφαίρου, 

του παιδικού σύγχρονου χορού και της γυναικείας γυμναστικής. Τα παιδικά τμήματα 
τελειώνουν με τις καθιερωμένες φαντασμαγορικές φιέστες, που πραγματοποιεί η 
αθλητική επιτροπή, στο μόλο Αλυκής. Τους καλοκαιρινούς μήνες συνεργάζεται με 
τον ΝΟΠ, για μαθήματα κολύμβησης σε παιδιά, στην παραλία του Αγίου Νικολάου. 

Από τα μέσα Ιουνίου μέχρι το τέλος Αυγούστου, διοργανώνει 6 αθλητικά τουρ-
νουά, που απευθύνονται σε παιδιά και ενηλίκους, μόνιμους και επισκέπτες της πε-
ριοχής μας. Τρία γίνονται στην άμμο της κεντρικής παραλίας Αλυκής, το beach foot 
volley, το beach volley και το beach tennis. Τρία γίνονται στο αθλητικό κέντρο Αγίου 
Νικολάου Αλυκής, το mini soccer, το basket 3οn3 και το tennis. 

Εμείς ονομάζουμε τα γήπεδα στον Άη Νικόλα, «Αθλητικό κέντρο», γιατί οραματι-
ζόμαστε να βελτιωθεί και να εμπλουτιστεί με εγκαταστάσεις, (κυρίως πλαστικό χλο-
οτάπητα διαστάσεων 65Χ45), ώστε να λειτουργεί ως τέτοιο. Άμεσος στόχος όλων 
των τουρνουά είναι η συμμετοχή και η χαρά του παιχνιδιού και έμμεσος η προβολή 
του χωριού και η προσφορά επιλογών αθλητικής ενασχόλησης, κατά τις καλοκαιρι-
νές διακοπές στην περιοχή μας, κάτι σαν προοίμιο αθλητικού τουρισμού. Έπειτα από 
κάθε καλοκαίρι, η αθλητική επιτροπή έχει καθιερώσει την «Αθλητική Κυριακή». Μια 
Κυριακή κάθε μήνα, σκέφτεται, οργανώνει και υλοποιεί ένα δρώμενο για παιδιά, με 
αθλητικό περιεχόμενο, που συνδυάζεται με τον πολιτισμό, την οικολογία, τη φύση 
και το περιβάλλον του χωριού μας. Η συμμετοχή και η επιτυχία είναι τόσο μεγάλη, 
που καθιστά την Αθλητική Κυριακή την σπουδαιότερη ιδέα μας, μετά την ίδρυσης 
της ίδιας της επιτροπής.

Τι προσδοκούν
Η αθλητική επιτροπή με όχημα 

τα μόνιμα αθλητικά τμήματα, τις 
αθλητικές Κυριακές, τις συνεργα-
σίες με Παριανούς, και όχι μόνο, 
ομίλους διαφόρων αθλημάτων 
και τα τουρνουά, στοχεύει να βά-
λει ένα λιθαράκι στη σωστή ψυ-
χοσυναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών και να τα οδηγήσει στο 
ασφαλές μονοπάτι του αθλητισμού. 

Κάθε ώρα στο γήπεδο και το ομαδικό παιχνίδι, είναι μια ώρα μακρύτερα από τις 
κακοτοπιές και τις ασχήμιες της κοινωνίας μας. Ταυτόχρονα περνάει κοινωνικά, πο-
λιτισμικά, οικολογικά και αθλητικά μηνύματα, βοηθώντας τη σκέψη των συμμετεχό-
ντων και το χτίσιμο καλών μελλοντικών συμπεριφορών των παιδιών, ως άνθρωποι 
και ως πολίτες. Η διδασκαλία μέσω ενός αθλητικού παιχνιδιού και μιας αθλητικής 
ομάδας είναι το ίδιο, ίσως και περισσότερο, αποτελεσματική με του σχολείου.

 Το κέρδος;
Κάθε μέλος της αθλητικής επιτροπής, ξοδεύει χρόνο και ενέργεια, εθελοντικά 

και ανιδιοτελώς, γιατί πίστεψε ότι με την ενασχόληση με παιδιά και με κοινωνική 
προσφορά, θα βελτιωθεί ως άνθρωπος. Το χαμογελαστό, φωτεινό και γεμάτο εκ-
φραστικά συναισθήματα, πρόσωπο ενός παιδιού, που απολαμβάνει τις δράσεις μας, 
είναι το βραβείο και το κέρδος του. 

Το σπουδαιότερο κίνητρο είναι το στίγμα που θα αφήσει η αθλητική επιτροπή και 
η θύμηση ότι κάποτε κάποιοι απλοί άνθρωποι μπήκαν στο πνεύμα του εθελοντισμού, 
άφησαν την πολυθρόνα, παραμέρισαν το ατομικό, συνεργάστηκαν και πρόσφεραν 
κάτι στο σύνολο, στην κοινωνία.

Επόμενες δράσεις
- 24  Ιουλίου, το τουρνουά beach volley, στην παραλία Αλυκής.
- 27  Ιουλίου, ο τελικός του mini soccer, στο Αθλητικό κέντρο Αγίου Νικολάου.
- 8  Αυγούστου, το τουρνουά beach tennis, στην παραλία Αλυκής.
- 10-20 Αυγούστου, το τουρνουά basketball 3on3, στο αθλητικό κέντρο Αγ. Νι-

κολάου .
- 20-31 Αυγούστου, το τουρνουά tennis, στο Αθλητικό κέντρο Αγ. Νικολάου.
-10 Σεπτεμβρίου, έναρξη της νέας σεζόν και εγγραφές στην ακαδημία ποδοσφαί-

ρου, στο τμήμα σύγχρονου χορού και στο τμήμα γυναικείας γυμναστικής.

Τέλος, οι υπεύθυνοι της αθλητικής επιτροπής Αγκαιριάς, συμπλήρωσαν: «Ευχα-
ριστούμε για το χώρο και την προβολή, που μας προσφέρατε. Διανύοντας τον 7ο 
χρόνο αθλητικών δράσεων στην Αλυκή, χρειάζεται να επικοινωνούμε και να ανα-
δεικνύουμε  τα έργα και τις ημέρες της Αθλητικής Επιτροπής, γιατί το χρωστάμε 
στα μέλη της, στους εθελοντές, στους χορηγούς και φυσικά σε όλους τους  συμ-
μετέχοντες, που δίνουν ζωή και επιτυχία στις ιδέες της».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Κέντρο Υγείας Πάρου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το 

Σύνδεσμο Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου Αντιπάρου για την 
κάλυψη της δαπάνης και την άμεση επισκευή του απινιδωτή – monitor 
του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Τέτοιες ενέργειες προάγουν το κοινωνικό αίσθημα ευθύνης και συνοχής 
της τοπικής κοινωνίας και ευελπιστούμε να βρουν μιμητές και από άλλους 
φορείς. 

Με εκτίμηση
Ο αν. επιστ. διευθυντής

Νικόλαος Κυριαζάνος

11ο Πανκυκλαδικό
Το 11ο πανκυκλαδικό τουρνουά ακαδημιών 

ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουνίου 
στο δημοτικό στάδιο Πάρου. 

Το εγχείρημα να το αναλάβουν φέτος από 
κοινού για πρώτη φορά τρία σωματεία και όχι 
ένα, κρίθηκε επιτυχημένο και έτσι, οι: ΑΟ Πά-
ρου, ο Νηρέας και ο Μαρπησσαϊκός μαζί με την 
περιφέρεια Ν. Αιγαίου, το δήμο Πάρου και την 
ΚΔΕΠΑΠ συνδιοργάνωσαν ένα τουρνουά.

Στο τουρνουά έλαβε μέρος και ο Πυθαγόρας 
Σάμου, που κέρδισε και το μεγάλο κύπελλο του 
τουρνουά, αυτό του «Ευ Αγωνίζεσθαι».Ακόμα, 
στο τουρνουά είχε ενεργό ρόλο και ο ΠΣΑΠ 
(Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών).

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους οι πρωταθλητές Ευρώπης, Κώστας Χαλκιάς και 
Δημήτρης Παπαδόπουλος, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές Δημήτρης Σαλπιγγίδης και Νίκος Σπυρό-
πουλος, ο μπασκετικός πρωταθλητής Ευρώπης και μόνιμος κάτοικος της Πάρου, Φάνης Χριστο-
δούλου, ο αειθαλής Αργεντινός άσος Χουάν Ραμόν Ρότσα, οι προπονητές Μανόλης Παπαδάκης 
και Βαγγέλης Μπέκας, οι υπεύθυνοι του τμήματος scouting της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Ανδρέας 
Λαγωνικάκης και Κώστας Μπατσινίλας, ο υπεύθυνος λειτουργίας ακαδημιών και υπεύθυνος 
του τμήματος scouting της ΠΑΕ ΑΕΚ Σταύρος Λέτσας, ο έπαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, κ.α.

Η διοργανώτρια αρχή ευχαρίστησε όλους όσοι αγκάλιασαν το πανκυκλαδικό τουρνουά, τους 
προέδρους των τριών παριανών σωματείων, τα μέλη των ΔΣ των ομάδων, την περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου (και προσωπικά τους κ.κ. Μαργαρίτη και Κ. Μπιζά), το δήμο Πάρου και την ΚΔΕ-
ΠΑΠ. Επίσης, τους ευγενικούς τους χορηγούς, τους ομιλητές της προπονητικής ημερίδας Χουάν 
Ραμόν Ρότσα, Σταύρο Λέτσα, Μανόλη Παπαδάκη και Βαγγέλη Μπέκα, τον πρόεδρο του ΠΑΣΠ 
κ. Δημόπουλο και ΜΜΕ.

Τουρνουά beach 
tennis

Ολοκληρώθηκε το 3ο τουρνουά beach tennis series 2016 που διορ-
γανώθηκε την Κυριακή 17 Ιουλίου στον Ναυτικό Ομιλο Παρου απο τον 
Ομιλο Αντισφαίρισης και το Ναυτικό Όμιλο Πάρου.

Παίζοντας με το σύστημα των ομίλων τα ζευγάρια είχαν την δυνατότητα 
για αρκετά παιχνίδια χωρίς τον άμεσο αποκλεισμό τους. Το θέαμα ήταν 
συναρπαστικό και το επίπεδο υψηλό.

Ραντεβού στο επόμενο τουρνουά το Σεπτέμβριο.
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Στο ολοκληρωµένο συγκρότηµα ΠΑΤΕΛΗΣ- ΣΠΑΝΟΥ λειτουργεί πλέον και οργανωµένο πλυντήριο αυτοκινήτων.

Στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του πλυντηρίου τα αυτοκίνητα πλένονται είτε στο "τούνελ" είτε στο χέρι 

ανάλογα µε την επιθυµία του πελάτη. Τα αυτοκίνητα κατά την διάρκεια του πλυσίµατος κερώνονται, 

ενώ υπάρχει επίσης δυνατότητα βιολογικού καθαρισµού.

Η µεγάλη καινοτοµία της νέας υπηρεσίας του συγκροτήµατος είναι η δυνατότητα, κατόπιν συνεννοήσεως, 

παραλαβής του αυτοκινήτου από τον χώρο σας και επιστροφή του µετά τον καθαρισµό και το πλύσιµο.

Η υψηλή ποιότητα της νέας υπηρεσίας µαζί µε τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιµές είναι πραγµατική πρόκληση

για όλους που θέλουν σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου, της µοτοσυκλέτας ή του σκάφους τους.

∆ιεύθυνση συγκροτήµατος: Παροικιά (στο δρόµο Παροικιάς-Καµαρών) | Τηλ. 22840 21072
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