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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 387
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
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

■ Φιέστα
Τίποτις σωστό δε μάθανε αυτοί οι (Τ)Συριζαίοι από 

τους Πασόκους για τις φιέστες, Πολύ νερόβραστοι τύ-
ποι αυτοί που αποτελούν τη νέα κυβέρνηση του τόπου. 
Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις το θέμα 
δηλαδή. Άσε ακόμα, στην άκρη, πως ήταν τρεις και ο 
κούκος στη φιέστα που πήγαν να στήσουν στο αερο-
δρόμιο.

■ Φιέστα 2
Ξεκίνησαν μεσοβδόμαδα με τροπολογία στη Βου-

λή, ώστε να είναι «νόμιμοι» και να κατέβουν οι μισοί 
βουλευτές τους για δωρεάν τριήμερο διακοπών στην 
Πάρο. Περνούν λοιπόν τροπολογία σε νομοσχέδιο για 
το… λαθρεμπόριο καπνού, αλλά τους παίρνουν είδη-
ση οι «μπλε» και μέσα στη ζήλεια τους που δεν τους 
συμπεριλαμβάνει και αυτούς το τριήμερο στην Πάρο, 
τους καρφώνουν. Διότι όλα και όλα! Μπορεί εσύ κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΟΑΝΕΛ να θέλεις χρυσή κάρτα απερι-
ορίστων διαδρομών και διαμονών, άνευ πιστωτικού 
ορίου στο ομαδικές αποστολές του πρωθυπουργού 
και των υπουργών σου, αλλά εμείς γιατί μένουμε στην 
απέξω; Αυτός ήταν και ο λόγος που τους «κάρφωσε» 
και η αντιπολίτευση άλλωστε...

■ Φιέστα 3
Την επόμενη ημέρα της ψήφισης της τροπολογίας 

και αφού έχει γίνει της κακομοίρας από το κράξιμο 
(μόνο ο Λεβέντης δεν έβγαλε ανακοίνωση, διότι θέλει 
να γίνει υπουργός, σιγά το δύσκολο, εδώ έγινε η κυρά 
Τασία), ο Τσίπ(ου)ρας κάνει κολοτούμπα αλά Μελισ-
σανίδη στις ασκήσεις εδάφους. Έτσι, κατεβαίνουν στην 
Πάρο, ωσάν παρέα θρησκευτικού σχολείου. Από εκεί, 
είχε χάσει η φιέστα, κάθε νόημα και δεν είχε καμία 
τύχη επιτυχίας.

■ Φιέστα 4
Διότι ο σωστός showman (βλ.: μακαρίτη Ανδρέα 

Παπανδρέου) δε θα μάσαγε από τα «τιτιβίσματα» του 
Άδωνη και τις καταγγελίες. Ο Ανδρέας θα κατέβαινε 
από τα σκαλιά του αεροπλάνου και στη μέση θα έκανε 
νόημα να σκάσουν μύτη οι υπουργοί του με σαγιο-
νάρες και μαγιό! Αυτό θα ήταν φιέστα και ο Ανδρέας 
αυτά τα έπαιζε στα δάχτυλα. Άσε που μαζί του ο συγ-
χωρεμένος θα έφερνε και καμία Ρίτα Σακελλαρίου και 
θα πήγαινε σε κανένα Παριανό πανηγύρι να το κάψει!

■ Φιέστα 5
Το άλλο περίεργο έγινε με την πολιτευτή της ΝΔ 

Κυκλάδων, κ. Κ. Μονογιού. Η πολιτευτής εκ Μυκόνου, 
όπως βλέπετε και στη φωτογραφία που δημοσιεύου-
με, τρελάθηκε να βγάζει φωτογραφίες τον Τσίπ(ου)ρα! 

Άλλο και τούτο πάλι. Θα ενθουσιάστηκε πιθανά που 
βρισκόταν στην ίδια αίθουσα μαζί του. Άλλη εξήγηση 
δεν έχω.

■ Φιέστα 6
Για να καταλάβετε τώρα πόσο ξενέρωτοι είναι αυτοί 

οι (Τ)Συριζαίοι και πόσο μυαλό κουβαλούν, δε συμφώ-
νησαν να πάνε στο τραπέζωμα που τους πρότεινε ο 
Μάρκος, αλλά πήγαν μόνοι τους και έφαγαν ρεφενέ 
στα Γλυφά. Και δε λέω, η ταβέρνα που πήγαν είναι 
καλή και σίγουρα θα τους είχε καλή μάσα. Αλλά, όπως 
και να το κάνουμε, ο Μάρκος, θα τους είχε καλύτερο 
κόλπο. Άσε που ο Μάρκος στο τσακίρ κέφι και αφού 
τους είχε ποτίσει σούμες, θα τους άρχιζε και τα τρα-
γούδια! Μονόχνοτοι άνθρωποι Μάρκο οι (Τ)Συριζαίοι. 
Αυτοί στο τσακίρ κέφι θα πίνουν κανένα τσάι με γεύση 
μέντας.

■ Φιέστα 7
Η φιέστα όχι μόνο δεν πέτυχε, αλά αν αφαιρέσει 

κανείς τους έτσι και αλλιώς υποχρεωμένους να πάνε 
εκεί (βλ: αστυνομικούς, εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, 
ιερείς, «γορίλες» εξ Αθηνών, δημοσιογράφους, φω-
τογράφους κλπ), ήταν δεν ήταν, όσοι μαζεύονται σε 
αγώνα χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον του Αστέρα 
Μαρμάρων, για να μη σας πω τρεις, ο κούκος και ο 
τοπικός (Τ)ΣΥΡΙΖΑ.

■ Φιέστα 8
Το άλλο που έκανε εντύπωση στα εγκαίνια ήταν οι 

ενδυματολογικές προτιμήσεις. Τους «original» πρώην 
Πασόκους και νυν (Τ)Συριζαίους τους καταλαβαίνεις 
από το ντύσιμο. Πηγαίνουν στις εκδηλώσεις με το κου-
στούμι που πηγαίνουν και στους γάμους! Όπως ακρι-
βώς κάνουν δηλαδή και οι Νεοδημοκράτες. Βλέπεις 
λοιπόν τον Σπίρτζη και κάνει μπαμ από μακριά ότι είναι 
πρώην Πασόκος. Αλφαδιά κουστούμι, τσάκιση στο πα-
ντελόνι που κόβεις πάνω του ψωμί μίας εβδομάδας 
και γραβάτα με γεωμετρικό «τριγωνάκι». Οι παλιάς 
κοπής (Τ)Συριζαίοι μπαίνουν πάλι σε αυτή τη λογική 
του ευπρεπούς ντυσίματος, αλλά δε φορούν γραβάτα. 
Προφανώς κάνουν επανάσταση και το δείχνουν!

■ Φιέστα 9
Ο Μάρκος έσκασε μύτη με γκρι κοστούμι και γα-

λάζια γραβάτα με ρίγες. Καλό ντύσιμο, αλλά με μια 
προσεκτικότερη ματιά θα διαπιστώσει κανείς ότι έχει 
πάρει κιλά. Το κουμπί στο σακάκι «υποφέρει» για να 
κλείσει! Από την άλλη, ο εξ Αντιπάρου δήμαρχος, ο 
Φαρούπος, ήταν πιο μοντέρνος. Κουστουμιά αλά Don 
Johnson στους «σκληρούς του Μαϊάμι» και πουκάμισο 
lacoste. Τώρα βέβαια το σωστό θα ήταν να φοράει 
αντί για πουκάμισο ένα t shirt, για να είναι πάντα μέσα 
στη διαχρονική μόδα.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.



www.fonitisparou.gr Πολιτισμός | 3

Πέµπτη 11/8, 21:00

αφιέρωµα στη Βίκυ Μοσχολιού
αστέριος ρήγας & η ορχήστρα 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

Εκδηλώσεις
Από την ΚΔΕΠΑΠ δημοσιοποιήθηκαν 

οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο νησί 
μας από 5 έως 11 Αυγούστου 2016.

5/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21:30 
«Η λαϊκή μουσική στον ελληνικό κινη-

ματογράφο».
 «Rigas en Sample» - Διοργάνωση 

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Παραλία Αλυκής   
5/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21:00
2ο Θερινό φεστιβάλ θεάτρου,  «Η 

Απολυμένη», με την Κατερίνα Διδασκά-
λου. 

Ανοικτό  θέατρο Λευκών
6/8 ΣΑΒΒΑΤΟ 
Αναβίωση παλαιών παιχνιδιών
Διοργάνωση ΜΕΑΣ Κώστου. Πλατεία 

Κώστου
6/8 ΣΑΒΒΑΤΟ  21:30
Πανηγύρι Μεταμόρφωσης του Σωτή-

ρος Μουσική εκδήλωση. Παζάρι παρα-
δοσιακών προϊόντων.

Συνδιοργάνωση: Δ/Κ Μάρπησσας 
– Σύλλογος γυναικών Μάρπησσας - 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Πλατεία παπά-Γιώργη Στά-
μενα  

6/8 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00
Γιορτή ψαριού - Μουσική εκδήλωση.
Συνδιοργάνωση Δ/Κ  Αγκαιριάς - Π.Σ. 

Αγκαιριάς-Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Παραλία Αλυκής   

7/8 ΚΥΡΙΑΚΗ  21:00  
Συναυλία με τον Ανδρέα Χανιώτη 

Αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο.
Ανοικτό θέατρο Λευκών.
8/8 ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00
Ετήσια τιμητική εκδήλωση 
«Οι Φίλοι της Πάρου». Βράβευση των 

θεατρικών ομάδων Πάρου. 
Νάουσα, Πάρκο Πάρου
8/8 ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00
«Μελετώντας τους μεγάλους ζωγρά-

φους». Έκθεση ζωγραφικής της Κων-
σταντίνας Τζενετίδου – Ρούσσου. Δι-
οργάνωση Π.Σ. «Σκόπας ο Πάριος» έως 
12/8 

Πρόδρομος αίθουσα Δεξαμενής 
8/8 ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00
Εγκαίνια έκθεσης «Μνήμες Ζωγραφι-

κής»
Βάσω Γκιώνη – Ζησιμοπούλου. Διάρ-

κεια έως 15 Αυγούστου     
Παροικία. Δημοτικός χώρος τεχνών. 

Παλαιά αγορά   
10/8 ΤΕΤΑΡΤΗ 20:30   
Παράσταση Καραγκιόζη από το 

θέατρο σκιών του Αργύρη Αθανασί-
ου 

Ανοικτό θέατρο Λευκών.
11/8 ΠΕΜΠΤΗ 21:00
Αφιέρωμα στη Βίκυ Μοσχολιού με 

την χορωδία Μάρπησσας, υπό τη διεύ-
θυνση του Αστέριου Ρήγα 

Ανοικτό θέατρο Λευκών.

Εκδηλώσεις 
στη 
Μάρπησσα

Από τη δημοτική κοινότητα Μάρπησ-
σας, δημοσιοποιήθηκαν οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που θα γίνουν στην περιο-
χή τον Αύγουστο 2016.

Οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής:
31 Ιουλίου-7 Αυγούστου, 6.30-

11.00 μμ
Έκθεση φωτογραφίας-ποίησης του 

Γιάννη B. Κωβαίου στην Αγροτολέσχη 
4-10 Αυγούστου, 7.00-11.00  μμ 
Έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφί-

ας των Βασιλικής Ξηράκη και Αφροδί-
της Δρακοπούλου-Σάρδη στο κοινοτικό 
γραφείο Μάρπησσας

13=21 Αυγούστου, 10-12 πμ & 
7-10 μμ  

Έκθεση ζωγραφικής των Μαρίας Γιά-
κα-Καλουδά και Νίκου Αλιπράντη του 
Κωστάκη στην Αγροτολέσχη

19 Αυγούστου, 9.00 μμ  
Μουσική βραδιά του Συλλόγου Μαρ-

πησσαίων  και Αρχιλοχιτών στην Πλα-
τεία του Χριστού {παλαιού Ναού}

26-28 Αυγούστου 
Τριήμερο βιωματικό πολιτιστικό φε-

στιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα»

Του Σωτήρος
Στη δημοτική κοινότητας Μάρπησσας 

θα πραγματοποιηθούν στις 5-6 Αυ-
γούστου, εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 
εορτασμού της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει 
ως εξής:

Παρασκευή 5 Αυγούστου
8.00 μμ Πανηγυρικός εσπερινός μετ’ 

αρτοκλασίας
Σάββατο 6 Αυγούστου

7.30 πμ Όρθρος
9.00 πμ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
10.30 πμ Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας 
7.00 μμ Εσπερινός και Παράκληση στον 
Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος
9.30 μμ  - Παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών από το χορευτικό συγκρότημα 
του συλλόγου γυναικών Μάρπησσας

- Μουσική βραδιά στην πλατεία «πα-
πά-Γιώργη Στάμενα» με «ζωντανή» 
μουσική από παριανό συγκρότημα

- Παζάρι παραδοσιακών προϊόντων 
από το σύλλογο γυναικών Μάρπησσας

- Μπουφές με παραδοσιακά εδέσμα-
τα.

Τέλος, όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις 
πραγματοποιούνται από τη δημοτική 
κοινότητα Μάρπησσας, με τη στήριξη 
του δήμου Πάρου,της ΚΔΕΠΑΠ και τη 
συνεργασία του εκκλησιαστικού συμ-
βουλίου ενορίας Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, και του συλλόγου γυναικών 
Μάρπησσας.
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Ανασκαφικές  
και αναστηλωτικές  
εργασίες στο Δεσποτικό

Ιδιαίτερα σημαντικά για την ιστορία και την τοπογραφία του ιερού του Απόλλωνα 
στο ακατοίκητο νησί Δεσποτικό, δυτικά της Αντιπάρου, είναι τα αποτελέσματα της 
ανασκαφής που διήρκησε από τις 30 Μαΐου έως τις 8 Ιουλίου 2016.

Ανασκαφικές έρευνες
Η συστηματική έρευνα στη θέση Μάντρα, που ξεκίνησε το 1997 από τον αρχαιο-

λόγο Γ. Κουράγιο (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων), έχει φέρει στο φως ένα εκτε-
ταμένο αρχαϊκό ιερό -το μεγαλύτερο στις Κυκλάδες μετά από αυτό της Δήλου- που 
άκμασε τον 6ο αι. π. Χ. και μέχρι σήμερα έχουν αποκαλυφθεί δεκαπέντε κτίρια, βοη-
θητικά για τον ναό και το τελετουργικό εστιατόριο. Το κέντρο της λατρείας ήταν ένα 
προστατευμένο με περίβολο τέμενος, στο οποίο δέσποζε ο μαρμάρινος πρόστυλος 
ναός και δίπλα σε αυτόν το τελετουργικό εστιατόριο, μια μοναδικότητα που δημι-
ούργησαν οι παριανοί στα αρχαϊκά χρόνια. Η πρωιμότερη, όμως, χρήση του χώρου 
ανάγεται στη Γεωμετρική περίοδο. 

Φέτος ολοκληρώθηκε η ανασκαφή των δύο πρωιμότερων κτισμάτων που έχουν 
έρθει στο φως ακριβώς μπροστά από τον στυλοβάτη του αρχαϊκού ναού και του αρ-
χαϊκού λατρευτικού κτηρίου Δ. Συγκεκριμένα, ακριβώς νότια του κτηρίου Δ ολοκλη-
ρώθηκε η ανασκαφή του αποσπασματικά σωζόμενου αψιδωτού ή ελλειψοειδούς 
κτηρίου Ο, που ανήκει στον ύστερο 9ο ή το πιθανότερο στον πρώιμο 8ο αι. π.Χ. (γε-
ωμετρική εποχή). Νότια του κτηρίου Ο και μπροστά από το στυλοβάτη του αρχαϊκού 
ναού είχε εντοπιστεί το 2012 τμήμα του ορθογώνιου κτηρίου Ξ που χρονολογείται 
στις τελευταίες δεκαετίες του 8ου αι. π.Χ. και το οποίο φαίνεται πως κατέστρεψε το 
κτήριο Ο. Βόρεια των κτηρίων ήρθε στο φώς στρώμα με πληθώρα οστών και γρα-
πτής κεραμικής που χρονολογείται από τον 8ο έως τον 6ο αι. π.Χ., το οποίο χρησι-
μοποιήθηκε ως γέμισμα για την οικοδόμηση του αρχαϊκού κτιρίου Δ. Μέσα σε αυτό 
εντοπίστηκαν πληθώρα μεταλλικών αντικειμένων, πήλινα ειδώλια, σκαραβαίοι κ.α.

Νότια του τεμένους η ανασκαφική έρευνα προχώρησε σε έκταση και βάθος στα 
κτήρια Μ και Ν που είχαν μερικώς ανασκαφεί το 2015, ενώ ήρθε στο φως ένα 
ακόμη κτήριο, το κτήριο Π με ναόσχημη κάτοψη διαστάσεων 9,90 Χ 6,20μ.. Χρονο-
λογείται στον 6οαι.π.Χ. Έγινε σαφές ότι από την αρχαϊκή περίοδο έως και τα ύστερα 
κλασικά χρόνια λειτούργησε ένα μεγάλο και πολύπλοκης κάτοψης κτηριακό συ-
γκρότημα εκτάσεως περί τα 350 τ.μ. που γνώρισε πολλές κατασκευαστικές φάσεις 
και αποτελούταν από τα κτίρια Μ, Ν και Π.

Ενδιαφέρον παρουσίασαν τα αποτελέσματα της ανασκαφής στο λεγόμενο αίθριο 
του κτηρίου Μ, καθώς διαπιστώθηκε ότι αρχικά εκεί υπήρχε μία μνημειακών δια-
στάσεων κτιστή κατασκευή (5 Χ 9,50 μ), οριζόμενη από τέσσερις ισχυρούς τοίχους 
ύψους 1,50μ. Πιθανότατα, να πρόκειται για κάποιο είδος δεξαμενής, πολύ ιδιαίτερης 
και προσεγμένης κατασκευής. Η δεξαμενή αυτή καταργήθηκε σταδιακά έως τον 
4οαι. π.Χ και καταχώθηκε με λίθους και πληθώρα κεραμικής, που χρονολογείται από 
τον 7ο έως και τον 4οαι. π.Χ. Τότε, πιθανότατα, κτίστηκαν και τα δωμάτια του κτηρί-
ου Μ και το μικρό πρόπυλο στη νότια πλευρά του, ενώ η επιχωματωμένη κατασκευή 
λειτούργησε ως αίθριο του κτηρίου αυτού. Την ίδια περίοδο, κτίζονται και τα τέσσε-
ρα δωμάτια νότια και ανατολικά του πρόπυλου και του αιθρίου, που ήρθαν στο φως 
με τις φετινές έρευνες. Δύο αυτά σώζουν επιμελώς κατασκευασμένα πλακόστρωτα 
δάπεδα και συνεχίζονται με άλλα δωμάτια προς τα νότια. 

Έξω από το τέμενος, μεταξύ των κτηρίων Β και Ζ, εντοπίστηκε τμήμα ενός ακόμη 
κτηρίου, ισχυρής κατασκευής και μεγάλων διαστάσεων, του οποίου η ανασκαφή θα 
συνεχιστεί το 2017. Τέλος, αποκαλύφθηκε ισχυρή κατασκευή, ένα είδος τειχισμένου 
– προστατευτικού περιβόλου, μήκους 25 μέτρων και πλάτους 1,10, που κτίστηκε 
στα αρχαϊκά χρόνια, την περίοδο λειτουργίας του ιερού, για να προστατέψει τα 
βοηθητικά κτήρια εκτός του τεμένους. Ο περίβολος είχε κατεύθυνση  από το λιμάνι 
προς το ιερό τέμενος. 

Εκτός από την πληθώρα θραυσμάτων γραπτών και άβαφων αγγείων που χρο-
νολογούνται από τον ύστερο 9ο έως τον 4οαι.π.Χ, από τα ευρήματα της φετινής 
ανασκαφικής έρευνας αξίζει να αναφερθούν: περισσότερα από 40 λυχνάρια, 25 
βάσεις σκύφων και φιαλών με εγχάρακτες επιγραφές του ονόματος του Απόλλωνα, 
ενεπίγραφο όστρακο του 6ουαι. π.Χ με παράσταση άθλου του Ηρακλή, θραύσμα-
τα μελανόμορφων αρχαϊκών κυλίκων με παραστάσεις πολεμιστών, ερυθρόμορφοι 
κρατήρες αττικού εργαστηρίου κλασσικής εποχής -έργα εξαίρετων ζωγράφων- με 
παραστάσεις Διονύσου, σατύρων και μαινάδων, κορινθιακοί αρύβαλλοι και αλάβα-
στρα, γεωμετρικά ζωόμορφα ειδώλια, σκαραβαίοι - σφραγιδόλιθοι, χάλκινες πόρ-
πες αλλά και πέντε θραύσματα κάτω άκρων αρχαϊκών κούρων, που έρχονται να 
προστεθούν στα ήδη 75 γνωστά θραύσματα γλυπτών.  

Μετά και τις φετινές έρευνες, είναι ξεκάθαρη η ιδιαίτερα μεγάλη έκταση, που 
καταλάμβανε το ιερό στη χερσόνησο του Δεσποτικού, αντίστοιχη της υψηλής επι-
σκεψιμότητάς του, η οποία επέβαλε και τις συνεχείς μετασκευές και επεκτάσεις έως 
και τα ύστερα κλασικά χρόνια.

Στις ανασκαφικές έρευνες συμμετείχε, εκτός από τα μέλη της επιστημονικής ομά-
δας (Κ. Νταϊφά, Α. Αλεξανδρίδου, Ν. Βέλλη, A. Ohnesorg, Γ. Ορεστίδης, Γ. Καράμπα-
λης κ.α), μεγάλος αριθμός φοιτητών και αρχαιολόγων από πανεπιστήμια της Ελλά-
δας και του εξωτερικού (CYA, Birkbeck College, University of Salerno, University of 
Genova, Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλίας, Κρήτης, Ιωαννίνων, κ.α.).

Αναστηλωτικές εργασίες
Παράλληλα με τις ανασκαφικές έρευνες συνεχίστηκαν και οι αναστηλωτικές ερ-

γασίες (10/5-11/6). Συγκολλήθηκε από τέσσερα κομμάτια ο μαρμάρινος κίονας του 
εστιατορίου, ο οποίος είχε μεταφερθεί  από το νησάκι Στρογγυλό το 2015, έγι-
ναν εκμαγεία αρχαίων σπονδύλων του εστιατορίου και του ναού, τοποθετήθηκε ο 
δεύτερος καθ’ ύψος σπόνδυλος του νοτιότερου κίονα της κιονοστοιχίας του ναού, 
τέσσερις νέοι μαρμάρινοι στυλοβάτες του ναού, μήκους 9 μέτρων, καθώς και νέοι 
μαρμάρινοι πλίνθοι στη νότια παραστάδα του ναού. Συμπληρώθηκε με νέες και αρ-
χαίες μαρμάρινες πλίνθους η πρόσοψη των δωματίων του αρχαϊκού ναού αλλά και 
του εστιατορίου. 

Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος με τις ταυτίσεις και συγκολλήσεις αρχαίων και 
νέων μελών, μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες του αναστηλωτι-
κού προγράμματος. Πολλά από αυτά συνδέθηκαν με ράβδους τιτανίου και θα συ-
μπληρωθούν με νέο υλικό. Το μνημείο έχει αρχίσει πλέον να συμπληρώνεται καθ’ 
ύψος με αποτέλεσμα να δίνεται η τρίτη διάσταση και να γίνεται πλέον κατανοητός 
ο μνημειακός χαρακτήρας του επιβλητικού αυτού μαρμάρινου ναού της αρχαϊκής 
περιόδου. 

Παράλληλα με τις αναστηλωτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν και εργασίες συ-
ντήρησης τοιχοποιιών στα κτίρια Α, Β και Ε από τον συντηρητή της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Γ. Καράμπαλη. Τέλος, μετά την κατάχωση των πρώιμων κτισμάτων μπροστά 
στον αρχαϊκό ναό, η οποία επιβλήθηκε από την ανάγκη προστασίας των αρχαίων 
καταλοίπων, διαμορφώθηκε αποστραγγιστικό σύστημα, κατά μήκος του λατρευτι-
κού κτιρίου Α, για την απομάκρυνση των υδάτων έξω από το χώρο της ανασκαφής. 

Οι ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες, που διήρκεσαν από τις 10/5 έως τις 
8/7, πραγματοποιήθηκαν και φέτος χάρη στις ευγενικές χορηγίες των Αθανασίου 
και Μαρίνας Μαρτίνου, των Ιδρυμάτων Α.Γ. Λεβέντη και Α&Π Κανελλοπούλου και 
του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών (ΔΙ .ΚΕ.ΜΕ.Σ.) με 15 
φοιτητές αμερικανικών πανεπιστημίων.
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ανοιχτό θέατρο λευκών

Ανασφάλιστοι στην 
Πάρο

Οδηγίες της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου Πάρου για την πρόσβαση ανασφα-
λίστων στο δημόσιο σύστημα υγείας, δόθηκαν προ ημερών στους πολίτες.

Σημειώνουμε ότι με το άρθρο 33 του Ν. 4368/16 μεταβλήθηκε ο τρόπος πρόσβα-
σης των ανασφάλιστων πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας και έτσι, η πρόσβαση 
όλων των πολιτών στις υπηρεσίες παροχής δημόσιας υγείας είναι ελεύθερη, ενώ, η 
φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβε-
βλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, εκτός από τα φάρμακα υψηλού κόστους τα οποία συνεχί-
ζουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. 

Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συ-
νταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση 
των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους. Με βάση τη σχετική νομοθεσία, προ-
κειμένου να εξαιρεθούν από οποιαδήποτε συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, 
πολίτες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό 
αίτημα στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Πάρου. Συγκεκριμένα καλού-
νται να προσέλθουν οι πολίτες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% 
2. Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων, όπως αυτές αποτυ-

πώνονται στην υπουργική απόφαση Φ.11321/οικ.31102/1870/2013 (Β’ 2906)
3. Άτομα που κατέχουν νόμιμα ατομικό βιβλιάριο οικονομικά αδυνάτου ή ανασφά-

λιστου και ήταν σε ισχύ στις 4/4/16 και τα μέλη των οικογενειών τους, μετά τη λήξη 
του βιβλιαρίου τους

4. Άτομα που είχαν καταθέσει αίτηση για ατομικό βιβλιάριο οικονομικά αδυνάτου 
ή ανασφάλιστου πριν τις 4/4/16 και τα μέλη των οικογενειών τους

5. Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής 
Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι 
ασυνόδευτοι ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό επιτροπεία ή η 
επιμέλειά τους έχει ανατεθεί σε τρίτους με δικαστική απόφαση

6. Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων 
οργανισμών θεραπείας του Ν.4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργα-
νισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς

7. Κρατούμενοι σε φυλακές και φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων 
και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (ΝΠΔΔ) 

8. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι 
επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους

9. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή 
εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους 

10. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του 
Ποινικού Κώδικα, που είναι ανασφάλιστα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα 
μέτρα προστασίας και αρωγής και οι αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
Ν. 3875/2010 (Α’ 158)

11. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
Για τις κατηγορίες 1-4 για τη συμμετοχή ή μη στη φαρμακευτική δαπάνη λαμβά-

νεται υπόψη το πραγματικό εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει ετησίως 
τις 6.000€ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/τη σύζυγο 
και για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Για τις κατηγορίες 5-11 η συμμετοχή στη φαρμα-
κευτική δαπάνη είναι μηδενική, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων.

Οι παραπάνω πολίτες θα πρέπει να προσέλθουν στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
δήμου Σύρου-Ερμούπολης για υποβολή αίτησης εξαίρεσης από το ποσοστό επιβο-
λής επί της φαρμακευτικής δαπάνης, από την 1η Αυγούστου 2016 (ημερομηνία που 
θα τεθούν σε εφαρμογή τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της Γενικής 
Γραμματείας Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
κ. Λουκία Μαλαματένιου (Γρ. άσκησης κοινωνικής μέριμνας του δήμου Πάρου στο 
τηλέφωνο 22843 60155 ή στον κ. Γιώργο Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 22843 60115.
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Κυκλοφοριακή 
αναρχία στο 
Π. Λιβάδι 

Το πρόβλημα της στενότητας του δρόμου (5-5,50 
μέτρα), μεταξύ Λογαρά – Π. Λιβάδι, έχει γίνει οξύτερο 
με τη στάθμευση αυτοκινήτων, ειδικά, αυτήν την επο-
χή, που βρισκόμαστε στο φουλ της τουριστικής σεζόν.

Κατά το ελληνικό έθιμο… όλοι προσπαθούν να έχουν 
τις ανέσεις τους και αν είναι δυνατόν να φτάσουν και 
στην παραλία εποχούμενοι και να μην περπατήσουν 
ούτε λίγα μέτρα!

Το πρόβλημα με τις παράνομες σταθμεύσεις (συχνά 
και διπλο-παρκαρίσματα) στο συγκεκριμένο δρόμο, 
παρά τις σημάνσεις που υπάρχουν για την απαγόρευ-
ση), έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στη διέλευ-
ση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Πάρου, ιδιαίτερα στα 
σημεία από πρώην κοινοτικό ξενώνα έως γραφείο 
ενοικιαζόμενων «Γλάρος». Έτσι, την προηγούμενη Πα-
ρασκευή και Σάββατο (29-30/7), παρατηρήθηκε ότι τα 
λεωφορεία δεν μπορούσαν να περάσουν και χρειά-
στηκε παρέμβαση του προέδρου του ΚΤΕΛ που εκτε-
λούσε καθήκοντα τροχονόμου για τη διέλευση των 
οχημάτων, μαζί με ένα περιπολικό της ασυνομίας…

Το πρόβλημα της στάθμευσης στην περιοχή είναι πι-
θανό να βοηθηθεί από το δεύτερο παρκινγκ που ετοι-
μάζεται στην περιοχή και ίσως λειτουργήσει εντός των 
επόμενων 24ώρων. Επίσης, θα γίνει διαγράμμιση στη 
συγκεκριμένη οδό που παρουσιάζεται το πρόβλημα, 
ώστε εκτός των απαγορευτικών σημάτων να υπάρ-
χει και ένδειξη στο οδόστρωμα, για την απαγόρευση 
στάθμευσης.  

Η απάντηση της κοινότητας

Απαντώντας σε διάφορα σχόλια που ακούστηκαν 
από επιχειρηματίες και πολίτες της περιοχής για την 
παραπάνω κατάσταση, η πρόεδρος της δημοτικής 
κοινότητας Μάρπησσας, κ. Άννα Αντωνοπούλου, 
δήλωσε:

«Προχθές, Σάββατο βράδυ στις 30 Ιουλίου και με 
αφορμή την βεβαίωση παραβάσεων από την Αστυ-
νομία, για παράνομη στάθμευση σε πολλά αυτοκίνητα 
που ήταν σταθμευμένα σε χώρους που δεν επιτρέ-
πεται η στάθμευση, «θορυβηθήκαμε» και «ανακαλύ-
ψαμε» ξαφνικά τα πολλά προβλήματα του Πίσω Λι-
βαδιού και ιδιαίτερα το θέμα του χώρου στάθμευσης.

Και όμως δεν είναι έτσι. 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησ-

σας, από πολύ νωρίς, έχει ξεκινήσει τις προσπάθειες 
για να εξευρεθεί χώρος στάθμευσης στο Πίσω Λιβά-
δι, να ρυθμίσει κατάλληλα την κυκλοφορία για να μην 
δημιουργούνται τα προβλήματα που προκάλεσαν το 
κάλεσμα της Αστυνομίας στον χώρο, αλλά και να ευ-
πρεπίσει κατά το δυνατόν την εικόνα που παρουσιάζει 
στους επισκέπτες του το Πίσω Λιβάδι.

Έτσι: 

1) Με την απόφασή του 20/2014 (δηλαδή μόλις 
αναλάβαμε καθήκοντα) ζήτησε από το Δημ. Συμβούλιο 
να προκηρύξει δημοπρασία για την εξεύρεση χώρου 
κατάλληλου για στάθμευση στο Πίσω Λιβάδι. Το Δημ. 
Συμβούλιο το έπραξε με την αριθ. 179/2015 απόφα-
σή του και η Οικον. Επιτροπή με την αριθ. 93/2015 
απόφαση καθόρισε τους όρους της δημοπρασίας.

2) Προσφέρθηκε ακίνητο στο Πίσω Λιβάδι το οποίο 
όμως κρίθηκε ακατάλληλο επειδή δεν πληρούσε τους 
όρους της διακήρυξης (από 9/10/2015 πρακτικό επι-
τροπής καταλληλότητας).

3) Ακολούθησε δεύτερο αίτημα δημοπράτησης 
με την αριθ.53/2015 απόφαση του συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας, την 124/2016 απόφαση του 
Δημ. Συμβουλίου και την 38/2016 απόφαση της Οι-
κον. Επιτροπής.

4) Στις 27/7/2016 και αφού πρώτα το προσφερό-
μενο ακίνητο κρίθηκε κατάλληλο, έγινε η δημοπρασία 
για ακίνητο στην περιοχή του Πίσω Λιβαδιού και το 
σχετικό πρακτικό είναι προς έγκριση στην Οικον. Επι-
τροπή.

Αυτά για τον χώρο στάθμευσης. Ελπίζουμε σε λίγες 
μέρες να είναι διαθέσιμος.

Για τα λοιπά θέματα:
5) Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Μάρπησσας από το Νο-

έμβριο 2015 με την απόφασή του αριθ. 58/2015 
καθόρισε μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στην 
περιφέρεια της Δ.Κ. Μάρπησσας και ιδιαίτερα στην 
περιοχή του Πίσω Λιβαδιού, με μονοδρομήσεις που 
θα ισχύουν τους θερινούς μήνες και θα διευκολύνουν 
την κυκλοφορία και την ελεύθερη ροή των αυτοκινή-
των. Δυστυχώς αυτή η απόφαση δεν έχει ακόμη τεθεί 
στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

6) Τοποθετήθηκε μπάρα για τον έλεγχο κυκλοφορί-
ας προς το λιμάνι τις καθορισμένες από το Δ.Σ. ώρες

7) Διαμορφώθηκε, ευπρεπίστηκε, καλλωπίστηκε ο 
χώρος στάθμευσης στο Πίσω Λιβάδι

8) Ολοκληρώθηκε το έργο του αγωγού απορροής 
ομβρίων στον χώρο στάθμευσης

9) Ήδη έχουν ξεκινήσει ενέργειες με απόφαση της 
Δ.Κ. και του Δ.Σ. για την αξιοποίηση του παλιού ξε-
νώνα «Μάρπησσα» και του περιβάλλοντα χώρου του

10) Έχει δρομολογηθεί με πρόσφατη απόφαση του 
Συμβουλίου της Δ.Κ. η διαμόρφωση και αξιοποίηση 
των αλσυλλίων του Πίσω Λιβαδιού

11) Γίνονται καθημερινές προσπάθειες για να δια-
τηρούμε τον χώρο ευπρεπή και καθαρό και επισκέψι-
μο από όλους».

Αναβάθμιση 
υποδομών  
εκπαίδευσης

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζει την προσπά-
θεια συμπλήρωσης και αναβάθμισης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, απεύθυ-
νε δύο προσκλήσεις για την υποβολή στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», προ-
τάσεων για έργα συμπλήρωσης των υποδομών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 
νησιά, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 
δαπάνης 8,5 εκατ. ευρώ. 

Οι δράσεις των δύο προσκλήσεων που θα χρηματο-
δοτηθούν αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών 
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, με βάση τις προτεραιότητες του υπουργείου Παι-
δείας και της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης 
και συγκεκριμένα:

- Κατασκευή – επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων 
προσχολικής αγωγής.

- Κατασκευή – επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων 
δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων.

- Αναβάθμιση - αναδιαρρύθμιση – στατική ενίσχυση 
υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

- Προμήθεια εξοπλισμού.
Η πρώτη πρόσκληση (5 εκ. ευρώ), που αφορά τα με-

γαλύτερα νησιά της περιφέρειας μας απευθύνεται και 
στην Πάρο, ενώ η δεύτερη πρόσκληση (3,5 εκ. ευρώ) 
προς τα μικρότερα νησιά και προς την Αντίπαρο. Όλες 
οι προτάσεις θα υποβληθούν στην ειδική υπηρεσία δι-
αχείρισης της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, έως και τις 14 
Οκτωβρίου 2016. 

Ευχαριστίες 
αιμοδοτών

Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου Αντιπά-
ρου, δημοσιοποίησε το παρακάτω ευχαριστήριο:

«Η πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Πάρου 
Αντιπάρου ευχαριστούν το δήμαρχο Πάρου κ. Μάρ-
κο Κωβαίο, τον πρόεδρο κ. Αθανάσιο Μαρινόπουλο, 
καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 
Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Πάρου, για την ομόφωνη ψήφιση, της πα-
ραχώρησης χρήσης του ισογείου χώρου του κτιρίου 
Δημητρακόπουλου, προκειμένου να καλύψει τις στε-
γαστικές του ανάγκες ο σύλλογος μας. 

Εκεί θα πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες του 
συλλόγου μας, θα εκτίθεται στο κοινό αρχείο τριάντα 
χρόνων με την ιστορία και τις δράσεις του, καθώς θα 
υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης για ενημέρωση 
και προώθηση του εθελοντικού ιδεώδες, σε ντόπιους 
κι επισκέπτες του νησιού».
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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

2,49€
Σαµπουάν FRUCTIS για κανονικά 

µαλλιά 400 ml 
(στην ίδια τιµή και για άλλους τύπους µαλλιών)

ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ: 6,23€

1,29€
Ψωµί τοστ σταρένιο 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 680 γρ. (-0,60€) 

ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ: 1,90€

Ψ

1,79€
Καφές ελληνικός 
ΛΟΥΜΙ∆ΗΣ 194 γρ.

ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ: 9,23€

1,29€/ΣΥΣΚ.

Κριθαράκι MELISSA µέτριο ή 
πέννες ριγέ 2Χ500 γρ. 

(το 2ο 50% φθηνότερα)

1

το καλοκαίρι συνεχίζεται
µε απίθανες τιµές!

Συνεργάτης Μασούτη
Παροικιά, Πάρος
τηλ. 22840 22908

Παραεμπόριο
Συνάντηση με θέμα τον έλεγχο του παραεμπορίου πραγματοποιήθηκε στο υπουρ-

γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μεταξύ του γενικού γραμματέα, Γιάννη 
Θεοτοκά και του προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής όμο-
ρων Νομών και νήσων Αιγαίου, κ. Παύλου Πολιτάκη, παρουσία εκπροσώπων της 
λιμενικής αρχής, των λιμεναρχών Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας, και εκπροσώπων 
των εμπορικών συλλόγων Νομού Κυκλάδων. 

Στη συνάντηση, που έγινε σε θετικό κλίμα, δόθηκε έμφαση στη μέριμνα που πρέπει 
να ληφθεί για την προστασία των επιχειρήσεων πώλησης αγαθών, που λειτουργούν 
νόμιμα, σε αντιδιαστολή με το παραεμπόριο που υπάρχει και εκδηλώνεται και στους 
χώρους δικαιοδοσίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η ανάπτυξη στενής συνεργασίας και διαύλου 
διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ των εκπροσώπων των εμπορικών συλλόγων και των 
αρμοδίων υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με πρωταρχικό σκοπό την τήρηση της νομι-
μότητας στον τομέα του υπαίθριου εμπορίου, τη διασφάλιση της προστασίας και της 
υγιεινής του καταναλωτικού κοινού, αλλά και την προστασία των νομίμως δραστη-
ριοποιούμενων επαγγελματιών στον τομέα αυτό.

Υπόμνημα 
επιχειρηματικού κόσμου

Ο σύλλογος ενοικιαζομένων δωματίων, διαμερισμάτων και τουριστι-
κών κατοικιών Πάρου – Αντιπάρου, παρέδωσε υπόμνημα στον κ. Τσίπρα, κατά 
την επίσκεψη του τελευταίου για τα εγκαίνια του αεροδρομίου Πάρου.

Στο υπόμνημα επισημάνουν:
«1. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με την λειτουργία του νέου 

αεροδρομίου στο νησί μας.
Το συγκεκριμένο έργο είναι ύψιστης σημασίας, τόσο για την Πάρο και την Αντί-

παρο, όσο και για τα κοντινά Κυκλαδονήσια (Νάξο, Σίφνο, Σέριφο κλπ). Το νέο 
αεροδρόμιο Πάρου πρόκειται να αναβαθμίσει την Πάρο και την Αντίπαρο στον του-
ριστικό χάρτη και να συμβάλλει στην διεύρυνση της τουριστικής περιόδου αλλά 
και στην αντιμετώπιση έκτακτων θεμάτων υγείας. Θα ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό 
το νέο αεροδρόμιο να έχει απευθείας συνδέσεις με τις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 
οπότε κρίνουμε αναγκαία την επέκταση του διαδρόμου στα 2000μ καθώς και την 
κατασκευή των ανάλογων κτιριακών υποδομών.

2. Ο τομέας της υγείας στο νησί μας βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση εδώ 
και έξι τουλάχιστον χρόνια, χωρίς την ύπαρξη βασικών και αναγκαίων ειδικοτήτων 
για την ασφάλεια των μόνιμων κατοίκων σε Πάρο - Αντίπαρο και των τουριστών 
που μας επισκέπτονται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα να στελεχωθεί το Κέντρο 
Υγείας Πάρου με το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Το 
ίδιο ισχύει και για το ΕΚΑΒ Πάρου ώστε να μην παρουσιάζονται κενές βάρδιες.

3. O περιφερειακός δρόμος της Παροικίας είναι έντονα επιβαρυμένος με την 
κυκλοφορία χιλιάδων αυτοκινήτων και ιδιαίτερα κατά την ώρα που βρίσκονται τα 
πλοία στο λιμάνι της Παροικίας. Για τον παραπάνω λόγο υπάρχει ανάγκη κατασκευ-
ής νέου περιφερειακού δρόμου στα όρια της Παροικίας.

 4. Διάχυτος και έντονος είναι ο προβληματισμός των κατοίκων αλλά και των 
επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Παροικίας, για την συ-
νεχή υποβάθμιση της περιοχής και την έλλειψη μεθοδευμένου προγραμματισμού 
και στρατηγικής διαχείρισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα 
του νησιού μας, μεταξύ των οποίων είναι και το εμπορικό λιμάνι. Η περιοχή της Πα-
ροικίας έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια, από την λειτουργία του εμπορικού λιμέ-
νος, συνεχή πλήγματα στην αισθητική της παρουσία, στην τουριστική της κίνηση, 

στην αξιοποίηση του εν γένει δυναμικού της, στην ανάπτυξη και στον εξωραϊσμό 
της, στην οικονομία της, στην επαγγελματική της δραστηριότητα. Το λιμάνι της Πά-
ρου συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των λιμένων της χώρας, που παρουσιάζει 
την μορφή «επιβατηγό λιμάνι-εμπορικό λιμάνι-μαρίνα-αλιευτικό καταφύγιο» Αυτό 
και μόνον το χαρακτηριστικό καθιστά επιβεβλημένη την ολοκληρωμένη και εμπε-
ριστατωμένη μελέτη για την άμεση μεταφορά του εμπορικού λιμένος της Πάρου.

5. Υπάρχει ανάγκη επανασχεδιασμού νέου επιβατικού λιμένα και οδικού άξονα 
από τεχνοκράτες - λιμενολόγους και ειδικά στελέχη των συναρμόδιων Υπουργείων 
(με την ένταξη και χρηματοδότηση τους από Ευρωπαϊκά προγράμματα).

6.  Κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού ή μονάδων compact και αποχε-
τευτικών δικτύων στα διαμερίσματα και τις κοινότητες της Πάρου που δεν υφίστα-
νται οι ανάλογες υποδομές».

 Τέλος, υπόμνημα κατέθεσε και ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πά-
ρου-Αντιπάρου, ο οποίος σημείωσε τα εξής θέματα:

- Επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά
- Υγεία (Κάλυψη κενών στο ΚΥ Πάρου, υγειονομικό αεροσκάφος)/
- Αντιμετώπιση παραεμπορίου 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με χαμηλότερο κόστος (κατάργηση των κρατήσεων υπέρ 

τρίτων).
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Πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2016 τα εγκαίνια του αεροδρο-
μίου Πάρου, από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Κύρια, αυτά που ανέμεναν όλοι, ήταν η δέσμευση του κ. Τσίπρα για την επέκταση 
του διαδρόμου, αλλά και των κτιριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου. Η επέ-
κταση του διαδρόμου από-προσγειώσεων του αεροδρομίου Πάρου, είναι ο επό-
μενος μεγάλος στόχος της τοπικής μας κοινωνίας. Ο κ. Τσίπρας, εξέφρασε τη 
διάθεσή του για κάτι τέτοιο, αλλά δε δεσμεύτηκε.

Ο κ. πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά επί λέξει: «[…] Σήμερα, έχουμε, όπως 
γνωρίζετε, έναν αεροσταθμό 750 τετραγωνικών μέτρων. Μέχρι τέλους του χρό-
νου, ή αρχές του επόμενου, το αργότερο, θα διπλασιαστεί αυτή η υποδομή με άλλα 
750 τετραγωνικά μέτρα, με προοπτική να φτάσει σταδιακά στα 5.000 τετραγωνικά 
μέτρα και με τη δημιουργία εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου.

Γνωρίζετε ότι έχουμε ένα διάδρομο που έχει ένα συνολικό μήκος, που μπορεί 
να φτάσει- με πολύ μικρά έργα επέκτασης- τα 2.000 μέτρα, πράγμα που σημαίνει 
ότι με την ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών –σήμερα έχει 1.400 μέτρα, ενεργά, 
αλλά με πολύ μικρές βελτιώσεις μπορούμε να φτάσουμε στα 2.000 -, ότι το νησί 
σας, πέραν της άμεσης, καθημερινής διασύνδεσης, που σήμερα έχει με αεροπλάνα 
των περίπου 80 θέσεων, με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, πολύ 
σύντομα θα μπορεί να συνδέεται απ’ ευθείας με την Ευρώπη, με μεγάλα αστικά 
κέντρα, πρωτεύουσες της Ευρώπης, με πτήσεις τσάρτερ. Και έτσι, να δοθεί η δυ-
νατότητα μιας πολύ σημαντικής ώθησης στο τουριστικό προϊόν».

Η εκδήλωση
Με κάθε επισημότητα και αγιασμό από το μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλίνι-

κο, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του αεροδρομίου. 
Ο κ. Τσίπρας έφθασε στην Πάρο με ειδική πτήση της «Aegean» λίγο πριν τις 

12 το μεσημέρι, ενώ κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης το αεροσκάφος πέρασε 
κάτω από υδάτινες αψίδες που σχημάτισαν πυροσβεστικά οχήματα. Τον κ. Τσίπρα 
συνόδευσε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,. κ. Χρ. Σπίρτζης και 
ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της «Aegean Airlines», κ. Ευτύχιος Βασιλάκης. Τους 
υποδέχθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ κ. Κ. Λιτζεράκος και στη συνέχεα επισκέφθηκαν 
τον πύργο ελέγχου όπου τους δόθηκαν στοιχεία σχετικά με την κατασκευή του αε-
ροδρομίου και τις δυνατότητες του. 

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν όλοι οι βουλευτές Κυκλάδων (Μανιός, Συρίγος, 
Συρμαλένιος, Βρούτσης), οι δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου (Κωβαίος, Φαρούπος), 
ο έπαρχος Πάρου κ. Μπιζάς, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Λεονταρίτης, ο 
εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ. βουλευτής Β’ Πειραιά, κ. Δ. Καμμένος, δημοτικοί και περι-
φερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι παραγωγικών και φορέων της Πάρου κ.α.

Μετά την ομιλία του κ. Τσίπρα, βραβεύτηκαν πρώην δήμαρχοι και ο κ. Κω-
βαίος για τις προσπάθειές τους στη δημιουργία του νέου αεροδρομίου (δεν 
παρέστησαν και δεν παρέλαβαν τα βραβεία τους οι κ.κ. Γ. Ραγκούσης και Χρ. 

Βλαχογιάννης, ενώ αντίθετα παραβρέθηκε ο κ. Κ. Αργουζής), η ΑΜΚΕ και ο αε-
ρολιμενάρχης Πάρου κ. Λεοντίδης. Τέλος, τιμητικές διακρίσεις στους υψηλούς 
προσκεκλημένους δόθηκαν και από το δήμο Πάρου στο περιθώριο της εκδήλωσης.. 

Ομιλία-δηλώσεις
Ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του χαρακτήρισε το έργο ως τοπόσημο για όλες τις 

σημαντικές καμπάνιες του τουρισμού, σημειώνοντας ότι η Πάρος, είναι ένας πανέ-
μορφος προορισμός στην καρδιά των Κυκλάδων και στην καρδιά της ατμομηχανής 
της οικονομίας, που είναι ο τουρισμός.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ολοκλήρωση του έργου στο τελευταίο στάδιο ήταν 
το πιο δύσκολο κομμάτι, καθώς προκειμένου να προλάβει τη θερινή περίοδο έγινε 
μέσα σε διάστημα 102 ημερών. Ακόμα, υπογράμμισε ότι το νέο αεροδρόμιο αποτε-
λεί υπόδειγμα και παράδειγμα πως όταν υπάρχει βούληση των κατοίκων και αγαστή 
συνεργασία ανάμεσα στην πολιτεία και τους ιδιώτες, τότε μπορεί να έχουμε σημα-
ντικό αποτέλεσμα. Επίσης, επεσήμανε το οικονομικό όφελος από την υλοποίηση 
του έργου, αφού το δημόσιο δε θα χρειάζεται να πληρώνει 4,2 εκατ. ευρώ το χρό-
νο στην επιδότηση της άγονης γραμμής, αλλά και το όφελος από την αύξηση της 
επιβατικής κίνησης, σημειώνοντας ότι πλέον πάνω από 300 άνθρωποι θα μπορούν, 
καθημερινά, να κλείνουν φθηνά εισιτήρια και να φθάνουν στην Πάρο.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει ο ανασχεδιασμός των ακτοπλοϊκών γραμ-
μών στο σύνολο της νησιωτικής χώρας και η προώθηση υδατοδρομίων ιδιαίτερα 
στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου, που θα δώσει ώθηση στον τουρισμό. Από 
την εξοικονόμηση εξάλλου πόρων -που συνεπάγεται το νέο αεροδρόμιο- θα εξα-
σφαλιστούν δύο ελικόπτερα για έκτακτες αερομεταφορές. Ακόμα, ανέφερε ότι η 
πολιτεία πρέπει να σκύψει με ευαισθησία στο θέμα της νησιωτικότητας και γι’ αυτό 
θα πρέπει να εφαρμοστεί πρόγραμμα ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους και 
των δομών τους ιδίως στα νησιά. Τέλος, ευχαρίστησε το μητροπολίτη Παροναξίας 
κ. Καλλίνικο για τη δήλωσή του ότι η εκκλησία θα μπορούσε να διαθέσει έκταση για 
δημιουργία νοσοκομείου.

Ο μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, χαρακτήρισε την ημέρα αφε-
τηρία μίας νέας εποχής για την Πάρο και την Αντίπαρο, λέγοντας, ότι πρόκειται για 
ένα σημαντικό έργο υποδομής, που συνδέεται με την ανάπτυξη της νησιωτικής πε-
ριοχής. Επίσης, ζήτησε από τον πρωθυπουργό να λάβει πρόνοια, διότι, όπως είπε, το 
πρώτιστο πρόβλημα σήμερα είναι η ελλιπής παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 
συμπλήρωσε ότι η εκκλησία είναι πρόθυμη να συμβάλει, παρέχοντας έκταση για να 
λειτουργήσει νοσοκομείο στο νησί.

Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σπίρτζης, είπε: «[…] 
Για εμάς, τα έργα υποδομών δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, σε κανέναν υπουρ-
γό, περιφερειάρχη ή δήμαρχο, ανήκουν στους πολίτες που τα πληρώνουν και τα 
χρησιμοποιούν. Εμείς κρινόμαστε για την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, τη νο-
μιμότητα και το κόστος των έργων που πληρώνουν οι πολίτες». Τέλος αναφερόμε-
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νος στην εξοικονόμηση πόρων, αφού το αεροδρόμιο της Πάρου παύει να αποτελεί 
άγονη γραμμή, σημείωσε: «Καταλαβαίνουνε γιατί με τόση ένταση κάποιοι από την 
αντιπολίτευση λασπολογούν. Δεν θα τους ακολουθήσουμε, γιατί δεν αντιστοιχεί 
στον πολιτισμό μας».

Ο αντιπρόεδρος της «Aegean», κ. Ευτύχης Βασιλάκης, τόνισε: «Αυτή τη 
φορά το κράτος, ο ιδιωτικός τομέας και οι τοπικοί φορείς συνεργάστηκαν πολύ 
καλά», σημειώνοντας ότι στην Πάρο δεν υπήρχε ανάπτυξη στο αεροπορικό σκέλος, 
διότι το παλαιό αεροδρόμιο δεν την επέτρεπε.

Τέλος, αναφερόμενος στο οικονομικό όφελος του έργου, είπε ότι το δημόσιο εξοι-
κονομεί 4,2 εκατ. ευρώ από το γεγονός ότι παύει η επιδότηση της άγονης γραμμής, 
ενώ σε άλλα 2,5 εκατ. ευρώ υπολογίζονται τα άμεσα έσοδα από τον ΦΠΑ και τα 
τέλη αναχώρησης από την Αθήνα, δηλαδή περίπου 6,5 εκατ. ευρώ όφελος.

Η σύσκεψη
Μετά την ομιλία Τσίπρα ακολούθησε σύσκεψη με φορείς της Πάρου με επικε-

φαλής τους δημάρχους των νησιών μας κ.κ. Κωβαίο και Φαρούπο, τον έπαρχο κ. 
Μπιζά, εκπροσώπους του επιμελητηρίου Κυκλάδων, του Αγροτικού Συνεταιρισμού, 
του Κ.Υ. Πάρου, του Βελενζείου Ιδρύματος κα.

Τέθηκε το ζήτημα της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά. Ο κ. πρωθυπουργός χαρακτή-
ρισε στρεβλή την ως τώρα αντιμετώπιση της έννοιας της νησιωτικότητας από την 
πολιτεία και επισήμανε ότι δεν είναι μόνο ο χαμηλότερος ΦΠΑ νησιωτική πολιτική, 
αλλά υπάρχει ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης και πολιτικής. Για το Κ.Υ. Πάρου ο 
κ. Τσίπρας ανέφερε ότι θα προχωρήσει η πρόσληψη 2 νοσηλευτών, μίας μαίας, 2 
γιατρών (γενικός και παιδίατρος) και τριών επικουρικών, και μία πρόσληψη σε πα-
ραϊατρικό προσωπικό. Συζητήθηκε επίσης η ιδέα ανάπτυξης θαλάσσιου στόλου του 
ΕΚΑΒ για τις ανάγκες των νησιών. Αναφορικά με τις πρώτες 12.000 προσλήψεις 
αναπληρωτών στα σχολεία, προτεραιότητα θα έχουν τα νησιά και για πρώτη φορά 
θα προχωρήσουν την 1η Σεπτεμβρίου.

Τέλος, στη σύσκεψη τέθηκα και άλλα ζητήματα όπως του εμπορικού λιμανιού, τη 
χωροθέτηση ανεμογεννητριών, την αναζήτηση εναλλακτικών ΑΠΕ για επίτευξη στό-
χου 25% από ΑΠΕ, για αναγκαία έργα και υποδομές μέσω ΕΣΠΑ κ.α.

ΑΜΚΕ
Η ΑΜΚΕ για το νέο αεροδρόμιο μεταξύ άλλων σημειώνει σε ανακοίνωσή της:
«[…] Η κατασκευή νέου αεροδρομίου ήταν ένα αίτημα αρκετών ετών και εκτιμά-

ται ότι δεν θα ωφελήσει μόνο την Πάρο και την Αντίπαρο αλλά και τα γύρω νη-
σιά. Είναι αξιοσημείωτη η συμβολή των κατοίκων του νησιού μέσω της σύστασης 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για τη συγκέντρωση μέρους των χρημάτων 
που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωσή του, την ΑΜΚΕ «Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία για τη δημιουργία εγκαταστάσεων εδάφους νέου αερολιμένα Πάρου». 
Μέσω της ΑΜΚΕ οι Παριανοί συνέβαλαν με όποια οικονομική δυνατότητα και με 
όσα μέσα είχαν για να καλύψουν δαπάνες του έργου.

Το έργο του νέου αεροδρομίου αφορά στο νέο διάδρομο προσγείωσης και απο-
γείωσης, που αποτελεί πάντα και το σημαντικότερο κατασκευαστικό κομμάτι ενός 
αεροδρομίου πολύ περισσότερο που πλέον δίνεται η δυνατότητα να δεχθεί και 
πτήσεις του εξωτερικού, να δεχθεί μεγαλύτερα αεροσκάφη και άρα με περισσότε-
ρες διαθέσιμες θέσεις επιβατών, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο. Το νέο αεροδρόμιο 
διαθέτει πλήρεις, σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές και εγκαταστάσεις δια-
δρόμου. Το συνολικό μήκος του διαδρόμου είναι 2.000 μέτρα, με επιχειρησιακό 
μήκος 1.400 μέτρων. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση των κτηρι-
ακών εγκαταστάσεων του νέου αεροσταθμού, με προοπτική επέκτασής τους (…) 

Σε μια δεύτερη φάση σχεδιάζεται ο διπλασιασμός της ωφέλιμης επιφάνειας του 
αεροσταθμού σε 1.500 τ.μ. για την κάλυψη της επιβατικής κίνησης ενώ προε-
τοιμάζεται η ωρίμανση για να κατασκευαστεί μεγάλος αεροσταθμός επιφάνειας 
5.000 τ.μ. τα επόμενα χρόνια και οι χώροι αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν ως 
χώροι εκθεσιακοί ή χώροι συνεδριακοί. Για να γίνει πραγματικότητα το νέο αερο-
δρόμιο της Πάρου χρειάστηκε ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της κατασκευ-
ής όλων των απαιτούμενων εγκαταστάσεων με συντονισμό και παρεμβάσεις του 
υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΥΠΑ. Είχαν προηγηθεί τα 
προηγούμενα χρόνια οικονομικές εμπλοκές και μεγάλες καθυστερήσεις και τελικά 
η ολοκλήρωση του διαδρόμου έγινε αφού το ΥΠΟΜΕΔΙ προχώρησε στην αποπλη-
ρωμή του έργου και στον καθορισμό καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης του, 
τον περασμένο Μάιο (…)».

Ανακοινώσεις
Για τα όσα προηγήθηκαν πριν τα εγκαίνια και τις αντεγκλήσεις που υπήρχαν για 

την «πατρότητα» του έργου είχαμε τις παρακάτω ανακοινώσεις:

ΚΚΕ Πάρου
Η Κομματική Οργάνωση Βάσης Πάρου του ΚΚΕ δημοσιοποίησε την παρακάτω 

ανακοίνωση:
«ΔΥΟ ΓΑΪΔΑΡΟΙ ΜΑΛΩΝΑΝΕ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΧΥΡΩΝΑ…
Με αφορμή τα διπλά στην πράξη εγκαίνια του νέου αεροδρομίου, για τα οποία 

φέρνουν ευθύνη και τοπικοί παράγοντες, ξέσπασε μεγάλος εθνικής εμβέλειας δι-
κομματικός καυγάς. Είναι η πάγια τακτική των δύο νέων «μονομάχων» της πολι-
τικής μας ζωής να κρύβουν έτσι, την επί της ουσίας συμφωνία τους και τη βαθιά 
τους προσήλωση  στην αντιλαϊκή πολιτική με την οποία «εκτελούν» καθημερινά 
τον ελληνικό λαό. 

- Είναι οι ίδιοι που ξεπούλησαν πριν από μερικούς μήνες τα 14 περιφερειακά 

αεροδρόμια που αποτελούν περιουσία του λαού μας, στα ιδιωτικά συμφέροντα.
- Είναι οι ίδιοι που για πάνω από 22 χρόνια δεν είχαν φροντίσει για μελέτη κτιρι-

ακών εγκαταστάσεων του νέου αεροδρομίου Πάρου. 
- Είναι οι ίδιοι που σήμερα αναδεικνύουν «χορηγό – ευεργέτη» τον ιδιώτη όταν 

τα χρήματα των προσωρινών εγκαταστάσεων είναι χρήματα του ελληνικού λαού, 
αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του αχυρώνα, αφού μέσα σε 4 ½ χρόνια έχουν επιδοτήσει 
την Olympic air με 19 εκ. ευρώ περίπου για την εκτέλεση άγονων δρομολογίων 
στη Πάρο!

Είναι καθαρό ότι σήμερα εγκαινιάζεται ένα έργο που αποτελεί μέρος και όχι ολο-
κλήρωση του αρχικού σχεδιασμού, τόσο από μέρους επιχειρησιακής δυνατότητας 
(μήκος διαδρόμου) όσο και από μέρους δυνατοτήτων του τερματικού σταθμού. 
Η σημερινή λύση μπορεί να είναι η πρόκριση της εξυπηρέτησης επιχειρηματικών 
συμφερόντων αλλά δεν αποτελεί την ολοκλήρωση του πολύχρονου αιτήματος του 
παριανού λαού. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έρχεται στην Πάρο για τις επικοινω-
νιακές ανάγκες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά οι παριανές και οι παρια-
νοί δεν έχουν να ελπίζουν ότι αυτός ο ερχομός θα φέρει τίποτα. Το «καλάθι με τα 
δώρα των σκισμένων μνημονίων» αυτή η κυβέρνηση για το λαό της Πάρου, για 
όλους τους νησιώτες και τον ελληνικό λαό, το άνοιξε εδώ και καιρό και τα μελλού-
μενα θα έχουν την ίδια ή και πιο πικρή γεύση από τα προηγούμενα.

Κριτής ο ίδιος ο λαός και η λύση στα χέρια του για να κτίσει το δικό του 
μέτωπο, να κάνει τις δικές του συμμαχίες και να προασπίσει τα δικά του 
συμφέροντα».

Βρούτσης
Σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων, κ. Γ. Βρούτσης,σε ανακοίνωσή του 

μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Με ένα προκλητικό και θρασύτατο κείμενο, ο ΣΥΡΙΖΑ παραχαράσσει την ιστο-

ρία, αλλοιώνει την αλήθεια, προσβάλλει τον Παριανό λαό και επιχειρεί να οικει-
οποιηθεί ένα έργο εθνικής σημασίας, στο οποίο η συμμετοχή του ήταν μόνο να 
«κόψει» την κορδέλα

Ξεπερνάει κάθε όριο, το προσβλητικό κείμενο με τη μορφή non-paper, που εξέ-
δωσε πριν από λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ, για ένα έργο στην ολοκλήρωση του οποίου συνέβα-
λαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η Δημοτική 
Αρχή, η ιδιωτική πρωτοβουλία (AEGEAN) και ο Παριανός λαός από το υστέρημα 
του».

ΚΚΕ
Το γραφείου Τύπου του ΚΚΕ σημείωσε:
«Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση μαλώνουν για τις κορδέλες, αλλά 

μαζί υπερασπίζονται στον κλάδο του τουρισμού την κερδοφορία των μεγαλοξενο-
δόχων, των εφοπλιστών, μέσα από τους μισθούς πείνας, τη δουλειά χωρίς δικαι-
ώματα για τους εργαζόμενους, την εγκατάλειψη των κατοίκων των νησιών, ενώ 
έχουν μετατρέψει τις διακοπές σε άπιαστο όνειρο για τη λαϊκή οικογένεια».

ΝΔ
Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κ. Γ. Κουμουτσάκος έκανε δήλωση σχετικά με τα 

εγκαίνια του νέου αεροδρομίου:
«[…[ Ο κ. πρωθυπουργός, σήμερα, απλά κόβει την κορδέλα. Τέτοια έργα, όπως 

αυτό, που θα είναι αποτέλεσμα συλλογικών προσπαθειών και διαδοχικών κυβερ-
νήσεων, θα υπάρξουν και στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση, θα αλ-
λάξει την σημερινή πρακτική αποκλεισμού και μη αναγνώρισης της συμβολής των 
προηγουμένων κυβερνήσεων. Θα αναγνωρίζει έμπρακτα το έργο όλων εκείνων 
που θα έχουν συμβάλει στην πορεία του χρόνου. Γιατί, πρώτα απ’ όλα, αυτό απαιτεί 
η συνέχεια του κράτους».

ΠΑΣΟΚ
Μεταξύ άλλων ο τομέας πολιτικής νησιωτικών χώρων του ΠΑΣΟΚ σημειώνει:
«Ο πρωθυπουργός της χώρας έσπευσε και πάλι στο Αιγαίο για να εγκαινιάσει ένα 

έργο  η ολοκλήρωση της κατασκευής του οποίου απλώς συνέπεσε με τις ημέρες 
της Κυβέρνησης του.

Η Κυβέρνηση ΖΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αφού, με την αρνητική για τα νησιά πολιτική της 
κατήργησε κάθε ευεργετικό μέτρο Νησιωτικής Πολιτικής σε βάρος της οικονομίας 
και του επιπέδου ζωής των νησιωτών μας, σπεύδει να εγκαινιάζει έργα άλλων. 
Προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αδράνειά της για το βάλτωμα των αναγκαίων 
έργων υποδομής στα νησιά μας, που οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ μεθοδικά προ-
γραμμάτισαν, σχεδίασαν και δρομολόγησαν εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες χρημα-
τοδοτήσεις, εφαρμόζοντας ήδη απ το 2000 μια αναπτυξιακή Νησιωτική Πολιτική, 
αναλώνεται στην φιέστες των εγκαινίων.

Έτσι η πραγματικότητα  της ολοκλήρωσης ενός τόσο σημαντικού έργου συλλο-
γικής προσπάθειας όπου το ΠΑΣΟΚ είχε μεγάλη συμμετοχή στον προγραμματισμό 
και την υλοποίηση του, έφθασε να ευτελίζεται και να γίνεται αντικείμενο άγριας 
αντιπαράθεσης  μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ (…)».
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Ξένη δημοσίευση

Επαναλειτουργεί 
το παριανό  
πανηγύρι της 
Παναγίας

Μετά από τέσσερα χρόνια διακοπής, με απόφαση 
του Δήμου Πάρου και με τη συμμετοχή μελών του 
Σωματείου Μικροπωλητών Πάρου, επαναλειτουρ-
γεί φέτος το παραδοσιακό πανηγύρι της Πάρου, που 
για χρόνια αποτελούσε έθιμο του νησιού την περίοδο 
του Δεκαπενταύγουστου, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη 
γιορτή της Παναγιάς της Εκατονταπυλιανής και τις δι-
άφορες τοπικές εορταστικές εκδηλώσεις.

Φέτος θα λειτουργήσει από τις 12 έως τις 15 Αυ-
γούστου στο Καρνάγιο της Παροικιάς, ενώ στις 17 και 
18 του μήνα θα μεταφερθεί στο μοναστήρι του Αγίου 
Αρσενίου και στις 21-22 και 23 Αυγούστου θα λει-
τουργήσει στο πανηγύρι της όμορφης Νάουσας όπου 
γιορτάζονται τα Εννιάμερα της Παναγίας.

Το Σωματείο Μικροπωλητών Πάρου που διοργα-
νώνει την εμποροπανήγυρη, εξέφρασε τις ευχαριστί-
ες του προς τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς της 
Πάρου για την επαναλειτουργία του «παζαριού», που 
για χρόνια έδινε και δίνει μια ξεχωριστή νότα στα θρη-
σκευτικά και παραδοσιακά δρώμενα του νησιού και 
καλεί όλο τον κόσμο να το επισκεφτεί.

Απόψεις | Ειδήσεις | 11

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Περί  
«παράγκας»

Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας έχει 
μία ιστορία 72 ετών περίπου. Άρα, έχει μία εμπει-
ρία σε αυτά που γράφει και κυρίως έχει δική της 
άποψη.

Η «Φωνή της Πάρου», άκουσε πολλά «γαλλι-
κά» από μερικούς «ξύπνιους» στο νησί μας όταν 
αντέδρασε έντονα σε κάποια λαθεμένα σχέδια 
που υποστήριζαν ορισμένοι σε τοπικό επίπεδο. 
Και αναφέρομαι φυσικά τότε, όταν για λύση για 
τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου είχε προτα-
θεί το στέγαστρο του Βελεντζείου ασθενοφόρου 
αεροσκάφους. Τότε που γράφαμε στην εφημερί-
δα μας για «παράγκα του καραγκιόζη». Απλά να 
σημειώσω ότι στις σημερινές προσωρινές εγκατα-
στάσεις του νέου αεροδρομίου Πάρου, που είναι 
συνολικά 750 τ.μ. υπάρχουν ζητήματα χωρητικό-
τητας σε πολλά μέτωπα, με κύριο εκείνο της αί-
θουσας αναμονής επιβατών. Φανταστείτε να πη-
γαίναμε στο στέγαστρο και ποια θα ήταν η εικόνα 
σήμερα…

Η Φ.τΠ. παρακολούθησε το έργο από την πρώ-
τη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή που στο σημε-
ρινό αεροδρόμιο υπήρχαν μόνο χωράφια και 2-3 
μπουλντόζες. Δίναμε συνεχώς φωτογραφικό υλι-
κό μέσω των σελίδων μας όχι για να εντυπωσιά-
σουμε τους αναγνώστες, αλλά για να «πιέσουμε» 
την εκάστοτε εξουσία, ώστε να επιτευχθεί γρηγο-
ρότερα η ολοκλήρωση του έργου. Τσακωθήκαμε 
με πολύ κόσμο προκειμένου να υπερασπιστούμε 
την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του έργου. Δια-
φωνήσαμε ακόμα και με αδελφικούς μας φίλους. 
Πιέζαμε συνεχώς με όποιον τρόπο μπορούσαμε. 
Υποστηρίζαμε δίχως καμία διάκριση κάθε πολιτικό 
που έλεγε κάτι θετικό για το αεροδρόμιο. Η Φ.τΠ. 
ήταν «σημαία» για πολλούς στα υπουργεία και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να δείξουν την ανα-
γκαιότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου 
και το πόσο αντιδρούσε αν δεν γίνονταν αυτά, η 
τοπική κοινωνία. Κάπως έτσι φθάσαμε και στην 
«παράγκα του Καραγκιόζη».

Δεν είναι εύκολο για μία τοπική εφημερίδα να 
πάει αντίθετα στο ρεύμα, όταν σχεδόν όλοι έβλε-
παν το δένδρο, αλλά όχι το δάσος. Δεν είναι εύκο-
λο όταν μία τοπική εφημερίδα που ζει κυρίως από 
τη διαφήμιση των ντόπιων επιχειρηματιών να πάει 
αντίθετα στις επιλογές τους. Διότι το θέμα «στέ-
γαστρο», για τις κτιριακές εγκαταστάσεις δεν το 
έβαζε μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση στην πλειοψη-
φία της, αλλά και συντεχνιακές ομάδες. Παρά ταύ-
τα, πήγαμε αντίθετα στο ρεύμα, κατηγορηθήκαμε 
ως «εχθροί της Πάρου, και τελικά σήμερα, έχου-
με ένα όμορφο και αξιοπρεπέστατο αεροδρόμιο. 
Μας ήταν εντελώς αδιάφορο –καθώς βλέπαμε το 
πισωγύρισμα- ένα αεροδρόμιο με σκέπαστρο αε-
ροσκάφους για αίθουσα αναμονής και γραφείων, 
ένα αεροδρόμιο δίχως πύργο ελέγχου και σκέψεις 
«μήπως γίνεται με τον πύργο ελέγχου του παλιού 
αεροδρομίου», μας ήταν αδιάφορο ένα αεροδρό-
μιο με χωματόδρομο, δηλαδή, μία τριτοκοσμική 
κατάσταση!

Σε προσωπικό επίπεδο ο υπογράφων το κείμε-
νο και επειδή ήμουν ο «νονός» του πρωτοσέλιδου 
«η παράγκα του καραγκιόζη», είμαι υπερήφανος, 
όπως υπερήφανοι είμαστε όλοι στην εφημερίδα. 
Είμαστε υπερήφανοι γιατί ξέραμε πότε θα πούμε 
τα μεγάλα «όχι».

Εγκαίνια  
μουσείου  
Αντιπάρου

Την Κυριακή 7 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, θα 
πραγματοποιηθούν στην Αντίπαρο τα εγκαίνια του 
ιστορικού και λαογραφικού μουσείου.

Το μουσείο είναι δημιούργημα της ευαισθησίας και 
της αγάπης για το πολιτιστικό στοιχείο, που έχει σχέση 
με την περιοχή και κατ’ επέκταση με τις Κυκλάδες και 
το Αιγαίο

Η οικογένεια Α. Κοντογιώργου δώρισε άνευ ανταλ-
λάγματος στο δήμο Αντιπάρου τα πολιτιστικά αντικεί-
μενα που προέρχονται από το μουσείο «Ανθέμιον». Ο 
δήμος εξασφάλισε και διαμόρφωσε το κτίριο και τις 
υπόλοιπες λειτουργίες που απαιτεί ένα τέτοιο επιχεί-
ρημα. 

Οι επιμέρους ενότητες του μουσείου είναι: α) Βιβλι-
οθήκη με χιλιάδες τόμους βιβλίων, που στο μεγαλύτε-
ρο μέρος τους αντιπροσωπεύουν συγγραφείς που κα-
τάγονται ή ζουν στην Πάρο, β) χειρόγραφα-έγγραφα 
από το 1755 έως το 1930, γ) χαρακτικά με μεγαλύτε-
ρο αριθμό στην περίοδο 1500-1700 που αναφέρονται 
σε Πάρο Αντίπαρο, δ) νομίσματα από την αρχαία επο-
χή, των αποικιών της Πάρου έως και τον 19ο αιώνα, 
ε) αρχαίοι αμφορείς και στ) λαογραφικές συλλογές. 

Νοσοκομείο 
Σύρου

Στην προέγκριση της σύμβασης, μετά και την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου 
της προμήθειας και εγκατάστασης ιατρικού, ξενοδο-
χειακού και λοιπού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκο-
μείου Σύρου, προέβη ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. 
Γ. Χατζημάρκος, προκειμένου να ολοκληρωθεί και η 
τελευταία φάση του εκσυγχρονισμού του νοσηλευτι-
κού ιδρύματος. 

Οι προμήθειες προϋπολογισμού 612.560,00 ευρώ, 
εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση 
επέκτασης, εκσυγχρονισμού προμήθειας και εγκατά-
στασης εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου».

Το έργο υλοποιείται από τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΕ και ο νέος εξοπλισμός  περιλαμβάνει, μεταξύ των 
άλλων, 10 μηχανήματα αιμοκάθαρσης, 2 χειρουργικά 
τραπέζια, αναισθησιολογικό μηχάνημα, πύργο βιντεο-
αρθροσκόπησης υψηλής ευκρίνειας κτλ. Η χρηματοδό-
τηση γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 
& Νήσων Αιγαίου, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Δρομολόγια 
Φέρι-Μπόουτ

Από την κοινοπραξία F/B που δραστηριοποιείται 
στην πορθμειακή γραμμή Πούντας Πάρου - Αντιπάρου, 
ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια Αυγούστου 2016.

Από Αντίπαρο 
06:00 – 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 – 22:45 – 23:15 – 23:45 – 00:15 – 01:15 - 
02:15 – 03:15

Από Πούντα 
06:15 – 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 – 23:00 
– 23:30 – 00:00 – 00:30 – 01:30 – 02:30 -  03:30.
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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

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

ΛΕΥΚΕΣ – ΘΕΣΗ ΚΟΤΣΑΚΙΟΣ 

(δρόμος προς προφήτη Ηλία), 

πωλείται αγροτεμάχιο άρτιο και 

οικοδομήσιμο, 6.350 μέτρα. Τιμή 

65.000 συζητήσιμη. Τηλ. 6974 211 

515, 6976 409 060 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΡΟΥ, (δίπλα στην 

κοινότητα Μαρμάρων), πωλείται 

μεζονέτα 100 τ.μ. με βεράντα και 

εσωτερική σκάλα για την ταράτσα. 

Τιμή 90.000 ευρώ. Τηλ. 6972 054 
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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

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 

από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο σε 

δασκάλους δίπατο studio 25 τ.μ. 

επιπλωμένο, πλήρως εξοπλισμένο, 

a/c (κρύο και ζεστό), τηλεόραση, 

σε πλατεία όπισθεν Μουσείου, με 

ανοιχτό παρκινγκ. Τιμή: 170 ευρώ το 

μήνα. Τηλ. 6942 464 971

ΛΕΥΚΕΣ,  διατίθεται μονοκατοικία 

40 τ.μ. Αντί ενοικίου, συντήρηση 

περιβάλλοντος χώρου και αγροτικές 

εργασίες. Ώρες επικοινωνίας: 19:00 

– 21:00. Τηλ. 6940 154 285

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥ-

ΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό δρόμο, 

ενοικιάζεται χώρος για κατάστημα ή 

γραφείο, 200 τ.μ. ισόγειο (ενοικίαση 

όλο μαζί  ή ξεχωριστά 100 + 100 

τ.μ.) και 100 τ.μ. υπόγειο. Ενοικι-

άζονται μαζί ισόγειο υπόγειο ή και 

ξεχωριστά. Με πάρκινγκ. Τηλ: 6977 

618 527

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το 

εμπορικό τμήμα της εφημερίδας. 

Αποστολή βιογραφικών στο 

nikos@typoparos.gr

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

ΚΟΠΕΛΕΣ ζητούνται για βοηθοί 

σερβιτόρου και μπαρ. Τηλ. επικοινω-

νίας: 6971 826 374

ΚΟΠΕΛΑ, κατά προτίμηση από 

την Πάρο, ζητείται για εμπορικό 

κατάστημα στην Παροικιά. Τηλ. 6942 

634 269

 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ  ζητείται, 

με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 

ετών, μόνιμος κάτοικος Πάρου, 

με μεταφορικό μέσο για εργασία 

σε λογιστικό γραφείο στην Πάρο. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: 

prime@primenet.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναλαμβάνει ανακαινίσεις, 

τσιμεντοκονίες, τοποθετήσεις 

πλακιδίων & μαρμάρων, βαψίματα 

– φρεσκαρίσματα, χτισίματα πέτρας 

και συντηρήσεις κήπων. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 6993 248 000 Τάσι Άρτι

PCPGR Η ελληνική εταιρεία. Εμείς 

φροντίζουμε την περιουσία σας σε 

Πάρο και Αντίπαρο. Ενοικιάσεις οικι-

ών. Συντήρηση - Φύλαξη σε σπίτια, 

κήπους, πισίνες, φουσκωτά και γιότ. 

Τηλ. 6977 577 891 και 6942 798 728

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑΚΙ 

πωλούνται, με 2 μάτια και νεροχύτη.

Τηλ. επικοινωνίας: 6944 155 819

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
ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

Ο Ανδρέας Καπούτσος του Κοσμά και της Πα-
ρασκευής το γένος Πάσσου, που γεννήθηκε στο Μα-
ρούσι και κατοικεί στο Περιστέρι και η Χριστίνα-Ευ-
αγγελία Κορμέντζα του Νικολάου και της Ελένης 
το γένος Κοκκάλα, που γεννήθηκε στο Μαρούσι και 
κατοικεί στον Άλιμο, θα έλθουν εις γάμου κοινωνίαν 
στις 17 Σεπτεμβρίου 2016 στην περιοχή Ταξιαρχάκι 
στην Πάρο.

Ο Νικολόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη και της 
Μαριγούλας το γένος Ζέρβα, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Παγκράτι Αττικής και 
η Ρούσσου Μαρουσώ του Εμμανουήλ και της Σπυ-
ρούλας το γένος Γιατρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
Αττικής και κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, θα 
έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Πάρο Κυκλάδων. 

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 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάρμαρα Πά-
ρου.

Τα παιδιά και τα εγγόνια

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
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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

Αυθαίρετα
Στη διαβούλευση στη Βουλή θα τεθεί αυτές τις μέρες η ρύθμιση του 

υπουργείου Περιβάλλοντος για τη δόμηση και τα αυθαίρετα, νομοθετώ-
ντας αρκετές αλλαγές με κύριο στόχο να μπουν χρήματα στο δημόσιο 
κορβανά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», η 
δήλωση των εξ αδιαιρέτου αυθαίρετων κατοικιών, τα μικρότερα πρόστι-
μα με αύξηση των δόσεων με στόχο την οικειοθελή δήλωση αλλά και 
την αποπληρωμή των οφειλών και δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότη-
τας κτιρίων είναι μερικές μόνο από τις νέες ρυθμίσεις.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος υποστηρίζει ότι θα οριστούν τα αρ-
κετά μειωμένα πρόστιμα αυθαιρέτων οικιών για ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού και ταυτόχρονο «τσεκούρωμα» του ανα-
γκαίου παραβόλου δήλωσης του αυθαιρέτου στο πρόγραμμα 
τακτοποίησης που τώρα ξεκινά στα 500 ευρώ και μπορεί να 
φτάσει και τις 2.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, στο νομοσχέδιο που έρ-
χεται μέσα στον Αύγουστο για ψήφιση, θα ορίζεται αύξηση των δόσεων 
με κύριο στόχο να δοθεί κίνητρο ώστε να δηλωθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερα αυθαίρετα για να υπάρξει –ίσως για πρώτη φορά- αληθι-
νή καταγραφή. Μέσα σε αυτούς που θα δικαιούνται μείωση προστίμων 
είναι και όσοι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει το αυθαίρετο ακίνητό τους ως 
το μόνο στην κατοχή τους ακίνητο βάσει της δήλωσης του Ε9, με το 
υπουργείο να εξετάζει όμως σε αυτή την περίπτωση ένα πλαφόν στα 
τετραγωνικά μέτρα αυτού του οικήματος, ώστε να μη συμπεριληφθούν 
μεγαλοϊδιοκτήτες σε αυτή την κατηγορία. Σημειώνεται ακόμα ότι για τα 
αυθαίρετα που θα νομιμοποιούνται θα είναι υποχρεωτικός ο έλεγ-
χος της στατικής επάρκειας.

Επίσης, τα μειωμένα πρόστιμα δεν θα ισχύουν για όλους όσοι δεν δουν 
«το δέλεαρ» του νέου νόμου και δεν προσέλθουν στις οικείες δημόσιες 
υπηρεσίες για δήλωση. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, τα πρόστιμα 
εκεί θα είναι βαρύτατα και πολλαπλάσια των ποσών που θα είχαν κληθεί 
να πληρώσουν αν είχαν δηλώσει το οίκημά τους. Παραμένει όμως σε 
ισχύ η κόκκινη γραμμή της καταληκτικής ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2011. 
Κανένα αυθαίρετο που ανεγέρθηκε μετά από αυτή την ημερο-
μηνία και έπειτα δεν μπορεί να ενταχθεί στο νόμο.

Υδατοδρόμια 
Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο περιφερειάρχης Ν. 

Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, για τις θετικές εξελί-
ξεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με 
δύο ζωτικής σημασίας, για τα νησιά..

Πρόκειται για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που 
διέπει την ίδρυση και λειτουργία των υδατοδρομίων, 
πάγιο αίτημα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκει-
μένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του πρώτου και 
μεγαλύτερου δικτύου υδατοδρομίων που σχεδιάστηκε 
ποτέ στη χώρα, καθώς και για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος της υδροδότησης των άνυδρων νησιών, με 
τρόπο που να θέτει τέλος στην αναχρονιστική διαδικα-
σία της μεταφοράς του νερού με υδροφόρα πλοία.

Τα δύο κρίσιμης σημασίας ζητήματα για την ανάπτυξη 
των νησιών, απετέλεσαν αντικείμενο της συνεδρίασης 
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής 
(ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), που συνεδρίασε την περασμένη Πέμπτη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. 
Γιάννη Δραγασάκη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα υδα-
τοδρόμια, έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, μια ημέρα  μετά, από την Πάρο, 
όπου εγκαινίασε το νέο αεροδρόμιο του νησιού. 

«Είμαι ευτυχής που το σχέδιο νόμου, το οποίο επεξεργάστηκαν τρία υπουργεία  και  εκλογι-
κεύει την διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων στη χώρα μας,  εγκρίθηκε από το 
Κυβερνητικό Συμβούλιο και σύντομα θα είναι νόμος του κράτους. Στη διαμόρφωσή του, υπήρξε 
κρίσιμος ο ρόλος της δικής μας μελετητικής ομάδας που επεξεργάστηκε με πολύ μεγάλη σαφή-
νεια και λεπτομέρεια τις προτάσεις που κατέθεσε για κάθε άρθρο του σχεδίου νόμου. Σήμερα, 
έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι, αφού το σχέδιο νόμου μας φέρνει ακόμα πιο κοντά 
στην υλοποίηση του στόχου που θέσαμε για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου 26 υδατοδρομί-
ων στα νησιά μας. Ένα στόχο που υπηρετήσαμε από την πρώτη στιγμή της θητείας μας και που 
θα υλοποιήσουμε ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο και δυσκολία που έχουμε συναντήσει στον δρόμο 
μας. Τα νησιά μας και η χώρα μας το έχουν ανάγκη», ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, ο στόχος που τίθεται από μέρους της κυ-
βέρνησης είναι, εντός των επομένων δύο ετών, να έχει ολοκληρωθεί ένα δίκτυο υδατοδρομίων 
πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο θα καλύπτει μεγάλο μέρος των σχετικών συγκοινωνιακών 
αναγκών της χώρας.
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«Λουκέτο» για 
τις αποδείξεις

«Λουκέτο» για 48 ώρες θα μπορούν να επιβάλουν οι 
ελεγκτές σε επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις, 
σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή 
του μέτρου που προβλέπει την αναστολή της λειτουρ-
γίας επιχειρήσεων και επιτηδευματιών εκτός από την 
επιβολή νέων αυστηρότερων προστίμων. 

Το «λουκέτο» θα μπαίνει όταν διαπιστωθεί: α) η μη 
έκδοση 10 και άνω παραστατικών στοιχείων ή β) όταν 
η απόδειξη που θα έπρεπε να κοπεί από την ταμεια-
κή υπερβαίνει σε αξία τα 500 ευρώ. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με τις διευκρινίσεις που δίνει η ΓΓΔΕ για την 
εφαρμογή του μέτρου ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εξου-
σιοδοτείται να υπογράφει «με εντολή Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων» την ειδική εντολή ελέγχου 
για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης αναστολής 
λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του 
υπόχρεου επαγγελματία για 48 ώρες. Στη συνέχεια, 
γνωστοποιείται στο αρμόδιο αστυνομικό τμή-
μα η πράξη αναστολής λειτουργίας και ζητεί-
ται η συνδρομή της αστυνομικής αρχής.

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που θα διενερ-
γείται με την παρουσία του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή 
του οριζομένου από αυτόν υπαλλήλου και της αστυ-
νομικής αρχής, θα τοποθετείται στην κεντρική είσοδο 
της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία, με τον τίτλο 
της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Εσόδων και την ένδειξη «σφραγίστηκε μέχρι 
(ημερομηνία - ώρα).

Ομοσπονδία 
γυναικών  
Κυκλάδων

Σε έκτακτη γενική συνέλευση και εκλογές για την 
ανάδειξη νέου ΔΣ και εξελεγκτικής επιτροπής, καλεί 
τα μέλη της η ομοσπονδία συλλόγων γυναικών Κυ-
κλάδων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση υπάρχουν δύο 
προτάσεις για τον τόπο συνάντησης και συγκεκριμένα:

1. Γενική συνέλευση και εκλογές στη Σίφνο, κατά τη 
διάρκεια του φεστιβάλ «Τσελεμεντές», στις 8,9 και 10 
Σεπτεμβρίου 2016. Το σκεπτικό αυτής της πρότασης 
είναι ότι πολλές Κυκλαδίτισσες θα βρίσκονται ήδη εκεί, 
για το φεστιβάλ κι έτσι, θα υπάρξει οικονομία χρόνου 
και χρήματος για πολλά μέλη. Επειδή όμως τα κατα-
λύματα της Σίφνου γεμίζουν λόγω του φεστιβάλ, η 
απόφαση θα πρέπει να είναι άμεση, για να γίνει ο ανά-
λογος σχεδιασμός.

2.  Γενική συνέλευση και εκλογές στην Αθήνα, τον 
Οκτώβριο 2016, σε χώρο που θα αναζητηθεί.

Το ιστορικό 
του νέου  
αεροδρομίου

Κάπου στο Αιγαίο ζούσε μια πανέμορφη γυναίκα την 
οποία ερωτεύτηκαν διαδοχικά δυο άρχοντες. 

Η γυναίκα αυτή έμεινε έγκυος και οι άρχοντες διεκ-
δίκησαν την πατρότητα του εμβρύου. Αυτό δεν τους 
εμπόδισε να φροντίζουν αμφότεροι την εγκυμονούσα 
να φτάσει υγιής μέχρι την ημέρα του τοκετού. Κινδύ-
νεψε όμως να χάσει το μωρό εξαιτίας προβλημάτων 
που προκάλεσαν 26 συμπολίτες της.

Ευτυχώς, το Συμβούλιο Επικρατείας απέτρεψε το 
μοιραίο. Και ενώ η εγκυμοσύνη βρισκόταν ακόμα 
στους πρώτους μήνες, παρουσιάστηκε και τρίτος άρ-
χοντας ο οποίος προθυμοποιήθηκε να επισπεύσει τον  
τοκετό με καισαρική μέσα στις επόμενες 102 μέρες. 
Βρήκε δυο νονούς, ένα της αεροπορίας και ένα κυ-
βερνητικό μαζί με αρκετούς συμπολίτες, και όλοι μαζί 
στήριξαν την πρωτοβουλία αυτή. Οι δυο πρώτοι άρχο-
ντες, μαζί και άλλοι πολίτες, πίστευαν ότι αν άφηναν 
το μωρό να γεννηθεί στους εννέα μήνες, η πολιτεία 
θα αναγκαζόταν να το προικίσει. Γι αυτό και διαμαρ-
τυρήθηκαν έντονα, υποστηρίζοντας ότι τα εξαμηνίτικα 
βρέφη δύσκολα επιβιώνουν.

Όμως κανείς δεν τους άκουγε ή δεν τους πίστευε 
γιατί οι άλλοι βιαζόντουσαν να δουν το μωρό το συ-
ντομότερο. Στο μεταξύ ο κυβερνητικός νονός, συνεχώς 
διαβεβαίωνε τους πάντες ότι θα φροντίσει το μωρό 
όταν γεννηθεί να σταθεί σύντομα στα πόδια του. Μέ-
χρι εδώ, ας πούμε ότι όλα πήγαιναν καλά. Όμως ο τρί-
τος άρχοντας που πίστευε ότι η έλευση του βρέφους 
ήταν καθαρά δικό του επίτευγμα και με αυτόν τον τρό-
πο θα είχε μερίδιο  και στην πατρότητα του μωρού, 
αποφάσισε να οργανώσει δική του τελετή υποδοχής 
του νεογέννητου, πέντε μέρες νωρίτερα από την κα-
θορισμένη επίσημη ημερομηνία. 

Έτσι και έγινε. Φθάνοντας το μωρό, το υποδέχθηκαν 
εκατοντάδες πολίτες με μπλε σημαίες, μαζί με τον τρί-
το άρχοντα και έναν πρώην υπουργό. Ακολούθησε τρι-
κούβερτο γλέντι. Επόμενο ήταν να θυμώσουν οι άλλοι 
δυο νονοί οι οποίοι, πέντε μέρες αργότερα, γιόρτασαν 
επίσημα το γεγονός με κίτρινες σημαίες και με αγια-
σμό από Μητροπολίτη. Στη συνέχεια οι δυο νονοί ικα-
νοποίησαν τον κόσμο με ωραία λόγια και υποσχέθη-
καν να βοηθήσουν το εξαμηνίτικο να δυναμώσει μέσα 
σε τέσσερα χρόνια. Υποσχέθηκαν ακόμα παιδίατρο και 
δυο ελικόπτερα. Όμως του επαναστάτη άρχοντα με τις 
μπλε σημαίες, του τη φύλαξαν καθώς δεν τον κάλεσαν 
στο βήμα να μιλήσει. Αντ’ αυτού τα είπε ο Μητροπο-
λίτης και πολύ ωραία μάλιστα. Τότε εκείνος θύμωσε 
και δεν τους κάλεσε σε γεύμα, ή μάλλον συνέβηκε το 
αντίθετο: εκείνοι δεν τον κάλεσαν.  

Από κει και έπειτα ειπώθηκαν και γράφηκαν πολλά 
από τους δυο αυθεντικούς πατέρες-άρχοντες οι οποί-
οι προσπαθούσαν να τεκμηριώσουν την πατρότητα 
του νεογέννητου, τονίζοντας για πολλοστή φορά ότι 
θα προτιμούσαν μια φυσιολογική γέννα. Τον τελευ-
ταίο άρχοντα δεν τον υπολόγιζαν γιατί ήταν γνωστό 
ότι η σύλληψη του εμβρύου δεν οφειλόταν σ’ αυτόν. 
Εκείνος όμως δεν τον ένοιαζε καθόλου τί έλεγε ο κό-
σμος γιατί είχε πετύχει το στόχο του βοηθώντας και 
προβάλλοντας τον τόπο του και τον εαυτό του, έστω 
και με ένα εξαμηνίτικο, το οποίο φαινόταν εκ πρώτης 
όψεως μια χαρά. Να μας ζήσει λοιπόν το νεογέννητο 
και να ευχηθούμε οι νονοί να κρατήσουν τις υποσχέ-
σεις τους γιατί ο μεν ένας, από ο τι φαίνεται δεν τον 
συμφέρει να μεγαλώσει το  βρέφος, ο δε άλλος θα το 
ήθελε πολύ, αλλά, «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχο-
ντος».

Δημήτρης Καλανδράνης

Πρωτοφανής 
απαξίωση του 
παριανού λαού

Ο πρωθυπουργός Αλέξης  Τσίπρας στην ομιλία του 
στα εγκαίνια του αεροδρομίου Πάρου το είπε ξεκά-
θαρα και εμείς… το πιστέψαμε. «Το αεροδρόμιο 
ανήκει στον παριανό λαό»! Ξέρουμε βέβαια ότι 
το ψέμα είναι το κυρίαρχο πολιτικό στίγμα των 
κυβερνώντων.

Το νέο αεροδρόμιο είναι γεγονός. Το όνειρο πολ-
λών χρόνων έγινε επιτέλους πραγματικότητα, 
τουλάχιστον στην πρώτη φάση του. Όμως κα-
νείς δεν ξέρει την τύχη του από πλευράς ιδιοκτησίας. 
Όπως πάνε τα πράγματα, κατά πάσα πιθανότητα, θα 
ακολουθήσει και αυτό την τύχη των άλλων περιφερει-
ακών αεροδρομίων και θα περιέλθει στην κατο-
χή των ξένων δανειστών στα πλαίσια απώλειας 
εθνικής κυριαρχίας και ξεπουλήματος της χώρας. Και 
ποιος μπορεί να φανταστεί ότι όλα αυτά αυτολεξεί 
ήταν θέσεις του Τσίπρα, πριν βέβαια αναλάβει την 
εξουσία της δύστυχης Πατρίδας μας.  

Στην ολοκλήρωση του έργου βέβαια, το έχουμε πει 
και το έχουμε γράψει, συνέβαλαν από τα μέσα της 
δεκαετίας του ’90, δήμαρχοι, υπουργοί και φίλοι της 
Πάρου. Και η συνεισφορά όμως της παρούσας 
δημοτικής αρχής ήταν επίσης κάτι παραπάνω 
από καταλυτική. Η μη κερδοσκοπική εταιρία που 
συστήθηκε από το δήμο, συγκέντρωσε σεβαστό ποσόν 
που μαζί με την εισφορά της Olympic Air, συντέ-
λεσαν στην ολοκλήρωση του μεγαλόπνοου έργου σε 
αυτή τη φάση. 

Κι όμως στη λίστα  των ομιλητών, στα εγκαί-
νια του αεροδρομίου, απουσίαζε το όνομα… 
του δημάρχου Μάρκου Κωβαίου. Τα δώρα του 
δημάρχου στον πρωθυπουργό και τους επισήμους, 
δόθηκαν κάποια στιγμή εκτός τελετής. Η δεξίωση 
από μέρους της δημοτικής αρχής δε δόθηκε διότι ο 
πρωθυπουργός αποφάσισε να συνφάγει με κομματι-
κά στελέχη… Αυτή είναι η τιμή της «αριστεράς» 
προς τον παριανό λαό στο πρόσωπο του δη-
μοτικού συμβουλίου και του δημάρχου! Πρω-
τοφανείς ενέργειες στο νησί. Το κομματικό κράτος 
στη θέση του κράτους και η υποκουλτούρα της 
εξουσίας στη θέση της εξουσίας!

         Τα εγκαίνια του αεροδρομίου ευτελίστηκαν σε 
κομματική εκδήλωση και  ο πρωθυπουργός της χώρας 
σε πρόεδρο τοπικής κομματικής οργάνωσης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ! Έτσι είναι, αγαπητοί δημότες, βλέποντας στελέχη 
της κομματικής τοπικής στο πλάι της επίσημης πρωθυ-
πουργικής παρουσίας και στο κομματικό τραπέζι που 
στήθηκε αργότερα. 

 Πουθενά ο δήμος και ο δήμαρχος που εκ-
προσωπεί τους δημότες στους οποίους ανήκει 
το αεροδρόμιο… σύμφωνα με τον «πινόκιο» 
της πολιτικής. 

 Όλα τα παραπάνω συνιστούν δημοκρατική εκτρο-
πή, πρωτοφανή περιφρόνηση του παριανού λαού και 
δείγμα απαράδεκτου ύφους και ήθους της εξουσίας. 

Η Πάρος δεν είναι νησί της Βόρειας Κορέας! 
Μπορεί το παράδειγμα του σουλτάνου της γεί-
τονος να είναι ελκυστικό!

Ένα όμως πρέπει να έχεις πάντα 
υπ’ όψιν σου κ. Τσίπρα. Η χώρα μας 
δεν είναι μια λατινοαμερικάνι-
κη καρικατούρα δημοκρατίας, 
αλλά η χώρα που γέννησε και διέ-
δωσε τη δημοκρατία!...

Χαράλαμπος Γ. Μαλινδρέτος              
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Αντίδοτο στη λήθη
Εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 23/7/2016 στην Ιερά Μονή Λογγο-

βάρδας προς ανάμνηση του θαύματος στις 23 Ιουλίου 1944 σε εκείνον το χώρο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μονής: «[…] Τότε μὲ τὶς προσευχὲς τοῦ ὁσί-

ου Φιλοθέου Ζερβάκου καὶ τῶν πατέρων ἡ Παναγία μας ἔσωσε ἀπὸ 
τὴν θανατικὴ ἐκτέλεσι ἀπὸ τὸ γερμανικὸ στρατιωτικὸ ἀπόσπασμα 
125 νέους τῆς Πάρου. Χρέος ὅλων τῶν Παριανῶν νὰ θυμοῦνται τὰ 
γεγονότα ἐκεῖνα, νὰ εὐχαριστοῦν τὴν Παναγία μας, τὸν ὅσιο καὶ τοὺς 
πατέρες. Αὐτὸ τὸ χρέος ἐκπλήρωσε κ᾽ ἐφέτος ἡ Ἱ. Μονὴ Λογγοβάρ-
δας καθὼς καὶ ὅσοι ἄλλοι κληρικοὶ μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ παρευρέθηκαν 
στὴν πανήγυρι.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέστηκε ὁ πανηγυρικὸς ἑσπερινός. 

Τὸ πρωῒ ἡ πανηγυρικὴ θεία λειτουργία καὶ ἡ λιτανεία ἔξω ἀπὸ τὴν 
πύλη τῆς Μονῆς μὲ τὸν ἁγιασμό. Τέλος ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη 
παράθεσι ἑορταστικῆς τράπεζας στοὺς προσκυνητές. Παρόντες καὶ 
ὁ Δήμαρχος τῆς Πάρου κ. Μᾶρκος Κωβαῖος καὶ ὁ Ἔπαρχος Πάρου 
- Ἀντιπάρου κ. Κων/νος Μπιζᾶς. Τὴν ἑορτὴ λάμπρυναν μὲ τὶς 
καλλίφωνες μελῳδίες τους οἱ παραδοσιακοὶ ἱεροψάλτες Ἐμμανουὴλ 
Ἀντ. Χανιώτης (πρωτοψάλτης καὶ χοράρχης) καὶ Χαρίτων Γραικὸς.
Εὐχὴ τοῦ ἡγουμένου Γέροντος Χρυσοστόμου καὶ τῶν παρεστώτων 

νὰ πληθύνουν οἱ συμμετέχοντες σ᾽ αὐτὴ τὴν πανήγυρι καὶ νὰ μὴ 
σβήσουν ἀπὸ τὴ μνήμη τῶν νεωτέρων τὰ συγκλονιστικὰ ἐκεῖνα 
γεγονότα. Λαὸς ποὺ ξεχνᾶ τὴν ἱστορία του κινδυνεύει ὄχι ἁπλῶς νὰ 
ξαναπέσῃ σὲ παρόμοιους κινδύνους, ἀλλὰ νὰ ἀφανιστῇ τελείως.
Παράκλησι τοῦ ὑμνωδοῦ (ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς) καὶ ὅλων 

ὅσων συμμετεῖχαν στὶς ἀκολουθίες, ἡ Παναγία μας ποὺ φύλαξε 
τότε τὴν Πάρο μας νὰ τὴν σκέπῃ καὶ σὲ μελλοντικοὺς κινδύνους».

Τέλος το φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης είναι του κ. Αχιλλέα Καρατζά, 
τον οποίον η Ιερά Μονή Λογγοβάρδας ευχαρίστησε για τη δωρεάν παραχώρησή 
του.
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