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δέντρα οπωροφόρα & καλλωπιστικά • φυτά εσωτερικού & εξωτερικού χώρου
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ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥ
φυτώριο

Μανώλης Ραγκούσης  • Μάρπησσα, Πάρος  • t & f +30 22840 42232  • m +30 694 2826399  • e-mail mpromb@yahoo.gr

νέο κατάστηµα
στη Μάρπησσα

» σελ. 7-10

Νέο αεροδρόμιο Πάρου
Προστιθέμενη αξία στο νησί μας

Εγκαίνια Παρασκευή 29 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, από τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα
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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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 | ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

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

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑ∆Ι: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ∆ΡΥΟΣ: 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 386
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-∆ιευθυντής: 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
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

■ Delivery
Ένα από τα «μεγάλα» θέματα που απασχόλησαν τη 

«σοβαρή» δημοσιογραφία την εβδομάδα που πέρα-
σε ήταν τα παραπανίσια κιλά που πήραν τα μέλη της 
κυβέρνησης! Σύμφωνα με τους ειδικούς για το θέμα, 
υπεύθυνοι για αυτό είναι τα delivery φαγητού! Όπως 
γράφτηκε άλλωστε και στη «σοβαρή» εφημερίδα «Το 
Βήμα», «Οι ένοικοι του Μεγάρου Μαξίμου φαίνεται 
πως έχουν το δικό τους αγαπημένο... κέντρο τροφο-
δοσίας με το delivery να καταφθάνει... στην ώρα του 
καθημερινά!».

■ Delivery 2
Ψάχνοντας το θέμα, για να είσαστε πραγματικά 

«ενημερωμένοι», βρήκα ότι υπεύθυνο για τα κιλά της 
κυβέρνησης, είναι ένα μαγαζί από του Ψυρρή, που τεί-
νει να γίνει αποκλειστικός μάγειρας και προμηθευτής 
ψητών κρεατικών, όλων των ενοίκων του Μεγάρου 
Μαξίμου και φυσικά  του πρωθυπουργού. Έτσι, κα-
θημερινά κατά τις 2.30 το μεσημέρι, στην πίσω πόρτα 
του μεγάρου Μαξίμου «ξεφορτώνονται» σπληνάντερα, 
κοκορέτσια και κοντοσούβλια!  Αυτά είναι και σιγά που 
θα καταδικάσω το θέμα με αυτά τα φαγητά! Μπορεί 
να μην ξέρουν να κυβερνούν, αλλά ξέρουν να 
«τρώνε»!

■ Βρούτσης
Χαμός έγινε στο παριανό facebook στις αρχές της 

εβδομάδας με τις αλληλοκατηγορίες από Νεοδημο-
κράτες του νησιού μας για την έλευση Βρούτση για 
την πρώτη ημέρα λειτουργίας του νέου αεροδρομίου 
και την περιφορά του ωσάν Άννα Βίσση στα πανηγύ-
ρια της Πάρου την περασμένη Κυριακή. «Τώρα μας 
θυμήθηκε» έγραφαν και όλοι σχολίαζαν τις μαγικές 
του κινήσεις για την υγεία, την εφορία κλπ. Άμα αυτοί 
είναι οι εν δυνάμει ψηφοφόροι του Γιάννη εκ Νάξου, 
τι να πω εγώ…

■ Show
Τα καλυτερότερα της εβδομάδας που πέρασε ήταν 

τα ντυσίματα των πολιτικών που έσπευσαν στον 
Πρόεδρο (ο μόνος Πρόεδρος που παίρνει κεφαλαίο 
Π και όχι όπου βρίσκουμε το «πρόεδρος» κοπανάμε 
κεφαλαίο γράμμα) της Δημοκρατίας, κ. Πρ. Παυλό-
πουλο, στο Προεδρικό Μέγαρο. Και τι δεν είδαν εκεί 
τα ματάκια μας. Η μεγάλη απογοήτευση ήταν η Όλγα 
Κεφαλογιάννη. Τι να σας πρωτογράψω τώρα; Μα με 
φόρεμα μαύρο με οριζόντιες άσπρες ρίγες και λαιμό-
κοψη κόκκινη λες και είναι φανέλα της Παναχαϊκής; 
Αμ η Κατερίνα Μάρκου πάλι. Κίτρινο φόρεμα πιασμένο 
πάνω από τον ένα ώμο και τελείωμα στο όπου τε-
λειώνει, λες και ήταν άνορακ για τη βροχή. Λιακάδα 
είχε κυρά μου, πού πήγαινες έτσι; Για την κυρά – Τα-
σία Χριστοδουλοπούλου, τα αφήνω όλα στη φαντασία 
σας! Μαύρο φόρεμα, κόσμημα στο λαιμό από τότε που 
ήταν παιδούλα και ψώνιζε από τα χίπικα μαγαζιά στο 

Μοναστηράκι και κίτρινα πέδιλα! (Δεν υπάρχει σωτη-
ρία). Περιέργως είχε προσεκτικό ντύσιμο η Ελένη Αυ-
λωνίτου, αν και για να πω την κακία  μου δε θυμίζει σε 
τίποτα εκείνη την υπερ-κολυμβήτρια που ήταν, ειδικά 
στον ποπό… η Ελίζα Βόζεμπεργκ, που αν και πλησιά-
ζει τα 60 παραμένει εντυπωσιακή κυρία και η Φώφη 

Γεννηματά, που αν και φορούσε παντελόνι, γενικά είχε 
καλή παρουσία. Όπως βλέπετε άφησα για το τέλος 
την Έλενα Κουντουρά, που ότι και αν φορέσει είναι 
κουκλάρα, κουκλάρα, κουκλάρα!

■ Τζάκρη
Εκτός συναγωνισμού εννοείται ότι ήταν η κ. Θεοδ. 

Τζάκρη. Φορούσε τις γνωστές γόβες με τους 22-24 
πόντους τακούνι και έμοιαζε περισσότερο σαν τους 
τσολιάδες της προεδρικής φρουράς ή σαν το νέο αμε-
ρικάνο σέντερ του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ…

■ Αχ Ευρώπη
Ο περιφερειάρχης, κ. Γ. Χατζημάρκος, έδωσε συνέ-

ντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα στο νησί μας. 
Για την ουσία των όσων είπε ο κ. Χατζημάρκος, μπο-
ρείτε να διαβάσετε σε άλλη σελίδα της εφημερίδας 
μας. Εγώ όμως θα σας αναφέρω ένα περιστατικό που 
μας εκμυστηρεύτηκε, για να κατανοήσουμε όλοι μας 
την άγνοια στη γηραιά ήπειρο μας για το τι κατάστα-
ση επικρατεί στη χώρα μας, σχετικά με το προσφυγικό 
ζήτημα.

■ Αχ Ευρώπη 2
Ο κ. Χατζημάρκος συνομιλούσε με ένα εταίρο του 

από την Ευρώπη, σε μία συνάντηση που είχε. Ο ευρω-
παίος συνάδελφος του κ. Χατζημάρκου, του εξηγούσε 
το πρόβλημα που αντιμετώπιζε μία πόλη της περιφε-
ρείας του με ένα εκατομμύριο πληθυσμό, η οποία αίφ-
νης δέχθηκε κύμα εισόδου από 40000 μετανάστες. Ο 
κ. Χατζημάρκος του είπε ότι κατανοεί το πρόβλημα και 
του απάντησε; «Τι θα είχατε να πείτε όταν σας πω 
ότι σ’ ένα νησί 142 κατοίκων (Αγαθονήσι) της δικής 
μου περιφέρειας, δέχθηκαν 40000 πρόσφυγες». Ο 
ευρωπαίος περιφερειάρχης είδε τον κ. Χατζημάρκο 
και του απάντησε έκπληκτος: «Δεν ήξερα ότι στην Ελ-
λάδα έχετε τέτοια προβλήματα!». Συμπληρώνοντας ο 
κ. Χατζημάρκος την ιστορία που διηγήθηκε στους δη-
μοσιογράφους και αφού τόνισε «αυτό που έζησαν τα 
Δωδεκάνησα να μη το ζήσετε ποτέ στις Κυκλάδες», 
μας είπε: «Παιδιά μιλάμε ότι μετά από είσοδο προ-
σφύγων στο Αγαθονήσι, σε 20 λεπτά το πολύ, δεν 
υπήρχε ούτε ένα αυγό για να φάνε».

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

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

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

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

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

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

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:

Φάρμακα και 
στα μπακάλικα! 

Παρά τις έντονες αντιδράσεις των φαρμακοποιών, ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας 
Ξανθός, υπέγραψε την υπουργική απόφαση, που καθορίζει τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις για δημιουργία της υποκατηγορίας Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕΔΙ-
ΦΑ), δηλαδή μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) που θα μπορούν να 
πωλούνται και από σούπερ μάρκετ, υπό προϋποθέσεις. 

Η εξωτερική συσκευασία των ΓΕΔΙΦΑ πρέπει να φέρει ανεξίτηλο προτυπωμένο 
ευδιάκριτο πράσινο κύκλο, εντός του οποίου θα αναγράφεται με πορτοκαλί χρώμα 
το αρκτικόλεξο «ΓΕΔΙΦΑ».

Η λιανική πώληση των ΓΕΔΙΦΑ θα επιτρέπεται μόνο από τα νομίμως λειτουργού-
ντα φαρμακεία και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης 
τροφίμων και ποτών που έχουν αδειοδοτηθεί για τη λειτουργία α) υπεραγοράς τρο-
φίμων (supermarkets) και β) παντοπωλείου. 

Τέλος, θα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Αναζήτηση σκύλου
Χάθηκε σκύλος (γερμανικός 

πίντσερ), που ακούει στο 

όνομα «Λέο». Όποιος γνωρί-

ζει κάτι σχετικό για την τύχη 

του ας επικοινωνήσει στο τη-

λέφωνο: 6994 789 370.

Καταφύγια αδέσποτων
Χρηματοδότηση φορέων ως και 70% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπα-

νών για δημιουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς προβλέπει η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση που φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του 
υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της σίτισης των ζώων η χρηματοδότηση των 
φορέων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50%. Ακολουθεί αναλυτικά το δελτίο Τύπου 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

«Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β’ 2082/06-07-2016, ΦΕΚ Β’ 2204/15-
07-2016) με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χρη-
ματοδότηση Δήμων και Συνδέσμων Δήμων με σκοπό τη λειτουργία καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των 
ζώων αυτών, δηλαδή την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, 
την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμ-
βανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη διατροφή τους, την υιοθεσία 
ή την επανένταξή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις 
του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει, και η έγκριση διάθεσης των σχετικών πιστώσε-
ων. Στην εν λόγω ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά οι επιλέξιμες και οι μη επιλέξιμες 
δαπάνες, οι δυνητικοί δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν.

Η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 70% του συνόλου 
των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει. Στην περί-
πτωση της σίτισης των ζώων η χρηματοδότηση των φορέων ανέρχεται σε ποσο-
στό μέχρι 50%».

Κάθε ώρα στο γήπεδο και το ομαδικό παιχνίδι, είναι μια ώρα μακρύτερα από 
τις κακοτοπιές και τις ασχήμιες της κοινωνίας μας. Ταυτόχρονα περνάει κοινω-
νικά, πολιτισμικά, οικολογικά και αθλητικά μηνύματα, βοηθώντας τη σκέψη των 
συμμετεχόντων 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».
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Κυριακή 7/8, 21:00

αφιέρωµα στο Μάνο Λοΐζο
ανδρέας χανιώτης - βιολί | µαριλένα στρυφτόµπολα - σοπράνο
δήµητρα δαχτυλίδη - σοπράνο | σπύρος σουλδάκης - πιάνο | έλσα παπέλη - τσέλο

ανοιχτό θέατρο λευκών

Έκθεση 
ζωγραφικής                                                                                                                                            
             

Έκθεση ζωγραφι-
κής του Τάκη Σιδε-
ρικούδη, θα παρου-
σιαστεί στην γκαλερί 
«Ανεμόμυλος»

Ο Τάκης Σιδερι-
κούδης γεννήθηκε 
στην Αθήνα. Με τη 
ζωγραφική και τη 
μουσική ασχολήθη-
κε από μικρή ηλικία. 
Είναι μέλος του καλ-
λιτεχνικού επιμελη-
τήριου και έχει κάνει 
εκθέσεις στην Αθήνα 
και την Πάρο, όπου 
ζει τα τελευταία 30 
χρόνια 

Μετά από ένα διάστημα που ασχολήθηκε με τη 
μουσική, ζωγραφίζει και πάλι και ετοίμασε την έκθε-
ση ζωγραφικής στην γκαλερί «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» στην 
Αγκαιριά, με θέμα: «Βάρκες της Πάρου, άμμος, βότσα-
λα και…».

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 
4 Αυγούστου στις 8.30 μμ. Η έκθεση θα διαρκέσει 
από 4 έως 31 Αυγούστου και θα είναι ανοικτή από 
τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, και το από τις 
6 το απόγευμα, έως τις 11 το βράδυ. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες: Γκαλερί «ανεμόμυλος», τηλέφωνο: 
22840-91089

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις

Από την ΚΔΕΠΑΠ ανακοινώθηκαν οι πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις έως τις 4 Αυγούστου 2016.

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

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Νάουσα, Πάρκο Πάρου.
29/7-31/7
Παζάρι Παραδοσιακών Τοπικών Προϊόντων 
Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς, Πα-

ραλία Αλυκής 
29/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00
Τριήμερο Φεστιβάλ «Jazz me up»
2η μέρα: Τρεις Γενιές 3G «Mimis Plessas Project». 

Ανοικτό Θέατρο Λευκών
30/7 ΣΑΒΒΑΤΟ  21:00
Τριήμερο Φεστιβάλ «Jazz me up».
3η μέρα: «Andrianou & Friends» και τοπικά συγκρο-

τήματα παραδοσιακής μουσικής.
Διοργάνωση Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Σύλλογος Λευ-

κιανών Αθήνας, Σύλλογος ΥΡΙΑ. Ανοικτό Θέατρο Λευ-
κών

30/7-31/7 Γιορτή Ρεβιθιού 
Αφιέρωμα στην παραδοσιακή ρεβιθάδα. 
Διοργάνωση Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Πολιτιστικός 

Σύλλογος «Σκόπας ο Πάριος». Πρόδρομος  
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/7 21:00
«Χελιδονίσματα του Θέρους» μουσικοποιητική βρα-

διά
Διοργάνωση Ωδείο «Μυθωδία». Ανοικτό Θέατρο 

Λευκών

31/7 ΚΥΡΙΑΚΗ 20:00
Εγκαίνια έκθεσης – Φωτογραφία και Λόγος «Φω-

τοργαφές 2016» του Γιάννη Κωβαίου 
Διάρκεια έως 7 Αυγούστου 
Διοργάνωση Δ/Κ Μάρπησσας. Αγροτολέσχη Μάρ-

πησσας 
1/8 ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00 
2ο Θερινό Φεστιβάλ Θεάτρου Θεατρική παράσταση. 

«Οι Φόνισσες της Παπαδιαμάντη»
Θεατρική Ομάδα Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας. 

Ανοικτό  Θέατρο Λευκών 
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/8 21:00
Συναυλία με τη Μαρίζα Ρίζου
Διοργάνωση Πάρκο Πάρου, Νάουσα. Πάρκο Πάρου
1/8 ΔΕΥΤΕΡΑ
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής Αφροδίτης Δρακο-

πούλου – Σάρδη 
Διάρκεια έως 10 Αυγούστου. Διοργάνωση Δ/Κ 

Μάρπησσας. Κοινοτικό Κατάστημα Μάρπησσας
1/8 ΔΕΥΤΕΡΑ 
Έναρξη έκθεσης βιβλίου. Διάρκεια έως 21/8. Συνδι-

οργάνωση Δ/Κ  Αγκαιριάς –  Π.Σ. Αγκαιριάς. Παραλία 
Αλυκής

1/8 ΔΕΥΤΕΡΑ
Έναρξη έκθεσης της Aida Carbone. Διάρκεια έως 

14/8.
Χώρος Τέχνης  «Άγιος Αθανάσιος»
3/8 ΤΕΤΑΡΤΗ  21:00
2ο Θερινό Φεστιβάλ Θεάτρου. Θεατρική παράστα-

ση.«Δε φοβάμαι. Δεν ελπίζω. Είμαι….» για τη ζωή και 
το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Σκηνοθεσία Μάριος  
Ιορδάνου.

Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Ανοικτό Θέατρο Λευκών
4/8 ΠΕΜΠΤΗ 
Έκθεση ζωγραφικής  «Βάρκες της Πάρου, άμμος, 

βότσαλα και…» του Τάκη Σιδερικούδη. Gallery Ανεμό-
μυλος έως 31/8.

Ανεμόμυλος Αγκαιριά 

βάρκες της Πάρου,
άµµος, βότσαλα και ...

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ        PAINTING
TΑΚΗΣ  ΣΙ∆ΕΡΙΚΟΥ∆ΗΣ

boats of Paros, sand, pebbles and ...

4-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      AUGUST 4th - 31th
ΑΝΟΙΚΤΑ / OPENING HOURS 10.00-2.00 & 18.00 - 23.00

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ΠΑΡΟΣ - ΤΗΛ. 22840 91089
ΑGERIA, PAROS - ΤEL. 22840 91089

ANEMOMILOS
gallery
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«Πικρές» αλήθειες 
Χατζημάρκου
Συνέντευξη Τύπου στην Πάρο

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, που είχε έρθει στο 
νησί μας, με αφορμή την πρώτη ημέρα λειτουργίας του νέου αεροδρομίου Πάρου 
στις 25/7/2016, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σε ξενοδοχείο της Παροικιάς στα 
τοπικά ΜΜΕ. Την παρουσίαση του κ. περιφερειάρχη έκανε ο έπαρχος Πάρου, κ. 
Κώστας Μπιζάς.

Ο κ. Χατζημάρκος ξεκίνησε την αρχική του τοποθέτηση για τη σημασία της λει-
τουργίας του νέου αεροδρομίου Πάρου και υποστήριξε ότι η συνεργασία δημοσίου 
τομέα, ιδιωτικού τομέα και πολιτών, για την ολοκλή-
ρωση του έργου, είναι ένα σπουδαίο και αισιόδοξο 
μήνυμα για όλη τη χώρα. Όπως είπε: «η οικονομία 
του νησιού θα βάλει ψηλά τον πήχη στην οικονομία 
και τα νούμερα θα εκτιναχθούν. Η συνεργασία τό-
σων πολλών φορέων για τη δημιουργία του αερο-
δρομίου ελπίζω να αποτελέσει παράδειγμα για το 
κεντρικό κράτος», συμπλήρωσε.

Υγεία
Ο κ. Χατζημάρκος στη συνέχεια της τοποθέτησής 

του υποστήριξε: «ενώ το μεγάλο γεγονός είναι η 
λειτουργία του νέου αεροδρομίου, μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω ότι όπου πηγαίνω το μεγάλο ζήτημα 
που βάζουν οι πολίτες είναι η υγεία».

Όπως είπε: «για την περιφέρεια αποτελεί 
πρώτο θέμα συζήτησης». Ο κ. περιφερειάρχης 
αναφέρθηκε στη συνέχεια για τις αποφάσεις που πήρε η περιφέρεια Ν. Αιγαίου από 
το 2015 ώστε να δοθούν οικονομικά κίνητρα για να έρθουν γιατροί στα νησιά μας 
και αυτή τη στιγμή υπάρχουν κίνητρα για 60 γιατρούς. Σημείωσε δε χαρακτηριστικά: 
«Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στη χώρα που βάζει ιδίους πόρους στην υγεία. Κα-
νείς άλλος δεν το έχει κάνει αυτό».

Πάρος
Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε σε μία σειρά έργων που γίνονται στην Πάρο με 

χρήματα που εξασφαλίστηκαν μέσω περιφέρειας Ν. Αιγαίου και αναφέρθηκε πιο ει-
δικά στις αναβαθμίσεις σχολικών κτιρίων του δημοτικού σχολείου Μάρπησσας-Αρ-
χίλοχου, καθώς και στη δημιουργία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που οδεύει 
στην ολοκλήρωσή της στη Μάρπησσα.

Επίσης, έγινε αναφορά ότι αναμένεται εδώ και ένα χρόνο από το δήμο Πάρου η 
ωρίμανση της μελέτης για το νέο γυμνάσιο Παροικιάς, ενώ έγινε συζήτηση και για 
το θέμα που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου για την 
κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Παροικιάς. Ο κ. Χατζημάρκος υποστήριξε ότι αν 
του ζητηθεί θα προσπαθήσει να συνδράμει και εκείνος στο έργο της μελέτης.

Περιφέρεια
Ο κ. περιφερειάρχης σημείωσε εξαιρετικά απογοητευμένος με τη χρηματοδότηση 

που υπάρχει για την περιφέρεια και όπως είπε με 168 εκ. τι μπορείς να κάνεις για 
50 νησιά μέσα σε 5-6 χρόνια (προγράμματα ΕΣΠΑ).

«Ειλικρινά σας λέω» πρόσθεσε, «ότι αυτά τα χρήματα αν πρέπει να κάνουμε κάτι 
και αρχίσουμε να τα μοιράζουμε για έργα που έχουμε ανάγκη, θα τελειώσουν μέσα 
σε ένα Σαββατοκύριακο!».

Στην ερώτηση που έγινε προς τον κ. Γ. Χατζημάρκο, γιατί έχουμε αυτήν την αντι-
μετώπιση, ο κ. περιφερειάρχης απήντησε «με το χέρι στην καρδιά». Όπως είπε: «Θα 
σας απαντήσω ειλικρινά. Μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται όλο το Ν. Αιγαίο ως ένας 
τόπος πλουσίων φοροφυγάδων, κάτι που είναι απόλυτα ψευδές και μπορώ να το 
αποδείξω με νούμερα». Ακόμα στη συνέχεια ανέφερε μερικά παραδείγματα για την 
οικονομική κατάσταση στα νησιά μας και ανέφερε ότι η Ρόδος μέσα σε τέσσερα 
χρόνια σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση ΑΕΠ σε όλη την Ευρώπη και δήλωσε χα-
ρακτηριστικά: «Σε ποια λογική χώρα δε θα ήταν «καμπανάκι» για μέτρα στήριξης 
μία πτώση 32% του ΑΕΠ, όπως συμβαίνει στη Ρόδο. Μόνο σε περίπτωση πολέμου 

συμβαίνει τέτοια μείωση ΑΕΠ!».
Ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε στη συνέχεια ότι για όλους τους παραπάνω λόγους 

που ανέλυσε για την οικονομική κατάσταση στα νησιά μας, ζητάει έντονα τον απο-
χαρακτηρισμό από το Στόχο 1, καθώς μόνο με αυτόν τον αποχαρακτηρισμό θα ση-
μάνει αύξηση χρηματοδοτήσεων.

Επίσης, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε στα προβλήματα περιβάλλοντος των νη-
σιών μας και είπε ότι είμαστε «πρωταθλητές» σε πρόστιμα για τα σκουπίδια. Δέκα 
εκατομμύρια ευρώ καλούνται να πληρώσουν δήμοι του Νοτίου Αιγαίου μόνο για το 
πρώτο εξάμηνο! Όπως υποστήριξε: «δεν υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Νότιο Αιγαίο».

Τουρισμός
Αρκετά αισιόδοξος έδειξε ο κ. περιφερειάρχης για τις προσπάθειες που γίνονται 

για την προβολή του τουριστικού προϊόντος του Νοτίου Αιγαίου. Ειδικά, για τη μεγά-
λη έκθεση τουρισμού που θα γίνει στο Λονδίνο είπε ότι η περιφέρειά μας θα δώσει 
το παρόν με περίπτερο 300 τ.μ., που καμία άλλη περιφέρεια της χώρας δεν θα έχει 
τόσο μεγάλο χώρο.

Ο κ. Χατζημάρκος υποστήριξε ότι πιστεύει πως 
στη μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο θα πάει 
η περιφέρειά μας με τον τίτλο της γαστρονομικής 
περιφέρειας της Ευρώπης για το 2019. Όπως φά-
νηκε στη συνέντευξη Τύπου, ο κ. περιφερειάρχης 
πιστεύει πολύ σε αυτόν τον τίτλο και τις ενέργειες 
που θα γίνουν στη συνέχεια, ώστε να τονωθεί το 
τουριστικό προϊόν των νησιών μας.

Τέλος, σχετικά με την κατάσταση στον τουρισμό 
σημείωσε ότι λόγω αύξησης των μειωμένων συντε-
λεστών ΦΠΑ, πιστεύει ότι: «Βασικός παράγοντας 
μείωσης του τουρισμού όπου υπάρχει, είναι ότι χά-
σαμε τον ανταγωνισμό μας».

Αρκετά μεγάλη συζήτηση έγινε σχετικά με τα προ-
βλήματα που έχουν παρουσιαστεί στα νησιά μας, 
λόγω του προσφυγικού ζητήματος. Ο κ. Χατζημάρ-
κος σημείωσε με έμφαση: «Αυτό που έζησαν τα Δω-
δεκάνησα, σας εύχομαι να μη το ζήσετε ποτέ στις 

Κυκλάδες.... Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι κατάσταση μιλάμε... Απλά θα σας 
πω ότι τα Δωδεκάνησα δέχθηκαν το 1/3 των προσφύγων που μπήκαν στην 
Ευρώπη! Μπορείτε να το κατανοήσετε αυτό; Και όλα αυτά έγινα κατά την περίοδο 
της μεγάλης κρίσης, δίχως ούτε ένα ευρώ ενίσχυση προς την περιφέρεια από το 
ελληνικό κράτος και την ευρωπαϊκή ένωση».

Στη συνέχεια ο κ. περιφερειάρχης έκανε και κάποιες συγκλονιστικές αναφορές με 
τις ταφές των εκατοντάδων νεκρών από πνιγμούς κλπ για τις οποίες όπως ανέφερε 
όλα ήταν με δαπάνη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εσωτερικά ζητήματα
Σε ερώτηση για την ανακοίνωση των εργαζόμενων της περιφέρειας Νοτίου Αι-

γαίου στα Δωδεκάνησα, περί αλλαγής της έδρας και κάποιες κατηγορίες που ακού-
στηκαν στις Κυκλάδες εναντίον του, ο κ. Γ. Χατζημάρκος ήταν κατηγορηματικός και 
υποστήριξε για μία ακόμα φορά πως δεν μπορεί να «ελέγχει» τις ανακοινώσεις 
συνδικαλιστών.

Όπως είπε: «Η περιφέρεια δεν είναι ο μεγάλος πατερούλης, ούτε εγώ ο Στάλιν 
ή ο Μακάρθυ! Δεν μπορώ να λέω εγώ τι θα γράψουν στις ανακοινώσεις τους. 
Ό,τι είναι να πω, το λέω μόνος μου». Επίσης, ο κ. Χατζημάρκος απαντώντας στους 
επικριτές του από τις Κυκλάδες, συμπλήρωσε: «Είναι φθηνή προσπάθεια εκμετάλ-
λευσης μίας κατάστασης».

Λιμενικά ταμεία
Μεγάλη συζήτηση έγινε σχετικά με την τύχη των λιμενικών ταμείων στα νησιά 

μας.
Ο κ. Χατζημάρκος για το θέμα υποστήριξε: «Στο Ν. Αιγαίο έχουμε 115 λιμάνια 

χωρίς μελέτες, σε 13 λιμενικά ταμεία. Τα λιμενικά ταμεία ισχυρίζονται ότι για όλα 
φταίει το απαρχαιωμένο πλαίσιο που υπάρχει. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί τους.

Έχω όμως πρόταση και τη λέω εδώ και καιρό δημόσια: Συμφωνώ λοιπόν ότι 
ο θεσμός των λιμενικών ταμείων είναι απαρχαιωμένος, αλλά 115 λιμάνια είναι 
παράνομα… Η πρότασή μου λοιπόν είναι μετατροπή των λιμενικών ταμείων σε 
ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες θα συμμετέχει η περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Δε μας 
ενδιαφέρει να έχουμε την πλειοψηφία. Μόνο στο μυαλό κάποιων λειτούργησε συ-
ντεχνιακά έτσι το θέμα και γι’ αυτό δέχθηκα τις επιθέσεις. Καταθέτουμε πρόταση, 
αλλά για την ώρα δεν έχουμε συνομιλητές…». 

6 | Το θέμα της εβδομάδας

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
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Το πρωινό της Δευτέρας 25 Ιουλίου 2016, στις 8:50 η πτήση της Olympic Air 
έκανε την πρώτη της προσγείωση στο νέο αεροδρόμιο Πάρου. Μία ιστορική στιγμή, 
μία στιγμή που περίμεναν χιλιάδες παριανοί εδώ και χρόνια.

Το υπό ταλαιπωρία ετών… νέο αεροδρόμιο Πάρου είναι πλέον σε θέση να δέχε-
ται πτήσεις μεγαλύτερων αεροσκαφών απ’ ότι το παλαιό αεροδρόμιο του νησιού 
μας, έπειτα από την παρέμβαση του ομίλου «Aegean Airlines» που -κατόπιν έγκρι-
σης του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων- λειτούργησε ως project 
management του έργου, χρηματοδοτώντας παράλληλα με 1,8 εκατ. ευρώ. 

Οι απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν μέσα σε μόλις 102 μέ-
ρες. Συγκεκριμένα έγινε η ανέγερση του κτιρίου και η τοποθέτηση των ηλεκτρομη-
χανικών εγκαταστάσεων, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, π χώρος στάθμευ-
σης αυτοκινήτων, υπόστεγο αποσκευών κ.α.

Έτσι τώρα, ο δημόσιος τομέας καλείται να προβεί σε επενδύσεις που 
απαιτούνται για την περαιτέρω αναβάθμιση του αεροδρομίου της Πά-
ρου. Δηλαδή, να περάσει στη δεύτερη φάση επένδυσης, ανάπτυξης, 
στελέχωσης και οργάνωσης του κρατικού αερολιμένα Πάρου, ώστε να 
μπορεί αυτό να δέχεται και jet αεροσκάφη και έτσι να πολλαπλασιασθεί 
η αύξηση της επιβατικής κίνησης προς το νησί.

Πριν το νέο αεροδρόμιο η Olympic Air πετούσε στην Πάρο αποκλειστικά με Dash-
100, 37 θέσεων, τα οποία όμως έβαζαν 14-16 επιβάτες, λόγω βάρους… ενώ πολύ 
συχνά απαγορεύονταν και οι αποσκευές για λόγους ασφαλείας! Πλέον η Olympic 
Air έχει τη δυνατότητα πτήσης με αεροσκάφη Dash 8 Q400 που είναι 78 θέσεων. 
Όπως υπολογίζεται διασφαλίζεται άμεσα η αύξηση της επιβατικής κίνησης 
στο νησί κατά 150.000 επιβάτες ετησίως. Παράλληλα, η Olympic Air ξεκι-
νά από την Πέμπτη 4 Αυγούστου νέο δρομολόγιο μεταξύ Θεσσαλονίκης –Πάρου. 
Εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου του νησιού, η εταιρεία διαθέτει 
9.000 θέσεις σε προσφορά για τα δρομολόγια Πάρος-Αθήνα και Πάρος-Θεσσαλο-
νίκη, για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου, με τιμές από 39 ευρώ.

Εκδηλώσεις
Με επικεφαλής τους δημάρχους των νησιών μας κ.κ. Κωβαίο και Φαρούπο, έγινε 

η υποδοχή των επιβατών που ταξίδεψαν από την Αθήνα το πρωί της 25ης Ιουλίου 
2016.

Επίσης, δόθηκαν τιμητικές πλακέτες σε όλους όσοι προσέφεραν στις εργασίες για 
την αποπεράτωση των έργων του νέου αεροδρομίου.

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για τη 
λειτουργία του αεροδρομίου:

«Σε κλίμα συγκίνησης αλλά και ικανοποίησης υποδέχθηκαν οι κάτοικοι και οι επι-
σκέπτες του νησιού την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 το πρώτο αεροπλάνο στον νέο 
Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, ο οποίος έχει από χθες τεθεί σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.

Το αεροσκάφος υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος, ο Βου-
λευτής Κυκλάδων κ. Ιωάννης Βρούτσης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. 
Γιώργος Χατζημάρκος, ο Έπαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς, o Δήμαρχος Αντιπά-
ρου κ. Αναστάσιος Φαρούπος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου κ. 
Χριστόδουλος Σαραντινός, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο τ. Ευρωβουλευτής κ. Μανώ-
λης Γλέζος, ο τ. Υπουργός κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, ο τ. Υπουργός κ. Σπήλιος 
Σπηλιοτόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Αεροπορικής  Εταιρίας Aegean Airlines κ. 
Ευτύχης Βασιλάκης, ο Διευθυντής Διοίκησης και Υπηρεσιών Εδάφους της Αερο-
πορικής Εταιρίας Aegean Airlines κ. Ιωσήφ Μαστραντωνάκης, ο Πρόεδρος της 
Κατασκευαστικής Εταιρίας INTRAKAT κ. Δημήτρης Κλώνης και πλήθος κόσμου 
που ήθελε να δει από κοντά ένα όνειρο ετών να γίνεται πραγματικότητα. Οι πτήσεις 
πραγματοποιούνται με τα 78 θέσεων αεροσκάφη Q400 της αεροπορικής εταιρίας 
Olympic Air. 

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ιστορική 
μέρα για την Πάρο. Ένα έργο πνοής, για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν δουλέ-
ψει πολλοί, έγινε πραγματικότητα χάρη στη συμβολή του ελληνικού δημοσίου, της 
εταιρίας Olympic Air, της Α.Μ.Κ.Ε. για την δημιουργία των προσωρινών εγκατα-
στάσεων νέου αεροδρομίου Πάρου και φυσικά του παριανού λαού. Καλή μας αρχή 

Νέο αεροδρόμιο Πάρου
Προστιθέμενη αξία στο νησί μας
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Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 29 Ιουλίου 201610 | Πρώτο θέμα
και καλοτάξιδο το καινούργιο μας αεροδρόμιο!».

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου Κρατικού 
Αερολιμένα Πάρου από τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα».

Η ΑΜΚΕ
Από την ΑΜΚΕ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση με αφορμή τη λειτουργία του 

νέου αεροδρομίου Πάρου:
«Καλωσορίζουμε την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 τον Πρωθυπουργό της χώ-

ρας κ. Αλ. Τσίπρα, που θα έρθει στην Πάρο για να εγκαινιάσει το νέο αεροδρόμιο 
Πάρου. 

Το νέο αεροδρόμιο Πάρου, που απέκτησε κτιριακές εγκαταστάσεις μέσα από μια 
πρωτόγνωρη διαδικασία ενεργοποίησης του ιδιωτικού τομέα, αποτελεί όχημα για 
τη νέα εποχή στην Πάρο. Εποχή ασφάλειας για τους ντόπιους και τους επισκέπτες 
και ανάπτυξης για το νησί, που πλέον διαθέτει σύγχρονη υποδομή αεροδρομίου. 

Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε μέσα από αυτή την πορεία υλοποίησης αυτού 
του έργου τη συμβολή ανθρώπων που ανυστερόβουλα και με διάθεση προσφοράς 
συνέβαλαν στην προσπάθεια εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια. Τους δικούς μας: 
τέως δήμαρχο Πάρου, Κώστα Αργουζή, στα χρόνια του οποίου λήφθηκε και η πο-
λιτική απόφαση, το Γιάννη Ραγκούση, επί υπουργίας του οποίου δρομολογήθηκε 
το έργο, αλλά και το Γιάννη Αλογοσκούφη, που, ακριβώς την τελευταία ημέρα που 
μπορούσε να γίνει, παρακατέθεσε εκ μέρους του δημοσίου τα χρήματα για τις 
απαλλοτριώσεις χωρίς τις οποίες τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει. 

Σήμερα οφείλουμε τις ευχαριστίες μας στους αφανείς χορηγούς της ΑΜΚΕ που 
με χρήματά τους έγιναν οι μελέτες αυτού του στολιδιού, αλλά και εκτελέστηκαν 
επιμέρους έργα στον αεροσταθμό, στο μηχανικό και μέλος της ΑΜΚΕ Γιάννη Ρα-
γκούση, που ξέχασε το σπίτι του από το Νοέμβριο μέχρι και σήμερα, τον Γιώργο 
Μπαφίτη μέλος του ΔΣ του συλλόγου ξενοδόχων και της ΑΜΚΕ, τον Παναγιώτη 
Αμπατζή μέλος του ΔΣ του συλλόγου ξενοδόχων, που μέσα από το σύλλογό τους 
και ιδιωτικά χρηματοδότησαν τις αρχικές μελέτες, το Δήμαρχο Μάρκο Κωβαίο, 
για το τρέξιμό του, όλο αυτό το διάστημα και τις πρωτοβουλίες του και ασφαλώς 
τον αερολιμενάρχη Πάρου Κώστα Λεοντίδη, πολύτιμο σύμβουλο και ακούραστο 
συμπαραστάτη μας. 

Ξεχωριστά θα ευχαριστήσουμε και θα εξάρουμε τη συμβολή του Υπουργού Υπο-
δομών, Χρίστου Σπίρτζη, που υπέγραψε τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου 
και του Διοικητή της ΥΠΑ Κώστα Λιτζεράκου, που κινητοποίησε την υπηρεσία στο 
στόχο, μια υπηρεσία που ολόψυχα με το προσωπικό της υιοθέτησε το έργο μας, 
όπως άλλωστε και οι άλλες υπηρεσίες του υπουργείου που συντέλεσαν στην υλο-
ποίηση του έργου. Και ασφαλώς την OLYMPIC AIR του κ. Βασιλάκη καθώς και τον 
κ. Μαστοραντωνάκη, που στάθηκαν πάντα στο πλευρό μας, χρηματοδοτώντας την 
αποπεράτωση των εγκαταστάσεων εδάφους και την INTRAKAT που σε 100 ημέ-
ρες ολοκλήρωσε τις εργασίες, Τους ευχαριστούμε όλους».

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
Στην πρώτη πτήση που προσγειώθηκε στο νέο αεροδρόμιο επέβαινε και ο περι-

φερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος, που έφτασε με την πτήση OA 60, με το 
78θέσιο αεροσκάφος Dash 8 Q400, της Olympic Air.

Π κ. Χατζημάρκος δήλωσε: «Μια καινούργια αισιόδοξη ημέρα ξημέρωσε για την 
Πάρο και την Αντίπαρο και αυτό επετεύχθη με τη συνεργασία του δημοσίου, της 
αυτοδιοίκησης του Παριανού λαού, του ιδιωτικού τομέα και της Οlympic Air, που 
κάλυψε το κόστος των τελευταίων εργασιών».

Ενοικιαζόμενα δωμάτια
Ο σύλλογος ενοικιαζομένων δωματίων «Μ. Μαυρογένους», εξέδωσε 

την παρακάτω ανακοίνωση:
«Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου-Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογέ-

νους» χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας του νέου κρατικού Αερολιμένα Πάρου, 

ενός σημαντικότατου έργου για το νησί μας.
Συγχαίρουμε όλους όσους έχουν συμβάλει στην ολοκλήρωση του έργου. Εμείς 

ως σύλλογος στηρίξαμε οικονομικά την προσπάθεια, όπως άλλωστε και πολλοί 
άλλοι σύλλογοι και φορείς της Πάρου. Ο Νέος Κρατικός Αερολιμένας Πάρου πι-
στεύουμε ότι θα συμβάλει στα μέγιστα ως προς την ανάπτυξη, πρόοδο και την 
τουριστική προώθηση του νησιού μας».

Εγκαίνια!
Σήμερα, Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016. θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του αε-

ροδρομίου Πάρου, παρουσία του πρωθυπουργού, κ. Αλ. Τσίπρα.
Η ΥΠΑ για το γεγονός, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό και στους 

κατοίκους της Πάρου ότι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του νέου αερολιμένα Πάρου. 

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι και τον πρωθυπουργό θα 
συνοδεύει ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστος Σπίρτζης».

Για το ίδιο θέμα κοινή ανακοίνωση δημοσιοποίησαν οι τρεις βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων (κ.κ. Μανιός, Συρίγος, Συρμαλένιος), που έχει ως εξής:

«αγαπητοί φίλοι/φίλες, συμπατριώτες,
Την Παρασκευή 29/7/2016 εγκαινιάζεται στην Πάρο το νέο αεροδρόμιο με συμ-

μετοχή του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Το αεροδρόμιο αυτό αποτελεί μεγάλη 
κατάκτηση του Παριανού και Αντιπαριώτικου λαού, που χρόνια τώρα πάλεψε για 
να γίνει πράξη ένα έργο ζωτικής σημασίας για τη συνολική ανάπτυξη της περιο-
χής. Οφείλουμε ταυτόχρονα να εξάρουμε και τη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
διαχρονικά, που συνέβαλε αποφασιστικά στο ξεκίνημα αλλά και στην ολοκλήρωση 
του μεγάλου αυτού έργου.

Σε αντίθεση με τη σημασία και τον πανηγυρικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το 
ξεκίνημα του νέου αεροδρομίου, δυστυχώς κάποιοι στο όνομα μιας τυφλής αντιπο-
λιτευτικής γραμμής, προσπάθησαν να το μετατρέψουν σε στενή κομματική φιέστα, 
οργανώνοντας χθες Δευτέρα 25/7 αντιεγκαίνια με πρωταγωνιστές τον βουλευτή 
κ. Βρούτση και συνδιοργανωτή τον δήμαρχο και την τοπική οργάνωση της ΝΔ. Η 
προσπάθεια αυτή βεβαίως έπεσε στο κενό. Όχι γιατί ιδιοκτήτης του έργου είναι η 
σημερινή κυβέρνηση, αλλά απλούστατα γιατί ο λαός και η κοινωνία των οποίων 
κτήμα είναι το νέο αεροδρόμιο, καταλαβαίνει ότι για την Πάρο και την Αντίπαρο 
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η έλευση του πρωθυπουργού και τα εγκαίνια με συμμετοχή 
του, για ένα τόσο σημαντικό έργο που ολοκληρώθηκε επί των ημερών αυτής της 
κυβέρνησης.

Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες της Πάρου και της Αντιπάρου πέρα από 
κομματικά σύνορα, να συμμετάσχουν μαζί μας σ’ αυτή τη μεγάλη γιορτή που σημα-
τοδοτεί μια μεγάλη τομή στην αναπτυξιακή τροχιά όχι μόνο των δύο νησιών αλλά 
και όλης της ευρύτερης περιοχής».

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσαν και η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου. Η ανα-
κοίνωση έχει ως εξής:

«ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕΙ ΔΗ-
ΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ;

Αύριο δευτέρα 25 Ιουλίου η Νέα Δημοκρατία σε στενή συνεργασία με το Δήμαρ-
χο και χωρίς θεσμική ιδιότητα, αποφάσισαν να εγκαινιάσουν ένα δημόσιο έργο. 
Αναφερόμαστε στο νέο Αεροδρόμιο της Πάρου, που αγωνίστηκε επί 20 χρόνια 
σύσσωμος ο παριανός λαός μαζί με τους φορείς του και την τοπική αυτοδιοίκηση 
για την υλοποίηση του. 

Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η προσπάθεια του δημάρχου και της Νέας Δημο-
κρατίας να οικειοποιηθούν ένα δημόσιο έργο προχωρώντας στην αυριανή εκδή-
λωση, που διχάζει κομματικοποιώντας την τοπική μας κοινωνία. Η αυριανή μέρα 
αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί κατ ουσίαν 
να εγκαινιάσει ένα έργο που είχε σχεδόν μηδενική συμμετοχή .

Τα εγκαίνια του νέου αεροδρόμιου θα γίνουν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 
12 το μεσημέρι με τη παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας Αλέξη Τσίπρα.  

Αξίζει να τονιστεί ότι για πρώτη φορά πρωθυπουργός της χώρας επισκέπτεται το 
νησί μας, για να εγκαινιάσει ένα σημαντικό έργο υποδομής, που θα συμβάλλει τα 
μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας».
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αφιέρωµα στη Βίκυ Μοσχολιού
αστέριος ρήγας & η χορωδία του
µαζί µε τη χορωδία του συλλόγου
γυναικών µάρπησσας

ανοιχτό θέατρο λευκών

ακολουθεί κλήρωση για τα µεγάλα δώρα
της λαχειοφόρου των λευκιανών συλλόγων
πάρου & αθήνας

Συντονισμός
Το μήνυμα της συνεργασίας και της συνένωσης των δυνάμεων, πέρα από ιδεολο-

γικές και κομματικές τοποθετήσεις και με μοναδικό στόχο την προώθηση λύσεων 
στα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου, έστειλαν οι εννέα κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Κυκλάδων 
και Δωδεκανήσου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άπαντες στην πρόσκληση του περιφε-
ρειάρχη κ. Χατζημάρκου για συντονισμό και κοινό πλαίσιο δράσης.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016, στο Κοι-
νοβούλιο, σε εξαιρετικά καλό κλίμα και με απόλυτη σύμπνοια, όσον αφορά την από 
κοινού προώθηση των θεμάτων που περιελάμβανε η ατζέντα της συζήτησης, προ-
κειμένου να ασκηθεί πίεση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Οι βουλευτές Δωδεκανήσου κκ Νεκτάριος Σαντορινιός, Δημήτρης Γάκης, Ηλίας 
Καματερός, Μάνος Κόνσολας και Δημήτρης Κρεμαστινός και οι βουλευτές Κυκλά-
δων κκ Νίκος Συρμαλένιος, Αντώνης Συρίγος, Νικόλαος Μανιός και Γιάννης Βρού-
τσης ενημερώθηκαν από τον Περιφερειάρχη, κ. Γ. Χατζημάρκο και τους αντιπεριφε-
ρειάρχες κ.κ. Λεονταρίτη και Ζαννετίδη, για την εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση που 
έχει περιέλθει το Ν. Αιγαίο λόγω της σοβαρής υποχρηματοδότησης της περιοχής, 
της ελλιπούς στελέχωσης των υπηρεσιών της περιφέρειας και της αυτοδιοίκησης εν 
γένει, καθώς και για μια σειρά επιμέρους θεμάτων όπου απαιτείται να δοθούν μάχες 
εντός κοινοβουλίου, προκειμένου να υπάρξουν θετικά για τα νησιά αποτελέσματα. 
Ο συντονισμός της περιφέρειας με τους βουλευτές των δύο νομών κρίθηκε επιβε-
βλημένος λόγω της κρισιμότητας της περιόδου, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 
ένα πλουσιότατο κοινοβουλευτικό έργο και οι αποφάσεις που θα ληφθούν  θα εί-
ναι καθοριστικές για την διαμόρφωση του θεσμικού και διοικητικού περιβάλλοντος  
μέσα στο οποίο θα κληθεί να λειτουργήσει η περιφέρεια την επόμενη πενταετία. Οι 
βουλευτές θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα, ώστε θέματα που 
αφορούν την περιφέρεια μας να τύχουν θετικής έκβασης κατά την κοινοβουλευτική 
διαδικασία.

Τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο κ. περιφερειάρχης στη διάρκεια της συζήτησης, 
όπου παρουσιάστηκαν όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυσμενή θέση στην 
οποία βρίσκεται η περιφέρεια, «είναι ζητήματα που μας ενώνουν στον κοινό στόχο, 
που δεν είναι άλλος από την άρση των αδικιών και των ανισοτήτων σε βάρος των 
νησιών μας και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι, με συντονι-
σμό και μεθοδικότητα να δώσουμε τις μάχες, πέρα από ιδεολογικές και κομματικές 
γραμμές» όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Χατζημάρκος. Τα θέματα αυτά είναι:

- Η υποχρηματοδότηση της περιφέρειας από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 

προγράμματα, λόγω του Στόχου 2.
- Οι εξαιρετικά περιορισμένοι πόροι στα επιμέρους προγράμματα σε κρίσιμους για 

την ανάπτυξη τομείς, όπως το πρόγραμμα γεωργικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα για 
το περιβάλλον, για τις λιμενικές υποδομές, τις μεταφορές και το πρόγραμμα δημο-
σίων επενδύσεων. 

- Η άνιση και άδικη κατανομή στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου των ήδη περιορισμένων 
πόρων.

- Η προώθηση της διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει την κατα-
σκευή και λειτουργία των υδατοδρομίων.

- Η σοβαρή υποστελέχωση των υπηρεσιών της περιφέρειας που δεν της επιτρέπει 
να ανταπεξέλθει επαρκώς στο ρόλο και το έργο της. 

- Η καθυστέρηση καταβολής των οδοιπορικών στους υπαλλήλους της περιφέρει-
ας, γεγονός που καθιστά απαγορευτική την μετακίνησή τους, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για την διεκπεραίωση των θεμάτων στα νησιά μας.

Όλοι οι βουλευτές συμφώνησαν ότι τα θέματα τέθηκαν από τον περιφερειάρχη 
με σαφήνεια και ρεαλισμό, καθώς αποτελούν το έλασσον και το αυτονόητο που 
πρέπει να γίνει για τα νησιά της περιφέρειας μας και δεσμεύτηκαν ότι καθένας από 
την πλευρά του και όλοι μαζί θα εξαντλήσουν τις δυνάμεις τους, ασκώντας πίεση σε 
κυβερνητικό επίπεδο, για το καλύτερο αποτέλεσμα. 

Τέλος, ο κ. Χατζημάρκος ευχαρίστησε τους βουλευτές για την άμεση ανταπόκριση 
στην πρόσκλησή του και δήλωσε: «Η συνάντηση αυτή που για πρώτη φορά γίνεται 
σε επίπεδο περιφέρειας και ουσιαστικά αποτυπώνει το πολιτικό εκτόπισμα του Ν. 
Αιγαίου, σύντομα θα φέρει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα».
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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

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/Δ, μία 
με επιφάνεια 66 τ.μ. με 2 Υ/Δ και μία 
με επιφάνεια 150 τ.μ. με 3 Υ/Δ. 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 

ΛΕΥΚΕΣ, ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ, ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος, με 500 τ.μ.  ισόγειο και 
500 τ.μ. υπόγειο. Διαθέτει 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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 1χλμ. έξω από την 
πόλη, μετά το ΕΠΑΛ, ενοικιάζεται 
δυάρι 45 τ.μ. επιπλωμένο. Επίσης 
ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 
170 τ.μ. στην ίδια περιοχή. Διαθέτει 
μεγάλο χώρο πάρκινγκ. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6972 077 052

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το 
εμπορικό τμήμα της εφημερίδας. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
nikos@typoparos.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από το 
ξενοδοχείο AKS CHROMA PAROS 
στη Νάουσα, για του μήνες Ιούλιο 
και Αύγουστο. Πληροφορίες στο τηλ. 
22840 55207
ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ και 
ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ζητείται. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 28135, 6974 
364 045

ΚΟΠΕΛΑ έως 30 ετών ζητείται για 
μόνιμη εργασία στο κυλικείο του 
αεροδρομίου της Πάρου. Απαραί-
τητες προϋποθέσεις η καλή γνώση 
αγγλικών και η προϋπηρεσία στο 
χώρο του καφέ. Τηλ. επικοινωνίας 
6982 925 141

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από το 
ξενοδοχείο Πανόραμα στην Παροικία 
της Πάρου. Προϋπηρεσία & γνώση 
Αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί. 
Τηλ. 22840/22829, 22830. 11:00-
17:00

ΚΟΠΕΛΕΣ ζητούνται για βοηθοί 
σερβιτόρου και μπαρ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6971 826 374

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναλαμβάνει ανακαινίσεις, 

τσιμεντοκονίες, τοποθετήσεις 
πλακιδίων & μαρμάρων, βαψίματα 
– φρεσκαρίσματα, χτισίματα πέτρας 
και συντηρήσεις κήπων. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6993 248 000 Τάσι Άρτι

ΛΕΥΚΕΣ,  διατίθεται μονοκατοικία 
40 τ.μ. Αντί ενοικίου, συντήρηση 
περιβάλλοντος χώρου και αγροτικές 
εργασίες. Τηλ. 6940 154 285

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑΚΙ 
πωλούνται, με 2 μάτια και νεροχύτη.
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 155 819

ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
πωλούνται. Τηλ. 6944 900 855

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΧ, MAZDA 6, 
πωλείται σε άριστη κατάσταση, 
μοντέλο του 2008, 1.800 κυβικά, 
5 θυρο, με full extra εξοπλισμό, 
χρώματος μαύρου. Πληροφορίες: 
6988 010 556

ΣΤΡΩΜΑ ΔΙΠΛΟ MEDIA STROM 
πωλείται, σε άριστη κατάσταση, 
ελαφρώς μεταχειρισμένο (οχτώ 
μηνών χρήσης), με απόδειξη αγοράς 
και εγγύηση. Οι διαστάσεις του είναι  
1,60 Χ 1,90. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 
6977 062 587
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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

Κοινωνικά
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Εμμανουήλ Ραγκούσης του Νικολάου και της 

Γιαννούλας το γένος Δελαγραμμάτη, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Πάτκου 
Ωραία του Γεωργίου και της Μαργαρίτας το γένος 
Τσιγώνια, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 24 Σεπτεμ-
βρίου 2016 στην Πάρο.

ΠΕΝΘΟΣ
Ευχαριστούμε θερμά όσους μας συμπαραστάθηκαν 

στο πένθος μας για το θάνατο της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας και γιαγιάς ΜΑΡΟΥΣΩΣ ΒΑΤ. ΡΟΥΣ-
ΣΟΥ. 

Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας προς το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγεί-
ας Πάρου για την υποστήριξη και την φροντίδα που 
της παρείχαν κατά τη διάρκεια της εκεί νοσηλείας.

Το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο θα τελεστεί την 
Κυριακή 21 Αυγούστου 2016, στον Ιερό Ναό Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου στη Μάρπησσα Πάρου.

Τα παιδιά και τα εγγόνια
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος | Κελεπουσίδης Παύλος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Ακτινολόγος | Κοράκης Βασίλειος 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-14.00

Ωτορινολαρυγγολόγος
Αντωνοπούλου Ζωή | 1/8 έως 21/8
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

Παιδίατρος | Χανιώτη Ηλέκτρα
25/7 έως 15/8 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΥ 9.00-17.00

Παιδίατρος | Καρατάσιου Φωτεινή
15/8 έως 29/8
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00-17.00
28/07 ΜΕΧΡΙ 1/8, 3/8 ΜΕΧΡΙ 13/8, 17/8 ΜΕΧΡΙ 
21/8, 24/8 ΜΕΧΡΙ 26/8 

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00-17.00
5/8 ΜΕΧΡΙ 16/8 ΚΑΙ 22/8 ΜΕΧΡΙ 27/8

Γενικής Ιατρικής | Μητσάκης Όθωνας 
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09:00-16:00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Πατεράκη Ευστρατία 12-13/8 & 1-2/9

Νευρολόγος | Τριαντάφυλλος Ηλίας 2-3/8

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10€ Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20€

Στείλτε την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr & fax 22840 53055

Αλλαγή τηλεφώνου 
αεροδρομίου

Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοι-
νώθηκε ότι στον κρατικό αερολιμένα Πάρου από τις 
25 Ιουλίου άλλαξαν οι αριθμοί κλήσεων των τηλε-
φώνων του. Συγκεκριμένα το τηλεφωνικό κέντρο έχει 
τον αριθμό 22840-90500 (καταργείται το 22940-
90900) και ο αριθμός κλήσης του φαξ είναι το 22840-
28775 (καταργείται το 22840-91077).
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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

Διάπλους Πάρου - 
Αντιπάρου 

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου συνδιοργάνωσε με το Ναυτικό Όμιλο Αντιπάρου, 
τον 9ο κολυμβητικό διάπλου Πάρου – Αντιπάρου 2016.

Συγκεκριμένα, για 9η συνεχή χρονιά το στενό Πάρου – Αντιπάρου προσέφερε μια 
εκπληκτική εμπειρία για τους 370 αθλητές που έλαβαν μέρος στο διάπλου.

Οι συμμετέχοντες έζησαν και φέτος την πρόκληση να διασχίσουν κολυμπώντας 
το κανάλι, ξεκινώντας από την Πούντα της Πάρου και τερματίζοντας στο λιμάνι της 
Αντιπάρου, διανύοντας την απόσταση των 1.453 μέτρων στο αγωνιστικό μέρος με 
χρονομέτρηση, αλλά και εκείνοι που ήθελαν απλά να απολαύουν την εμπειρία, με 
βοηθητικά μέσα πλεύσης. Πρόκειται για μια εκδήλωση θεσμό σε δυο νησιά των 
Κυκλάδων, που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χωράς μας, με συμμετοχές Ελλήνων 
και ξένων αθλητών. Είναι δε ενδεικτικό της απήχησης του θεσμού, το γεγονός πως 
φορείς και επιχειρηματίες συνδράμουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της περιφέρειας μας: «Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 
συνέπεια και επιμονή θα συνεχίσει να στηρίζει ενέργειες, εκδηλώσεις και δράσεις 
με σκοπό την ανάδειξη της διαφορετικότητας των νησιών της Δωδεκανήσου και 
των Κυκλάδων που μέσα από ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων προσφέρουν 
τουρισμό εμπειρίας στους επισκέπτες τους».

Ο «Πλοηγός» στην Ικαρία
Οι σκακιστές του Πλοηγού 

Αντιπάρου, στην πρώτη τους 
συμμετοχή σε ένα διεθνές σκα-
κιστικό τουρνουά, στάθηκαν 
άξια, γεμίζοντας τις βαλίτσες 
της επιστροφής τους με πολλές 
εμπειρίες. 

Αναλυτικά η παρουσία τους:
Φαρούπος Ανδρέας 3 νί-

κες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες
Αθανασίου Χριστόφορος 

2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες
Μαρινάτος Δαμιανός 2 νί-

κες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες
Φαρούπος Χρυσόστομος 3 νίκες, 3 ήττες 
Φαρούπος Βασίλειος 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες.
Σημειώνουμε ακόμα, ότι για πρώτη φορά στην Ικαρία, στο πλαίσιο των παράλ-

ληλων εκδηλώσεων, ήταν το σκακιστικό κουίζ και οι αγώνες chess 960. Σε αυτό 
συμμετείχαν 13 σκακιστές, κυρίως νεαροί, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν σωστές 
απαντήσεις σε 30 ερωτήσεις, ενώ στο chess 960 πραγματοποιήθηκε μίνι τουρνουά 
5 γύρων. Πριν την έναρξη του τουρνουά έλαβε χώρα το ομαδικό Μεσογειακό Ρά-
πιντ, όπου πρώτευσε η Ικαρία με απόλυτο σκορ (5 νίκες), καθώς επίσης και αγώνες 
μπλιτζ 7 γύρων με 24 σκακιστές να λαμβάνουν μέρος και το Γάλλο διεθνή μετρ, 
Picard Romain, να επικρατεί. Η λήξη του τουρνουά. συνδυάστηκε με σκακιστικές 
επιδείξεις, (ζωντανό σκάκι, μπλάιντ, σιμουλτανέ κ.ά.), με το Β. Κοτρωνιά να κερδίζει 
και τις 16 σκακιέρες του σιμουλτανέ που στήθηκε στην πλατεία του Αγ. Κηρύκου. 

Στους αγώνες μετείχαν 14 χώρες ενώ διοργανωτές ήταν ο δήμος Ικαρίας και 
ο σκακιστικός όμιλος Ικαρίας, με κύριο χορηγό ναυτιλιακή εταιρεία. Επίσης, στους 
αγώνες «Ίκαρος 2016», μετείχαν 160 σκακιστές και σκακίστριες και ο Έλληνας 
γκραν μετρ και πολύπρωταθλητής, Βασίλης Κοτρωνιάς, ήταν ο τελικός νικητής. Ο 
Κοτρωνιάς σημείωσε 7,5 βαθμούς σε 9 αγώνες. Πρωταθλητής Αιγαίου αναδείχθηκε 
ο Κώστας Μουρούτης και πρωταθλήτρια Αιγαίου η Μαριάννα Γούργαρη (και οι δύο 
παίκτες του Σ.Ο. Ικαρίας).

Κοινωνική προσφορά
Ο πολιτιστικός σύλλογος, «Αντίπαρος εν πλω», στο πλαίσιο του κοινωνικού του 

έργου, συνέβαλε ώστε να καλυφθεί η ανάγκη ενός ανήλικου παιδιού.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρόσφατο κάλεσμα που απηύθυνε το Νομικό Πρόσωπο 

Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης σε συνεργασία με την Κινητή 
Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων, στην τοπική κοινότητα, για την άμεση εύρε-
ση χορηγίας ενός μονού κρεβατιού με στρώμα, ο «Αντίπαρος εν πλω» ανταποκρίθη-
κε άμεσα και παρείχε τα απαραίτητα.

Η χορηγία πραγματοποιήθηκε από χρηματική δωρεά του μέλους του συλλόγου, κ. 
Παναγιώτη Σφαλαγκάκου, τον οποίον και ευχαριστούν θερμά.
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Agro Quality 
Festival

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στo πλαίσιo πολιτικής της 
ανάδειξης και προώθησης των τοπικών της προϊό-
ντων, πρόκειται να συμμετέχει στο «7o Agro Quality 
Festival – Ποιοτικά Αγροτικά Προϊόντα» το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί 14 με 16 Οκτωβρίου 2016 στο Στά-
διο Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο.

Το Agro Quality Festival, που αποτελεί θεσμό για 
την παρουσίαση των πιστοποιημένων ελληνικών προ-
ϊόντων, παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα καθώς 
και σημαντική προβολή μέσω των ΜΜΕ. Αξιόλογες 
παράλληλες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε όλη τη 
διάρκεια του με κορυφαίο το 4ο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Γάλακτος και Τυριού. 

Για τους παραπάνω λόγους καλούνται όσοι παρα-
γωγοί μεταποιούν ή/και τυποποιούν τοπικά αγροτικά 
προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) της περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου, χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες 
και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που 
πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ. να το δηλώσουν 
έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016. Διευ-

κρινίζεται πως μετά τις 5/8/2016 καμία δήλωση δεν 
θα γίνει δεκτή.

Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων 
και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή 
αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από 
έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποί-
ησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτο-
γενή τοπικά προϊόντα. Επίσης, με ποινή αποκλεισμού 
θα απορρίπτονται από επόμενες εκθέσεις, όσοι δη-
λώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην έκθεση 
και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν όλα 
τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της 
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 
22810 82380, με την κ. Κων/να Βλάχου, προϊσταμένη 
τμήματος προβολής και προώθησης αγροτικών προϊό-
ντων για την περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων.

Χωρίς γιατρούς 
και υποδομές  
τα νησιά 

Σήμα κινδύνου εκπέμπει η νησιωτική χώρα, στην 
καρδιά της τουριστικής περιόδου, για τις τεράστιες 
ελλείψεις που υπάρχουν στις δημόσιες δομές υγείας. 

Η ακτινογραφία των δομών του ΕΣΥ που έγινε πρό-
σφατα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ-
νων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) είναι γεμάτη 
«σκιές», θλίβει και τρομάζει τους ειδικούς που πρέπει 
να κάνουν τη «διάγνωση» του βαρέως ασθενούς συ-
στήματος της δημόσιας υγείας στη χώρα, αλλά και 
τους πολίτες που θα χρειαστεί να ζητήσουν ιατρική 
περίθαλψη ή νοσηλεία.

Απογυμνωμένες υγειονομικά οι περισσότερες περι-
οχές της νησιωτικής χώρας καλούνται να ανταπεξέλ-
θουν στις αυξημένες ανάγκες της περίθαλψης και της 
νοσηλείας τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των 
χιλιάδων θερινών επισκεπτών. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μι-
χάλη Γιαννακό, το προσωπικό του ΕΣΥ έχει μει-
ωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια κατά 4.000 
άτομα, ενώ άλλοι 7.000 εργαζόμενοι έχουν 
θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και αναμένεται 
να φύγουν την επόμενη διετία. Οι προσλήψεις, 
ωστόσο, τις οποίες εξαγγέλλουν δοθείσης ευκαιρία η 
κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας γίνο-
νται με το σταγονόμετρο και είναι κυρίως προσλήψεις, 
που είχαν εγκριθεί μέχρι και το 2012. Σε ό,τι αφορά τη 
χρηματοδότηση των νοσοκομείων, οι εκπρόσωποι της 
ΠΟΕΔΗΝ αναφέρουν πως τα δημόσια νοσοκομεία θα 
λάβουν εφέτος 350 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με 
πέρυσι και εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις υλικών 
και φαρμάκων.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν – και στοιχειώνουν το ΕΣΥ- 
οι τριτοκοσμικές εικόνες: ασθενείς που διακομίζονται 
σε καρότσες οχημάτων αντί ασθενοφόρου στα Κέντρα 
Υγείας, ενώ αναλώσιμα «ταπεινά» μα τόσο σημαντικά 
για τη νοσηλεία που αίφνης γίνονται είδος πολυτελεί-
ας όπως τα γάντια - «τσιγαρόχαρτα» των νοσηλευτών 
τα φέρνουν οι ασθενείς από το σπίτι τους. 

Οι ελλείψεις στις δημόσιες δομές υγείας είναι, δε, 
κοινός τόπος στις αμιγώς τουριστικές περιοχές. Βα-
σικές ειδικότητες, όπως γενικοί γιατροί, παθολόγοι, 
καρδιολόγοι, παιδίατροι δεν υπάρχουν σε πληθώρα 
νησιών του Αιγαίου. Έλλειψη γενικών ιατρών ή παθο-
λόγων καταγράφεται στα Κέντρα Υγείας Αίγινας, Γα-
λατά, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου, Ίου, Άνδρου, Πάτμου, 

Καρπάθου και στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία 
Λήμνου, Σύρου, Νάξου, Λειψών, Αγαθονησίου, Τήλου, 
Σύμης, Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίου, Σίφνου, 
Σικίνου, Αγκιστρίου, Πόρου. Στην Κω, δεν υπάρχει παι-
δίατρος στο ΕΣΥ – το ίδιο και σε άλλα νησιά, όπως η 
Σάμος, η Ικαρία, η Πάρος, η Σίφνος. «Οι δομές υγεί-
ας στις τουριστικές περιοχές είναι υπό κατάρρευση, 
ενώ οι νησιωτικές και οι ακριτικές περιοχές έχουν 
εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Οι συνθήκες αυτές εί-
ναι απάνθρωπες για το υγειονομικό προσωπικό ενώ 
εγκυμονούν κινδύνους για τους ασθενείς. Η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Υγείας οφείλει να αναλάβει 
τις τεράστιες ευθύνες που έχει για την πρωτοφανή 
αυτή κατάσταση» λέει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Γιώργος 
Πατούλης. 

Κυκλάδες
Στις Κυκλάδες η δημόσια υγεία δοκιμάζεται από 

την υποστελέχωση, ενώ η 2η Υγειονομική Περιφέρεια 
(ΥΠΕ), στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται τα νη-
σιά, επιχειρεί με αποσπάσεις και μετακινήσεις προσω-
πικού να κλείσει τις τρύπες στις βάρδιες και τη λει-
τουργία των δομών.  

Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο, της Σύρου, οι επαγ-
γελματίες υγείας δίνουν καθημερινά αγώνα για να 
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες νοσηλείας των κατοίκων 
του νησιού, αλλά και όλων όσοι διακομίζονται από τα 
άλλα νησιά. Το καλοκαίρι ο όγκος των ασθενών – και 
των υγειονομικών αναγκών- πολλαπλασιάζεται. 

Το νοσοκομεία Νάξου κατ’ ευφημισμόν συγκαταλέ-
γεται στις δημόσιες δομές τριτοβάθμιας περίθαλψης 
– όπως λένε στελέχη του ΕΣΥ ο βασικός ρόλος του, 
χωρίς βεβαίως αυτός να υποτιμάται, είναι να σταθε-
ροποιεί τους ασθενείς ώστε να γίνονται στη συνέχεια 
οι διακομιδές στην Αττική.  

Σε όλα τα Κέντρα Υγείας των Κυκλάδων καρδιολό-
γοι, παιδίατροι, ορθοπεδικοί, μικροβιολόγοι είναι είδος 
σε ανεπάρκεια. Το ίδιο και οι αγροτικοί γιατροί στα 
περιφερειακά ιατρεία. Μάλιστα, συνολικά σε Κυκλά-
δες και Δωδεκάνησα υπάρχουν 17 μικρά νησιά (άγο-
να) χωρίς αγροτικό γιατρό τα τελευταία τρία χρόνια. 
Η αγροτική γιατρός της Σίφνου, πάλι, κάνει συχνά το 
ταξίδι Σίφνο- Σύρο με όποια πλωτά μέσα είναι διαθέ-
σιμα καθώς πρέπει να συνοδεύει τους ασθενείς που 
διακομίζονται στο νοσοκομείο της Σύρου. Χρόνια πλη-
γή του συστήματος δημόσιας υγείας στις Κυκλάδες 
είναι η κλειστή μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσο-
κομείου Νάξου, με «θύματα» τους αιμοκαθαιρόμενους 
όχι μόνο του συγκεκριμένου νησιού, αλλά όλων των 
νησιών που ταξιδεύουν όπου και όπως μπορούν για 
να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση. 

* Με πληροφορίες από εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».

100 χρόνια μετά
Το 2116 δεν υπάρχει κανείς από όσους ζουν σήμερα 

στη Γη: Schaeuble, Merkel, Putin, Obama, Σαμαράς, 
Παπανδρέου, Τσίπρας, Μητσοτάκης γιός. Ο πατέρας 
Μητσοτάκης αθάνατος. 

Όλοι οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, δεσποτάδες, 
στρατηγοί και ναύαρχοι, αγρότες, ψαράδες, εργά-
τες, όλοι δεν υπάρχουν και πρώτος από όλους εγώ. 
Το αστείο όμως είναι ότι εκεί πάνω φοράμε όλοι ένα 
άσπρο σεντόνι, κοιμόμαστε στους ίδιους θαλάμους,  
τρώμε το ίδιο φαγητό -vegetarian- νηστίσιμο, παρό-
λες τις διαμαρτυρίες του Schaeuble που έτρωγε ωμές 
σάρκες στη γη.

Και έτσι όπως καθόμαστε όλοι μαζί στην εξέδρα του 
ουρανού και κοιτάζουμε τη Γη, τους κάνω ορισμένες 
ερωτήσεις: «Πώς από δω κε Τσίπρα; Εσείς δηλώσα-
τε άθεος, τί γυρεύετε παρέα με τον Θεό;». «Καλά κε 
Καλανδράνη τόσο αφελής είστε; Εδώ μετέτρεψα το 
ΟΧΙ σε ΝΑΙ μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο και δε θα 
άλλαζα πίστη μέσα σε 100 χρόνια;». «Δεν μου λέτε, εί-
μαστε στο 2116 και τα τετρασεγγονά μας πληρώνουν 
ακόμα ΕΝΦΙΑ. Καλά εσείς δεν είπατε πως το χαράτσι 
είναι άδικο και προσωρινό;». «Εγώ δεν το εισήγαγα. Το 
συνέχισα. Φταίει εκείνος ο χοντρός ο Βενιζέλος. Να 
για δες τον, είναι τιμωρία στα μαγειρεία και καθαρίζει 
πατάτες».

«Κε Τσίπρα μια τελευταία ερώτηση: Σας βλέπω να κά-
νετε παρέα με τους Schaeuble, Merkel, Dijsselbloom. 
Από πότε γίνατε κολλητοί; «Από τις 12 Ιουλίου 2015, 
της Αγίας Κωλοτούμπας».

«Εσείς κύριοι Σαμαρά, Παπανδρέου, Βενιζέλε, του 
κόμματος της  Κεντροαριστεροδεξιάς: «Να μου πείτε τί 
νιώθατε όταν υπογράφατε τα μνημόνια». Ο κ. Παπαν-
δρέου βιάστηκε να απαντήσει: «Νιώθαμε υπερηφάνεια 
και σιγουριά γιατί λεφτά υπήρχαν. Επίσης, νιώθαμε 
μεγάλη εξάντληση από το διάβασμα τόσων σελίδων. 
Στο τέλος τα υπογράφαμε χωρίς να διαβάσουμε τις  
λεπτομέρειες».

«Εσείς κε Θεοδωράκη, τι συνέβη και στέρεψε το πο-
τάμι σας;».

«Επόμενο ήταν να στερέψει αφού το νερό ήταν κου-
βαλητό».

«Εσείς κε Κουτσούμπα, πετύχατε ρεκόρ Γκίνες ως το 
μοναδικό κομμουνιστικό κόμμα στον κόσμο που επιβι-
ώνει επί 100 χρόνια χωρίς να υπάρχει κομμουνισμός». 
«Μην ρωτάτε εμένα, ρωτήστε αυτούς που μας πιστεύ-
ουν».

«Κύριοι Πρασινοκιτρινομπλέ πρωθυπουργοί, παρα-
καλώ μια τελευταία ερώτηση: Αυτοί στο βάθος ποιοί 
είναι;». «Είναι οι πολιτικοί που τα φάγαμε μαζί. Για τι-
μωρία τώρα αλλάζουν τις πάνες των συνταξιούχων 
που αδικήσαμε».

Αφήνω τελευταίους τους Παριανούς φίλους μου. 
«Κύριοι Δήμαρχοι, Λιμενάρχες, Αστυνομικοί Διοικη-

τές της Πάρου, για κοιτάξτε κάτω, τι βλέπετε;».
«Βλέπουμε παραλίες χωρίς λουόμενους και πεζο-

δρόμια χωρίς πεζούς. Υπάρχουν όμως παντού τραπε-
ζοκαθίσματα, στην άμμο και στα πεζοδρόμια».

«Τι άλλο βλέπετε;». «Μηχανάκια και γουρούνες και 
πολλά ατυχήματα. Δε βλέπουμε κράνη. Βλέπουμε και 
το αεροδρόμιο ακριβώς όπως εγκαινιάστηκε πριν από 
100 χρόνια».

«Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά;». Απαντούν όλοι 
μαζί με μια φωνή: «Δε φταίμε εμείς, φταίνε οι πολίτες 
και το κράτος».

Κοιτάζω κάτω και βλέπω τα βεγγαλικά να πέφτουν 
στα πανηγύρια και είπα μέσα μου: «Ευτυχώς που δεν 
άλλαξαν και αυτά, γιατί ταιριάζουν με την υπόλοιπη 
εικόνα».

Τότε με πλησιάζει ο Άγιος Πέτρος και μου λέει: «Βλέ-
πεις Δημητράκη που είσαι αφελής. Εσύ πλήρωνες από 
τη τσέπη σου για να καλύψεις τα έξοδα του δασκά-
λου της παιδικής χορωδίας και οι άλλοι τα σκορπού-
σαν στον αέρα με τις φιέστες. Στα έλεγα αλλά δεν με 
άκουγες. Για τιμωρία σου, πήγαινε τώρα να καθαρίσεις 
πατάτες με τον Βενιζέλο».

Δημήτρης Καλανδράνης
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Εφοριακοί  
ως πελάτες  
ξενοδοχείων!

Στο στόχαστρο των ελεγκτών της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν 1.545 ξενοδοχεία, 
τα οποία θα ερευνηθούν ως προς τη δηλούμενη πλη-
ρότητα και τις τιμές διανυκτέρευσης. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», οι 
ελεγκτές, όπου αυτό απαιτείται, θα εμφανίζονται 
στα ξενοδοχεία ως πελάτες για να διαπιστώσουν 
εάν όσα αναγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
ξενοδοχείου για την πληρότητα ή τις τιμές ανταποκρί-
νονται στην πραγματικότητα και εάν με βάση τα στοι-
χεία αυτά πληρώνονται οι φόροι στο ελληνικό Δημό-
σιο. 

Ήδη, έχει γίνει έλεγχος στις ιστοσελίδες αναζήτησης 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων (booking, tripadvisor 
κ.λπ.) προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητά τους. 
Επίσης, οι ελεγκτές έχουν οι ίδιοι τηλεφωνή-
σει ως πελάτες, προκειμένου να διαπιστώσουν 
εάν υπάρχουν ελεύθερα δωμάτια, καθώς και 
για να βγάλουν ένα μέσο όρο στις τιμές διανυ-
κτέρευσης. Αμέσως μετά τα πρώτα στοιχεία που θα 
αποκομίσουν, θα προχωρήσουν σε πρόχειρους υπολο-
γισμούς ως προς τον οφειλόμενο ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση που υπάρχει σημαντική απόκλιση 
μεταξύ των υπολογισμών του υπουργείου Οικονομι-
κών και του δηλούμενου ΦΠΑ από την επιχείρηση, θα 
διενεργείται επιτόπιος έλεγχος στο ξενοδοχείο και θα 
ελέγχονται τα βιβλία. Ήδη, οι έλεγχοι, όπως τονίζουν 
από τη ΓΓΔΕ, έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν 
στα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με στελέχη της ΓΓΔΕ, 
η φορολογική αρχή ζήτησε τον προηγούμενο μήνα 
αναλυτική κατάσταση όλων των ξενοδοχείων που λει-
τουργούν στην Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστωθεί 
εάν αυτά πληρώνουν τους αναλογούντες φόρους. Συ-
γκεκριμένα, εάν πληρώνεται ο ΦΠΑ καθώς και εάν τα 
δηλούμενα κέρδη συσχετίζονται με τις κρατήσεις και 
τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Το υπουργείο Του-
ρισμού ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα των φορο-
λογικών αρχών, αποστέλλοντας λίστα με 10.114 ξε-

νοδοχεία. Από τα ξενοδοχεία αυτά επιλέχθηκαν μέσω 
του συστήματος ανάλυσης κινδύνου (Risk Analysis) 
1.545, σε ορισμένα από τα οποία έχει ήδη ξεκινήσει ο 
έλεγχος. Στα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που έθεσαν 
τα στελέχη της ΓΓΔΕ περιλαμβάνονται: Η περιοχή, δη-
λαδή επιλέχθηκαν δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί 
Η κατηγορία που εντάσσεται το ξενοδοχείο, ο αριθμός 
των δωματίων, η διαθεσιμότητα του προσωπικού δι-
εύθυνσης (άντληση πληροφοριών από τους υπαλλή-
λους). 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι έλεγχοι θα γίνουν σε 
τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκίνησε από τις 16 Ιου-
λίου και ολοκληρώνεται στα τέλη του μήνα, η δεύτερη 
από 1η Αυγούστου μέχρι και 15 Αυγούστου και η τε-
λευταία από 16 Αυγούστου μέχρι 31 Αυγούστου. Οι 
έλεγχοι με βάση τη μεθοδολογία της ανάλυσης κινδύ-
νου θα επεκταθούν και σε άλλους κλάδους της οικο-
νομίας, όπως για παράδειγμα, τον κατασκευαστικό, τα 
νοσοκομεία, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα συνεργεία 
αυτοκινήτων κλπ. Σε όλες τις περιπτώσεις θα λαμβά-
νονται υπόψη τα οικονομικά δεδομένα κάθε κλάδου 
από μελέτες που έχουν γίνει τόσο από το υπουργείο 
Οικονομικών όσο και ιδιωτικές εταιρείες. Σημειώνε-
ται ότι μέχρι το τέλος του έτους εφορίες, ΚΕΦΟΜΕΠ 
και ΚΕΜΕΕΠ θα πρέπει να εισπράξουν έσοδα ύψους 
31,892 δισ. ευρώ και να επιστρέψουν φόρους 3,268 
δισ. ευρώ. 

Στο μεταξύ σύμφωνα με δημοσίευμα του Capital.
gr περιστατικά φορολογικής ασυδοσίας με ποσοστό 
παραβατικότητας ακόμα και άνω του 70% κα-
τέγραψαν τα ελεγκτικά συνεργεία του υπουρ-
γείου Οικονομικών κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων που πραγματοποίησαν τις τελευταίες 
ημέρες σε τουριστικές περιοχές της χώρας, και 
κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων. 

Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και σε άλλες περιοχές 
όπου πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι, δημιουργώντας 
προβληματισμό στο υπουργείο Οικονομικών για την 
τύχη και την εισπρακτική απόδοση των φορολογι-
κών μέτρων που έχουν ήδη θεσπιστεί και, κυρίως, για 
το αν θα πιαστούν οι στόχοι του μνημονίου. Τα νέα 
κρούσματα φοροδιαφυγής-«μαμούθ» εντείνουν την 
αγωνία, καθώς η φετινή χρονιά για τα κρατικά ταμεία 
αναμένεται δυσκολότερη από το 2015. Παρά την πρό-
σκαιρα ικανοποιητική εικόνα στη πορεία των εσόδων 
(καθώς έσπευσε η αγορά να καλυφθεί από την άνοδο 
του ΦΠΑ), το φθινόπωρο αναμένεται δύσκολο για τα 
κρατικά ταμεία. 

Νέα της  
βιβλιοθήκης

Με δελτίο τύπου η δημοτική βιβλιοθήκη Πάρου, 
«Γιάννης Γκίκας», ενημέρωσε για την καλοκαιρινή εκ-
στρατεία που έφθασε στο τέλος της με θέμα της φετι-
νής χρονιάς: «Γίνε εξερευνητής του κόσμου».

Στην ανακοίνωσή της η βιβλιοθήκη σημειώνει: «Πώς 
ξεκινάς να εξερευνήσεις τον κόσμο;

Από τα πράγματα που βρίσκονται πιο κοντά σου, 
τα πράγματα που κάνεις, συναντάς και σκέφτεσαι 
καθημερινά. Προσθέτεις την εμπειρία από τα πράγ-
ματα που θυμάσαι. Είναι σημαντικό να ακολουθείς 
κάποιους κανόνες, μια μέθοδο, έναν τρόπο να κατα-
γράφεις κάθε καινούργια σου εμπειρία. Τέλος, μέσα 
από τις ιστορίες, τις περιπέτειες, τη γνωριμία σου με 
ήρωες και πρωταγωνιστές φτιάχνεις το σωστό περι-
βάλλον, για να γνωρίσεις με το δικό σου τρόπο τον 
κόσμο. 

Η βιβλιοθήκη είναι ο πιο κατάλληλος τόπος για να 
ξεκινήσεις την εξερεύνηση. Αυτό το καλοκαίρι τα παι-
διά μας δοκιμάστηκαν στην παρατηρητικότητα, στην 
ικανότητα να καταγράφουν ό,τι βλέπουν, ακούν, γεύο-
νται ή αγγίζουν, στον τρόπο που πειραματίζονται με τα 
δεδομένα τους, στην ευφυΐα τους να ανακαλύπτουν 

κάτι ενδιαφέρον και στο πιο πεζό στοιχείο, στην πρω-
τοτυπία να δημιουργούν κάτι καινούργιο από παλιά 
υλικά, στην τέχνη να αφηγούνται μια ιστορία, και σε 
πολλές άλλες μικρές λεπτομέρειες που τα οδήγησαν 
στην ανακήρυξή τους σε δεινούς εξερευνητές του 
κόσμου. Περισσότερα από 450 παιδιά συμμετείχαν 
σε 15 εργαστήρια που υλοποιούνταν ταυτόχρονα σε 
περισσότερες από 120 βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλά-
δα για τα οποία οι βιβλιοθηκονόμοι είχαν λάβει ειδική 
εκπαίδευση και ενημέρωση. Διοργανωτής φέτος για 
πρώτη φορά ήταν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας 
με αποκλειστικό χορηγό το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Ακόμα, η δημοτική βιβλιοθήκη «Γ. Γκίκας» στην ανα-
κοίνωσή της ευχαρίστησε ονομαστικά τους ευγενικούς 
χορηγούς της, όλους όσοι συνέβαλλαν οικονομικά 
στην απόκτηση της βιβλιογραφίας που ήταν απαραί-
τητη για τη διεξαγωγή του προγράμματος και τους 
φετινούς εθελοντές που με χαρά και δημιουργικότητα 
υλοποίησαν τα 15 εργαστήρια της φετινής καλοκαιρι-
νής εκστρατείας. Επίσης, όλους όσοι βοήθησαν στην 
επικοινωνία της δράσης, στη διάδοση και διαφήμισή 
της. 

Η ανακοίνωση της βιβλιοθήκης κλείνει ως εξής: «Να 
είμαστε όλοι καλά, να παίξουμε και να συμμετέχουμε 
και το επόμενο καλοκαίρι σ’ αυτήν την πρωτοπόρα 
εκπαιδευτική δράση διάδοσης της αναγνωσιμότητας, 
που μόνο θετικά στοιχεία προσδίδει στην εξέλιξη της 
προσωπικότητας μικρών και μεγάλων!».

Ο Χατζημάρκος 
σε Πάρο- 
Αντίπαρο

Περιοδεία σε Πάρο και Αντίπαρο πραγματοποίησε ο 
περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος, συνο-
δευόμενος από τον έπαρχο Πάρου κ. Κ. Μπιζά.

Ο κ. Χατζημάρκος είχε συνεργασία με τους δημάρ-
χους των δύο νησιών κ.κ. Κωβαίο και Φαρούπο, όπου 
εξετάστηκαν τα γενικότερα ζητήματα που αντιμετω-
πίζουν.

Η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των νησιω-
τών, αλλά και των επισκεπτών, με έμφαση στην συ-
ντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου, στην συ-
ντήρηση των σχολικών μονάδων, στα λιμενικά έργα 
και στις αθλητικές υποδομές. Σημειώνεται ότι με την 
καθοριστική παρέμβαση της έτρεξε το έργο συντήρη-
σης δημοτικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Πάρου, 
προϋπολογισμού 600.000 €, που αφορά ασφαλτο-
στρώσεις σε Νάουσα, Μάρπησσα, και Λεύκες. Επίσης, 
δρομολογήθηκε συντήρηση και καθαρισμός των τά-
φρων του επαρχιακού οδικού δικτύου με σκοπό την 
άρση της επικινδυνότητας και την ασφαλή χρήση του 
από ντόπιους κατοίκους και επισκέπτες, έργο που χρη-
ματοδοτήθηκε από πιστώσεις της περιφέρειας.

Όσον αφορά τις σχολικές υποδομές, πρόσφατα 
εντάχθηκε στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, το έργο της ανα-
βάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου 
- Μάρπησσας Πάρου, με συνολικό προϋπολογισμό 
1.540.000,00 €, δυναμικότητας 150 μαθητών  κα-
θώς και η κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσε-
ων και αθλητικών εκδηλώσεων. Στο σχεδιασμό της 
περιφέρειας προβλέπεται η ενίσχυση των σχολικών 
και κοινωνικών δομών στα δύο νησιά, σύμφωνα με 
τις προσκλήσεις που απευθύνει ο Περιφερειάρχης για 
την υποβολή προτάσεων αντίστοιχων έργων από τους 
δύο δήμους. Εξάλλου, με απόφαση που έλαβε πρό-
σφατα η περιφέρεια, εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση 
του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Α’ Ορόφου Κτιρίου 
Αγροκηπίου Παροικιάς» και επίκειται ο διαγωνισμός 
για την ανάδειξη αναδόχου, με προϋπολογισμό μελέ-
της 20.000 ευρώ. Συμφωνήθηκε επίσης η στήριξη της 
περιφέρειας στην προσπάθεια του δήμου Πάρου να 
ωριμάσει μελέτη κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο, 
θέμα που θα εισηγηθεί στο προσεχές περιφερειακό 
συμβούλιο ο έπαρχος κ. Κ. Μπιζάς. 

 Τόσο ο κ. Χατζημάρκος όσο και ο κ. Μπιζάς, διαβε-
βαίωσαν τους δημάρχους Πάρου και Αντιπάρου ότι η 
περιφέρεια στέκεται δίπλα στα νησιά και στις ανάγκες 
τους, τόσο για την αντιμετώπιση των καθημερινών 
προβλημάτων, όσο και για την χάραξη των στρατηγι-
κών επιλογών και κατευθύνσεων, που διασφαλίζουν 
την ανάπτυξη και την προοπτική τους στο μέλλον.



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016


