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Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 2 Ιουνίου 20172 | Ειδήσεις

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 420

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

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

■ Μαρμότα 
Η μαρμότα είναι γένος τρωκτικών αποτελούμενο 

από δεκατέσσερα είδη, τα οποία ζουν στην Ευρασία 
και τη Βόρεια Αμερική. Τα περισσότερα είδη μαρμότας 
ζουν στις κρύες στέπες και σε ψηλές οροσειρές. Στη 
Βόρεια Αμερική ζουν τα περισσότερα είδη. Σημειώνου-
με ότι οι μαρμότες φτιάχνουν εκτεταμένα συστήματα 
στοών, σήραγγες φυγής, σήραγγες σπίτια (!), αλλά και 
στοές που χρησιμεύουν μόνο ως αποχωρητήρια! Με 
λίγα λόγια οι μαρμότες είναι… κάτσε καλά φιλαράκι 
από οργάνωση. Άρα: Πολιτική ζωή στην Πάρο και μαρ-
μότα, καμιά σχέση!

■ Μαρμότα 2
Στις ΗΠΑ στις 2 Φεβρουαρίου, εορτάζεται η «μέρα 

της μαρμότας», ανελλιπώς από το 1886 παρακαλώ! 
Χιλιάδες άτομα συγκεντρώνονται στο Punxsutawney 
της Πενσιλβάνια και παρακολουθούν τις κινήσεις της. 
Οι χιλιάδες φαν του εθίμου θεωρούν ότι οι κινήσεις 
του συγκεκριμένου σκίουρου προβλέπουν το πότε θα 
τελειώσει ο χειμώνας! Σύμφωνα με την παράδοση αν 
η μαρμότα δει τη σκιά της, τότε ο χειμώνας θα διαρ-
κέσει για περίπου άλλες έξι εβδομάδες. Αν έχει συν-
νεφιά και δεν τη δει, τότε ο ερχομός της άνοιξης θα 
έρθει γρηγορότερα. Μαζί με τα δύο παραπάνω έχουν 
προστεθεί και διάφορα άλλα απ’ αυτό το έθιμο στην 
Πενσιλβάνια, που πλέον έχει μεταβληθεί σ’ ένα μεγάλο 
πανηγύρι και αποφέρει χιλιάδες δολάρια στη συγκε-
κριμένη πολιτεία.

■ «Η μέρα της μαρμότας»
Οι περισσότεροι βέβαια στην Ελλάδα, γνωρίζουμε τη 

μέρα μέσα από την ταινία του 1993 με πρωταγωνιστή 
τον Μπιλ Μάρεϊ. Στην ταινία, ο Μάρεϊ, υποδύεται έναν 
εγωπαθή μετεωρολόγο που αναλαμβάνει απρόθυμα 
την αποστολή να μεταδώσει για το τηλεοπτικό δίκτυο 
που εργάζεται την παραδοσιακή γιορτή της Πενσιλβά-
νια. Ενώ, ωστόσο, ανυπομονεί να ξεμπερδεύει με την 
όλη αγγαρεία, βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένος σε μία 
ανεξήγητη χρονική αναστροφή που τον υποχρεώνει 
να ζει την ίδια ημέρα ξανά και ξανά.

■ Μαρμότα 3
Στην αργκό γλώσσα η μαρμότα είναι η επανάληψη 

μιας κατάστασης με ίδιο και απαράλλαχτο τρόπο που 
σε κάνει να νομίζεις ότι κόλλησες ή ότι κόλλησε ο χρό-
νος ή ότι το ’χεις ξαναζήσει. Η λέξη στην αργκό κόλλη-
σε από την ταινία που αναφέραμε με τον Μπιλ Μάρει.

■ Μαρμότα 4
Η «μαρμότα» λοιπόν είναι μία κατάσταση που στην 

τοπική πολιτική ζωή έχει θεοποιηθεί σε απόλυτο βαθ-
μό. Ξανά και ξανά τα ίδια, έως το θέμα να ξεχειλώσει 
και να γίνει «νιανιά» Το παραπάνω βέβαια δεν είναι 
πλεονέκτημα μόνο των δημοτικών αρχόντων, αλλά και 
πολλών συμπολιτών μας που αρέσκονται στην επανά-
ληψη, αρκεί αυτή να εκφράζει μόνο ωραίες και καλές 
καταστάσεις γύρω από το νησί μας. Την περασμένη 
εβδομάδα γνωστός συμπολίτης μας έκανε μία ανάρ-

τηση στο face book για την επιστολή του κ. Καλάρ-
γυρου που είχε δημοσιεύσει σε προηγούμενο φύλλο 
η εφημερίδα μας σχετικά με τη διάλυση του αγροτι-
κού συνεταιρισμού Αντιπάρου. Δυο-τρεις σχολιαστές 
μπήκαν στην ουσία και σχολίασαν την ανάρτηση. Μαζί 
τους μπήκαν και οι γνωστοί «μαϊντανοί» και σχολίασαν 
τη φωτογραφία που συνόδευε το κείμενο και επαινε-
τικά λόγια όχι γι’ αυτό που έγραψε στην ανάρτησή του 
ο συμπολίτης μας, αλλά για το πόσο καλός δάσκαλος 
ήταν! Αυτά που γράφουν δηλαδή σε κάθε ανάρτησή 
του και όχι για την ουσία. Τέλος πάντων.

■ Μαρμότα 5
Στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου έχουμε πολλά «ψά-

ρια». Δηλαδή, συμβούλους που δεν ανοίγουν το στο-
ματάκι τους κατά τη συνεδρίαση των θεμάτων. Στο 
τέλος της συζήτησης του θέματος κοιτούν με πονηρό 

τρόπο δεξιά και αριστερά να δουν τι ψηφίζει η πλει-
οψηφία των συμβούλων και ανάλογα σηκώνουν το 
χεράκι τους για να ψηφίσουν. Τα ίδια «ψάρια» δεν εί-
ναι άφωνα όταν το θέμα που συζητείται είναι γενικού 
ενδιαφέροντος και χωρίς πολιτικός κόστος. Συζητούν 
π.χ. για το αν μπουν μπάρες έξω από μία τράπεζα, ενώ 
είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι παρόμοια αι-
τήματα τα απορρίπτει το δημοτικό συμβούλιο. Εκεί γί-
νονται λαλίστατοι και είναι ικανοί ένα θέμα που στην 
ουσία δε χρειάζεται πάνω από τρία λεπτά για να το 
συζητήσουν, να το συζητούν για πάνω από μία ώρα. 
Εκεί, στο ανέξοδο, μιλούν ή καλύτερα φλυαρούν. Δεν 
είναι μόνο «ψάρια» στα υπόλοιπα θέματα, αλλά είναι 
και «χάνοι» εκεί που παίρνουν τον λόγο.

■ Μαρμότα 6
Παλαιότερα είχα ανακαλύψει ότι ένας βουλευ-

τής -επί πολλά χρόνια στις Κυκλάδες- είχε ρυθμίσει 
τις ερωτήσεις του στη Βουλή κατά μήνα! Έτσι, κάθε 
Οκτώβριο, μετά το πέρας της θερινής σαιζόν, έκανε 
ερώτηση για το σύστημα υγείας στις Κυκλάδες, κάθε 
Νοέμβριο, για να καλοπιάνει τους γονείς, έκανε για 
τα σχολεία και ούτω καθεξής. Τα καλοκαίρια –στά-
νταρ- έκανε 2-3 ερωτήσεις για τα δρομολόγια πλοίων. 
Μιλάμε για βιομηχανοποιημένο σύστημα ερωτήσεων. 
Στο τέλος της πολιτικής του καριέρας στις Κυκλάδες 
πήρε και κάποιο υπουργείο για μερικούς μήνες και στη 
συνέχεια αποσύρθηκε… Η πλάκα είναι ότι προτού ανα-
καλύψω τον τρόπο ερωτήσεων του τον έπαιρνα και 
τηλέφωνο για να κάνω το σχετικό ρεπορτάζ. Μιλάμε 
για απίκο κατάσταση κάθε φορά που τηλεφωνούσα. 
Άφηνε ακόμα και συζητήσεις στη Βουλή, ώστε να με 
«βοηθήσει» και να μου μεταφέρει τα στοιχεία που είχε 
για την ερώτηση. Το όλο θέμα βέβαια ήταν ότι γνώριζε 
πως θα είχε προβολή στο κοινό…

■ Μαρμότα 7
Το θέμα όμως έχει μεγαλύτερες προεκτάσεις στην 

Πάρο. Και γι’ αυτό πρέπει να επανέλθουμε…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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προσφορές φωτιά!

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ
ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ

8,50

ΠΙΤΑ ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 2,00

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 1,10

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΝΙ ΠΑΪ∆ΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 20,0014,00

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ

ΝΑΟΥΣΑ | DELIVERY 12:30-23:00 | ΤΗΛ. 22840 55075 &       6945 141809ΝΑΟΥΣΑ | DELIVERY 12:30-23:00 | ΤΗΛ. 22840 55075 &       6945 141809ΝΑΟΥΣΑ | DELIVERY 12:30-23:00 | ΤΗΛ. 22840 55075 &       6945 141809ΝΑΟΥΣΑ | DELIVERY 12:30-23:00 | ΤΗΛ. 22840 55075 &       6945 141809

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Πάρος: 28-05-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΠΑ /577
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ 14-06-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 – 12:00 ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙ-
ΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗ-
ΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟ-
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ. 

Η ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕ-
ΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (3.500,00) ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Υ.Π.Α ΤΜΗΜΑ Γ’ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΛ .210 
8916154 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡ/ΝΑ ΠΑΡΟΥ ΤΗΛ.22840 90502-90505

Ο Αερολιμενάρχης
Κων. Λεοντίδης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ  ΛΕΥΚΩΝ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ΤΗΝ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΚΑ, ΣΥΖΥΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ), ΕΙΣ ΜΝΗ-
ΜΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΤΗΣ 

Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ. ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, Ο ΙΕΡΟΣ 
ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΕΥΚΩΝ

Ασφαλιστικά 
αιτήματα 

Η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Κυκλάδων έστειλε στο 
υπουργείο Εργασίας επιστολή σχετικά με τα ασφαλιστικά της αιτή-
ματα, για τον κλάδο των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. υπουργέ,
 Τα μικρά τουριστικά καταλύματα λειτουργούν 2-3 μήνες το 

χρόνο και το εισόδημα από τη λειτουργία τους, είναι συνήθως 
συμπληρωματικό για την οικογένεια του καταλυματία. 

Σύμφωνα με έρευνα που έχει πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο 
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), 
για 100 ευρώ που πληρώνει σε ένα κατάλυμα για μία διανυκτέ-
ρευση ένας πελάτης, το κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσε-
ων για την επιχείρηση είναι κατά μέσον όρο 15 ευρώ. Αν λάβουμε 
ως παράδειγμα ένα κατάλυμα σε χωριό της Σύρου με 4 δωμάτια. 
Η ετήσια πληρότητα, δεν υπερβαίνει τις 60 μέρες. 

Η τιμή δεν υπερβαίνει τα 45€ τη μέρα, ανά δωμάτιο. Άρα τα έσο-
δα είναι το μέγιστο 4Χ60Χ45=10.800€. Σύμφωνα με την παρα-
πάνω έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, σε τζίρο 10.800€, αντιστοιχούν κέρδη 
1.620€ από τα οποία ο καταλυματίας πρέπει να δώσει 2.000 € για 
ΕΦΚΑ και επιπλέον για φόρο εισοδήματος και τέλος επιτηδεύ-
ματος! Αν ο καταλυματίας είναι μάλιστα συνταξιούχος, καλείται 
να πληρώσει χωρίς καμία ανταπόδοση για εκείνον, ΕΦΚΑ κατά 
50% παραπάνω! Προφανώς είτε θα κλείσει το κατάλυμα, είτε θα 
το λειτουργήσει παράνομα. Πάντως να πληρώσει «αέρα» 3.000€ 
ετησίως, σίγουρα δεν θα το κάνει.

 
Αξιότιμε κ. υπουργέ, προτείνουμε:
- Καταλυματίες που είναι ήδη ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι:  Να 

μην υποχρεούνται να ξανα-ασφαλίζονται για το κατάλυμα που 
έχουν. Έχουν ήδη κύρια ασφάλιση.

- Καταλυματίες που δεν έχουν άλλη κύρια ασφάλιση: Να ασφα-
λίζονται για όσους μήνες ετησίως, λειτουργεί το κατάλυμά τους».
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Κανένας  
σεβασμός

Την περα-
σμένη Κυριακή 
28/5/2017 πραγ-
ματοποιήθηκε ο 
7ος ποδηλατικός 
γύρος Πάρου.

Ο αγώνας θεω-
ρείται πετυχημένος 
από όλους τους 
συντελεστές της 
εκδήλωσης, αλλά 
όπως είπαν πολλοί αθλητές και Παριανοί σχολιαστές 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ΕΠΙΤΥΧΙΑ που 
δεν είχαμε κάποιο ατύχημα στον τερματισμό στη Νά-
ουσα.

Όπως έγραψαν σε αναρτήσεις στο facebook: «[…] 
Ευτυχώς δεν υπήρξαν ατυχήματα αλλά δυστυχώς 
στη Νάουσα, όπου ήταν ο τερματισμός του αγώνα, 
για μια ακόμα φορά, είχαμε περιστατικά με οδηγούς, 
ΙΧ αυτοκινήτων κυρίως, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπα-
κούσουν τις οδηγίες των «εθελοντών – δεικτών» της 
διοργάνωσης, επιμένοντας να κινηθούν μέχρι μέσα 
στο λιμάνι. 

Αρνήθηκαν -και μάλιστα με μεγάλη αγένεια και κα-
κοτροπιά- να κατευθυνθούν προς το ποτάμι και να 
παρκάρουν εκεί το αυτοκίνητό τους δημιουργώντας 
κινδύνους για τους ποδηλάτες. Και το χειρότερο; Αυ-
τοί οι οδηγοί ήταν ΟΛΟΙ, ΚΑΤΟΙΚΟΙ της Νάουσας. 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ δεν αρνήθηκε να αλλάξει 
την πορεία του και να ακολουθήσει τις οδηγίες που 
του δόθηκαν!».
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Αναπτυξιακό 
πρόγραμμα

Από τον βουλευτή Κυκλάδων, Νίκο Μανιό, 
δόθηκε στη δημοσιότητα ενημερωτικό σημεί-
ωμα για έγκριση αναπτυξιακού προγράμματος 
ειδικού σκοπού Νοτίου Αιγαίου ύψους 25 εκα-
τομμύρια ευρώ.

Τα ενημερωτικό σημείωμα έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για 

όσον το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων για συμμετοχή τους σε προ-
γράμματα, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 
Κυβέρνησης η απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αριθ. 
58175/23-05-2017 (ΦΕΚ 1819/Β’/25-05-
2017), με θέμα: «Έγκριση αναπτυξιακού προ-
γράμματος ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 
2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας 
και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης»

Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος 
είναι όλες οι περιοχές που περιλαμβάνονται 
στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (περιφερειακές ενότητες Κω, Καρπά-
θου, Καλύμνου, Ρόδου, Σύρου, Κέας-Κύθνου, 
Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου, Άν-
δρου, Θήρας).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση 
των τοπικών οικονομιών που αντιμετωπίζουν 
αυξημένες προκλήσεις λόγω του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα τους, όπως π.χ. νησιωτικότητα, 
υποδοχή μεταναστευτικών ροών, και της οι-
κονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. Οι 
άξονες προτεραιότητας του προγράμματος 
είναι: α) η βελτίωση των υποδομών προσβα-
σιμότητας, των βασικών περιβαλλοντικών 
υποδομών, των κοινωνικών υποδομών και 
αυτών της διαχείρισης των υδάτινων αποθε-
μάτων, β) δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
και δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ), γ) δράσεις βελτίωσης της επιχειρημα-
τικότητας και δράσεις δικτύωσης-εξωστρέ-
φειας-καινοτομίας, δ) δράσεις ανάπτυξης του 
τουριστικού και πολιτισμικού κεφαλαίου.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του προ-
γράμματος είναι η περίοδος 2017-2020, με 
δυνατότητα παράτασης για μία τριετία και θα 
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων μέχρι του ύψους των 25 
εκατομμυρίων ευρώ. Οι φορείς υλοποίησης 
των έργων δύνανται να είναι όλοι οι φορείς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου, καθώς και λοιποί οικονομικοί, 
επαγγελματικοί και άλλοι φορείς. Η ένταξη 
έργων στο πρόγραμμα και η χρηματοδότηση 
τους προϋποθέτει τη σύνταξη και υποβολή 
από τους δυνητικούς δικαιούχους τεχνικών 
δελτίων έργου, σύμφωνα με τα υποδείγματα 
και τους όρους των εκάστοτε προσκλήσεων.

Τα αιτήματα ένταξης των δράσεων στο 
πρόγραμμα υποβάλλονται από τους δυνητι-
κούς δικαιούχους στη Δ/νση Δημοσίων Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, υπόψη της τεχνικής γραμματείας».

Στηρίζουμε  
την ΕΟΔ

Εκστρατεία οικονομικής στήριξης της δράσης της Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης, Παράρτημα Κυκλάδων, ξεκίνησε επιχείρηση 
του νησιού μας.

Η κ. Στέλλα Φυρογένη-Αντιπαριώτη σε επιστολή της 
επισημαίνει:

«Αγαπητοί φίλοι,
η επιχείρηση διαμονής και εστίασης «Μαργαρίτα», που βρί-

σκεται στον Αμπελά της Πάρου, για 2η συνεχόμενη χρονιά, έχο-
ντας συναίσθηση της κοινωνικής ανταποδοτικότητας που μια 
επιχείρηση οφείλει να έχει προς τον τόπο της και γνωρίζοντας 
την επί χρόνια και με αυταπάρνηση προσφορά, τόσο του Δ.Σ 
όσο και των εθελοντών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Πα-
ράρτημα Κυκλάδων, Πάρου – Αντιπάρου ξεκινά αυτόν το μήνα 
εκστρατεία με σκοπό την παροχή οικονομικής αρωγής στην 
ομάδα αυτή.

Για αυτή τη χρονιά επιλέγει να στηρίξει μια χούφτα ανθρώ-
πους, που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης 
και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστρο-
φών, οπουδήποτε λαμβάνουν χώρα, στην Πάρο, στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Στην Πάρο με ένα παλιό ασθενοφόρο όχη-
μα προσφέρουν από το 2012 πάντα εθελοντικά τις υπηρεσί-
ες τους, προκειμένου να καλύψουν τα κενά στις βάρδιες του 
ΕΚΑΒ, βοηθώντας όσο και όπως μπορούν στο να σωθούν αν-
θρώπινες ζωές.

Πρωταγωνιστής αυτής της ενέργειας κοινωνικής ευθύνης η 
μασκότ μας, η «Μαργαρίτα», ένα αξιολάτρευτο λούτρινο αρ-
κουδάκι, το οποίο διατίθεται προς πώληση και το σύνολο των 
κερδών θα δοθεί εξ ολοκλήρου στην ομάδα αυτή. Στο τέλος 
της εκστρατείας μας, τον Οκτώβριο του 2017, θα ανακοινωθεί 
δημοσίως το ποσό των χρημάτων που συγκεντρώθηκε και με 
μεγάλο ενθουσιασμό θα το αποδώσουμε στην ομάδα.

Με έντονο το συναίσθημα κοινωνικής προσφοράς, με γνώ-
ση των δυσκολιών που βιώνει η κοινωνία μας και με μεγάλη 
χαρά η επιχείρηση «Margarita’s Studios» προβαίνει με δική της 
πρωτοβουλία σ’ αυτή την κίνηση ευελπιστώντας ότι θα γίνει 
η αφορμή κινητοποίησης κι άλλων φορέων του τόπου μας, 
θα βάλει το δικό της λιθαράκι στο θεάρεστο έργο της ομάδας 
και θα προσφέρει ένα μικρό μαξιλαράκι ασφάλειας και ελπί-
δας. Κάθε αρκουδάκι, έχει ειδικά δημιουργηθεί από εγκεκριμέ-
νη ελληνική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών, σύμφωνα με τα 
πρότυπα ασφαλείας για τα παιδιά. Ενώνουμε τα χέρια με τους 
φιλοξενούμενους μας και πιστεύουμε ότι μαζί θα συνεχίσουμε 
να κάνουμε τη διαφορά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η «Μαργαρίτα» ζούσε σε μια σπηλιά 
στην καρδιά του νησιού της Πάρου και από φέτος το Μάιο μέ-
χρι τον Οκτώβριο, θα βρίσκεται μαζί μας στον Αμπελά. Αγαπά το 
μέλι, όσο αγαπά τις αγκαλιές και η αξιολάτρευτη παρουσία της 
θα κάνει τις καλοκαιρινές σας διακοπές αξέχαστες. Ακόμα κι αν 
δεν μένετε μαζί μας, είστε περισσότερο από ευπρόσδεκτοι να 
αγοράσετε το αρκουδάκι μας και να στηρίξετε την εκστρατεία 
μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ καλέστε +30 
2284052362 ή στο email info@margaritastudios.com

Ευχόμαστε κι ελπίζουμε ότι η δράση μας αυτή θα έχει την 
προσδοκούμενη ανταπόκριση από τους επισκέπτες και φίλους 
μας και τα αρκουδάκια μας θα ταξιδέψουν σε όλες τις γωνιές 
του πλανήτη, αυτή τη χρονιά βοηθώντας το αξιοθαύμαστο έργο 
της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Παράρτημα Κυκλάδων, Πά-
ρου – Αντιπάρου».

Ο Γ. Πούλιος 
πρόεδρος στη 
ΔΕΥΑΠ

Ένας έντιμος συμπολίτης μας, που μετέχει επί δε-
καετίες στα κοινά του τόπου –και είναι γνώστης των 
πραγμάτων- ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας 
Γιώργος Πούλιος, είναι ο νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ.

Ο κ. Πούλιος, ήταν πρόεδρος της κοινότητας Μάρ-
πησσας, την εποχή που η συγκεκριμένη περιοχή έκανε 
ένα πολιτικό και ποιοτικό άλμα με συνδυασμό πολιτι-
κών απόψεων και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

Στις 23/5/2017, σε συνάντηση των δημοτικών συμ-
βούλων του συνδυασμού «Πάρος, τώρα στην Πράξη», 
καθώς των προέδρων των τοπικών συμβουλίων, ο κ. 
Πούλιος σε ψηφοφορία κέρδισε με ψήφους 12-6 τον 
συνυποψήφιό του Ευστρ. Χριστόφορο, πρόεδρο της 
δημοτικής κοινότητας Αρχιλόχου. 

Η «Φωνή της Πάρου», εύχεται κάθε επιτυχία στο δύ-
σκολο πραγματικά έργο του στη ΔΕΥΑΠ.
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Προγράμματα 
μελισσοκομίας

Από τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής 
αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παρα-
γωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομί-
ας έτους 2017:

Στη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση 
των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)»: Δικαί-
ωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης άνω των 
20 κυψελών, εφόσον είναι κάτοχοι μελισσοκομικού 
βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο) και προσκομίσουν 
δικαιολογητικά αγοράς κυψελών με ημερομηνία από 
1/8/2016 έως την καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, δηλ. την 
14/6/2017. Ενισχύεται η αγορά νέων κυψελών σε πο-
σοστό έως 10% του αριθμού των κυψελών που είναι 
δηλωμένες στο μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδι-
κής μελισσοκομίας»: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 
«επαγγελματίες αγρότες» σύμφωνα με τη βεβαίωση 
εγγραφής του μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμε-
ταλλεύσεων (ΜΑΕΕ), με ελάχιστη αξία της συνολικής 

τους παραγωγής να 
είναι 5.000 ευρώ, 
εφόσον είναι  κά-
τοχοι μελισσοκομι-
κής εκμετάλλευσης 
τουλάχιστον 110 
παραγωγικών με-
λισσοσμηνών, είναι 
κάτοχοι μελισσοκο-
μικού βιβλιαρίου σε 
ισχύ (θεωρημένο), 
και μετακινούν του-
λάχιστον 60 παρα-
γωγικές κυψέλες σε 
απόσταση άνω των 
20 χιλιομέτρων.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι προκειμένου 
να ενταχθούν στις δράσεις πρέπει να υποβάλουν αί-
τηση στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας της Περι-
φέρειας ή στο κέντρο μελισσοκομίας του Νομού τους 
απευθείας ή μέσω των μελισσοκομικών συνεταιρι-
σμών και συλλόγων της περιοχής τους με καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμε-
τοχής την 14/6/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής 
οικονομίας Κυκλάδων, στη Σύρο τηλ.22810 98833, 
καθώς και στα τμήματα αγροτικής οικονομίας των 
περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου.

Ενημέρωση 
ΚΔΕΠΑΠ στους 
γονείς βρεφών 
και νηπίων

Στη δημοσιότητα δόθηκε από την ΚΔΕΠΑΠ η πρό-
σκληση της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα: «Εναρμόνιση Οι-
κογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της περιόδους 
2017-2018, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι λε-
πτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των σχετικών αιτή-
σεων άνοιξε από την Τετάρτη 24/5/2017 ενώ η κα-
ταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις, καθώς 
και την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολο-
γητικών στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., είναι στις 
9/6/2017 στις 24.00 (περισσότερες πληροφορίες 
στο site της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), καθώς και στο τη-
λέφωνο της ΚΕΔΧ, 2132047364 -8.00 με 15.00). Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι μετά και τη διαδικασία των εν-
στάσεων, τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται 
στα τέλη Ιουνίου. 

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά 
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση «οι βασικές προ-

ϋποθέσεις για τις υποψήφιες μητέρες είναι το οικογε-
νειακό εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και το ερ-
γασιακό προφίλ», ενώ αναφορικά με το οικογενειακό 
εισόδημα:

-Με ένα παιδί δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 27.000 
ευρώ

-Με δυο παιδιά τις 30.000 ευρώ
-Με τρία παιδιά τις 33.000 ευρώ και
-Με περισσότερα από τρία παιδιά μέχρι 35.000 ευρώ.
Παράλληλα οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέ-

πει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-Να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχο-

λούμενες/οι), ή
-Να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελ-

τίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Τα 
έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα 
του ανέργου προσδιορίζονται στην Πρόσκληση της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους δυνητικά ωφελούμενους.

Απ’ όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτι-
κοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και 
υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ 
και β’ βαθμού). 

Για την υποβολή των αιτήσεων οι μητέρες θα πρέπει 
να έχουν:

– την πράξη προσδιορισμού φόρου, που σημαίνει ότι 
πρέπει να έχουν καταθέσει την φορολογική τους δήλω-
ση έτους 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016).

– Το προσωπικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ 
των παιδιών τους για τα οποία θα υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση τους.

8ος υπερ- 
μαραθώνιος 
δρόμος Πάρου

«Ο Γύρος της Πάρου» πρωτοδιανύθηκε συστημα-
τικά από δρομείς, στο τέλος της δεκαετίας του ’80, 
όταν μια παρέα από Σπαρταθλητές συμπεριέλαβαν 
τη διαδρομή στην Αυγουστιάτικη προετοιμασία τους. 
Εμπνευστής της ιδέας ήταν ο Μάριος Φουρνάρης. 

Στις 25 Αυγούστου 2001 οργανώθηκε για πρώ-
τη φορά σαν επίσημος υπερμαραθώνιος αγώνας και 
σύντομα καθιερώθηκε στην καρδιά των δρομέων απ’ 
όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή δρομέων «θρύλων», 
όπως οι Κούρος, Τριανταφύλλου, Χαλκιάς, Στάμος, 
Καραβασίλης, Αντωνόπουλος και άλλοι πολλοί. Στό-
χος του ήταν να υπηρετήσει τον αγνό ερασιτε-
χνικό αθλητισμό. Γι’ αυτό και  είχε αγωνιστικό και όχι 
ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Ο προσωπικός αγώνας 
του κάθε αθλητή ήταν ο τερματισμός και όχι η διά-
κριση. Τον αγώνα διοργάνωνε ο Γυμναστικός Αθλητι-
κός Σύλλογος Πάρου (ΓΑΣΠ) με την υποστήριξη του 
Δήμου Πάρου, του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας 
και Άθλησης (ΔΟΝΑ), τη στήριξη της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και του Επαρχείου Πάρου. 
Συμμετείχαν σύλλογοι και φορείς από όλα τα τοπι-
κά διαμερίσματα της Πάρου, καθώς και πλήθος εθε-
λοντών. Ο Γύρος της Πάρου αποτελούσε μια γιορτή 
αθλητισμού για την κοινωνία της Πάρου και όχι μόνο.

Διοργανώθηκε επί 7 συνεχή χρόνια, για να ακο-
λουθήσει ένα μεγάλο διάστημα απουσίας του και να 
επανέλθει φέτος ανανεωμένος ύστερα από πρόταση 
κάποιων παλιών αθλητών φίλων μας, αλλά και διορ-
γανωτών του αγώνα, στον ΑΟ Πάρου, ο οποίος και 
ανέλαβε την φετινή διοργάνωση του 8ου υπερμαρα-
θώνιου γύρου της Πάρου. Για το σκοπό αυτό ο σύλλο-
γος όρισε οργανωτική επιτροπή.

Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να διατηρήσουμε κυρί-
ως τον μη αγωνιστικό χαρακτήρα του αγώνα, παράλ-
ληλα όμως να φροντίσουμε όσο γίνεται καλλίτερα για 
την ασφάλεια των συμμετεχόντων αθλητών. Πιστεύο-
ντας  ότι και στις μέρες μας είναι πραγματικά πολύτιμο 
να δώσουμε στους δρομείς την ευκαιρία να συμμετά-
σχουν σε έναν αθλητικό γεγονός υπερβαίνοντας την 
φιλοδοξία της νίκης.

Πρόγραμμα 8ου υπερμαραθώνιου γύρου  
της Πάρου

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017
10:30 Άνοιγμα γραμματείας στο Ν.Ο.Π Λειβάδια 

Παροικίας Παραλαβή αριθμών και αναμνηστικών.
11:30 Τεχνική ενημέρωση αθλητών (Ν.Ο.Π)
12:00 Γεύμα αθλητών - πάστα πάρτι.(Ν.Ο.Π)
16:00 Άνοιγμα  γραμματείας στο χώρο εκκίνησης 

πλατεία Μαντώς Μαυρογένους Παροικιά,
17:00 Έναρξη αγώνα.
20:30 Στομ Ν.Ο.Π Λειβάδια Παροικίας για υποδοχή 

αθλητών.
24:00 Λήξη αγώνα.
Κυριακή 11 Ιουνίου 2017
11:00 Απονομή επάθλων στο Ν.Ο.Π Λειβάδια Πα-

ροικίας. 
12:30 Γεύμα αθλητών και λήξη 8ου υπερμαραθώνι-

ου γύρου της Πάρου.(Ν.Ο.Π)

Ο 8ος υπερμαραθώνιος γύρος της Πάρου έχει ως 
οικοδεσπότη-διοργανωτή τον ΑΟ Πάρου και συνδι-
οργανωτές τον Δήμο Πάρου, την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, και την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Στόχος της Οργανωτικής επιτροπής αγώνα είναι ο 
υπερμαραθώνιος γύρος της Πάρου να φιλοξενείται 
κάθε χρόνο σε διαφορετική δημοτική-τοπική κοινότη-
τα και με οικοδεσπότη κάποιο σύλλογο αν είναι εφικτό.

Την Οργανωτική επιτροπή του 8ου υπερμαραθώνιου 
γύρου της Πάρου αποτελούν οι:

Αποστολόπουλος Τάκης, Αρχιμανδρίτη Άλκιστης, 
Κουτσονικολή Μαρία, Νικολάου Ευάγγελος, Πασσα-
λής Χαράλαμπος, Περαντινού Μαρία, Ραγκούσης Αν-
δρέας, Τσουκνίδα Μαρία.

7χρονος έπεσε 
σε πηγάδι

Στις 23 Μαΐου 2017 ένα επτάχρονο αγοράκι στην 
περιοχή Υστένι, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, έπεσε 
μέσα σε ένα πηγάδι που είχε νερό.

Η πτώση του μικρού αγοριού μέσα στο πηγάδι έγινε 
από ύψος 7 μέτρων. Παρά ταύτα και παρά του ότι το 
πηγάδι είχε νερό, το μικρό παιδί δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο κλήθηκε και έφτασε άμεσα κλιμάκιο της 
πυροσβεστικής Πάρου και έτσι οι πυροσβέστες απε-
γκλώβισαν το παιδί. Σημειώνουμε ότι ακόμα και οι πυ-
ροσβέστες εντυπωσιάστηκαν από το μικρό παιδί που 
δεν είχε κανέναν τραυματισμό, και στη συνέχεια το 
παρέδωσαν στους γονείς τους.
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Βραβείο στην  
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Στην αίθουσα του μεγάρου μου-
σικής στην Αθήνα παρέλαβε η εντε-
ταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Ν. 
Αιγαίου, Χαρούλα Γιασιράνη το βρα-
βείο Bravo Governance (Διακυβέρ-
νηση) για τη δημόσια διαβούλευση 
που πραγματοποίησε η Περιφέρεια, 
για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυ-
ξη, στην εκδήλωση απονομής των 
τιμητικών διακρίσεων βιώσιμης ανά-
πτυξης «Bravo 2017: Δημιουργούμε 
όλοι μαζί την Ελλάδα του αύριο». 

Οι τρεις υποψηφιότητες που υπέ-
βαλε η κ. Γιασιράνη στον θεσμό βρέ-
θηκαν στις πρώτες θέσεις αξιολόγησης και παρουσιάστηκαν στις απονομές, είχαν 
ευρωπαϊκό προσανατολισμό και υλοποιήθηκαν από την Περιφέρεια και την ανα-
πτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ήταν οι εξής:

- Bravo Governance (Διακυβέρνηση) για τη δημόσια διαβούλευση που πραγμα-
τοποίησε η Περιφέρεια για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη,

- Bravo Society (Κοινωνία), για την ημερίδα με θέμα: «ΕΝΕΡΓΕΙΝ στην εκπαί-
δευση Νομού Δωδ/σου –Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο πλαίσιο του προ-
γράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Κύπρος» 

- Bravo in Action (Συνεργασίες), για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με 
την κυβέρνηση της Βαλένθια για την μετεγκατάσταση 1000 προσφύγων από τα 
νησιά μας στην Περιφέρεια της Ισπανίας.

Η αξιολόγηση έγινε από επιστημονική επιτροπή, από 200 κοινωνικούς εταίρους 
και 7.000 ενεργούς πολίτες ενώ το επίπεδο των συνολικά 278 υποψήφιων δρά-
σεων ήταν πολύ υψηλό. Ο επίσημος έλεγχος των αποτελεσμάτων έγινε από εξω-
τερικό ανεξάρτητο φορέα.
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Η νέα οινική πρόταση του τόπου µας!

∆οκιµάστε την αξεπέραστη γεύση

των κρασιών & της σούµας

του οινοποιείου µας!

Οινοποιείο | Ρούσσος Κωνσταντίνος 
Τηλ.: 6977786711

Ο Δήμος Πάρου σε εκθέσεις
 Από την επιτροπή ανάπτυξης τουρισμού δήμου Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα το 

παρακάτω δελτίο τύπου για τη συμμετοχή του σε εκθέσεις τουρισμού.
 «Ο Δήμος Πάρου ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία του σε Διεθνείς Εκθέσεις 

Τουρισμού σε Ελλάδα και Εξωτερικό συμμετείχε στις παρακάτω διεθνείς εκθέσεις 
τουρισμού: Greek Panorama Νέας Υόρκης, Greek Travel Show και Posidonia Sea 
Trade Forum 2017.

 Η 1η έκθεση Greek Panorama πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Vanderblit Hall 
στην ανατολική είσοδο του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Νέας Υόρκης  
Grand Central Terminal στην περιοχή του Μανχάταν κατά το διάστημα 11-13 Μαΐου 
2017. Πρόκειται για έναν πολυσύχναστο χώρο από τον οποίο διέρχονται καθημερι-
νώς χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της. Πλήθος αμερικανών, ομογενών και ξένων 
τουριστών επισκέφθηκαν την έκθεση καθώς και το stand της Πάρου, οι οποίοι ενδι-
αφέρονταν κυρίως για  luxury tourism, adventure tourism, yachting, τοπική γαστρο-
νομία, τέχνες και πολιτισμό.

Στη συνέχεια ακολούθησε η 1η έκθεση Greek Travel Show, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στον Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών «Helexpo Maroussi» από τις 
19 έως τις 21 Μαΐου υπό τη διοργάνωση της ΔΕΘ-Helexpo. Συμμετείχαν 90 εκθέτες 
από όλοι την Ελλάδα και η είσοδος ήταν ελεύθερη στο κοινό. Η Greek Travel Show 
κάνοντας την παρθενική της εμφάνιση στων χώρο των εκθέσεων τουρισμού προ-
σέλκυσε 9.200 επισκέπτες, εκπληρώνοντας τον στόχο της για  προβολή του εγχώρι-
ου τουριστικού προϊόντος και ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. 

Τέλος ο Δήμος Πάρου συμμετείχε στo 4ο Posidonia Sea Tourism Forum, το οποίο 
διεξήχθη στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών στις 23 και 24 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια του 4ου Posidonia Sea Tourism Forum πραγματοποιήθηκε έκθεση 
τουρισμού καθώς και διεθνές συνέδριο με θέμα τις τρέχουσες τάσεις της παγκόσμι-
ας κατανομής προσφοράς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ανατολική Μεσό-
γειος. Η έκθεση αυτή προβάλλει άμεσα λιμάνια και μαρίνες, πόλεις και προορισμούς, 
προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών σε ανώτατα στελέχη εταιρειών κρουαζιέρας 
και yachting και τους αντιπροσώπους τους στην περιοχή. Ο Δήμος Πάρου συμμετεί-
χε για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη έκθεση, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την 
ενίσχυση της δυναμικής του τουρισμού κρουαζιέρας και γιωτινγκ στο νησί. Στόχος 
του Δήμου Πάρου είναι η συστηματική και στοχευμένη προβολή του νησιού στις 
διεθνείς και όχι μόνο τουριστικές αγορές καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Ο προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου δεν σταματά εδώ 
αλλά συνεχίζει δυναμικά».
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Ημερίδα για την ακτοπλοΐα
Τι ζήτησε η Πάρος

Ολοκληρώθηκε στη Νάξο, την Πέμπτη 25/5/17, η ημερίδα με θέμα: «Η ακτοπλοΐα 
ως πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας των νησιών των Κυκλάδων: Συμβάσεις ανά-
θεσης Δημόσιας Υπηρεσίας και παράγοντες Ανάπτυξης της Νησιωτικότητας». 

Στην ημερίδα, της οποίας συντονιστής ήταν ο γενικός γραμματέας ΥΝΑΝΠ, Δι-
ονύσης – Χαράλαμπος Καλαματιανός, συμμετείχαν ο υφυπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, φορείς των νησιωτικών κοινωνιών, πολίτες και όλα τα μέλη του 
Σ.Α.Σ (Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών), καθώς και ο Μητροπολίτης Παρο-
ναξίας, κ. Καλλίνικος.

Βασικός σκοπός της ημερίδας ήταν η πολύπλευρη προσέγγιση των ζητημάτων 
της νησιωτικότητας, με βάση τις διαμορφούμενες κάθε τόσο ανάγκες των τοπικών 
κοινωνιών στα θέματα των θαλασσίων συγκοινωνιών, καθώς επίσης και οι παρά-
γοντες ανάπτυξής της, με στόχο και σκοπό την εξεύρεση λύσεων και εφαρμόσιμων 
πρακτικών για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

Επίσης, την επόμενη ημέρα (26 Μαΐου), συνεδρίασε το ΣΑΣ (Συμβούλιο Ακτοπλο-
ϊκών Συγκοινωνιών).

Η ουσία
Το συμπέρασμα από την ημερίδα ήταν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι… η έλ-

λειψη χρημάτων!
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΕΝ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εμπορι-

κής Ναυτιλίας), Μιχ. Σακέλλη, η εξυπηρέτηση των νησιών μας με ανταποκρί-
σεις είναι βέβαιο ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν είναι δυνατόν να απο-
τελέσει τη λύση για όλες τις γραμμές. Για κάθε γραμμή ξεχωριστά πρέπει να γίνουν 
μελέτες για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και η αξιοποίηση των 
πόρων που διατίθενται.

Όπως είπε: «Πιστεύω ότι εάν μελετήσουμε κάθε γραμμή ξεχωριστά θα καταλή-
ξουμε σε ένα μικτό σύστημα, δηλαδή κάποια νησιά θα εξυπηρετούνται με απευ-

θείας συνδέσεις και κάποια με ανταποκρίσεις ή και τα δύο, όπως εξάλλου συμ-
βαίνει σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις, όπως π.χ. στην εξυπηρέτηση των μικρών 
Κυκλάδων, της Σύμης, της Σικίνου, της Φολεγάνδρου, του Άι-Στράτη, των Ψαρών, 
των Λειψών αλλά και σε πολλά νησιά των Δωδεκανήσων με τα πολύ σημαντικά 
δρομολόγια που εκτελεί η Δωδεκάνησος SEAWAYS, κλπ».

Στη συνέχεια παρέθεσε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα εναλλακτικών δρομολογί-
ων με ανταποκρίσεις για την εξυπηρέτηση των ανατολικών και δυτικών Κυκλάδων, 
ενώ περιέγραψε και τα δύο πλοία που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του συστή-
ματος δρομολογίων. Στα θετικά ο κ. Σακέλλης ανέφερε μεταξύ άλλων μία επιπλέ-
ον σύνδεση Σικίνου, Φολεγάνδρου με τον Πειραιά, την καθημερινή σύνδεση των 
μικρών Κυκλάδων και Πάρου, Νάξου με Σύρο και τη σύνδεση τέσσερις φορές την 
εβδομάδα των Δδυτικών Κυκλάδων με Σύρο και Ανατολικές Κυκλάδες. Στα αρνητι-
κά στοιχεία συμπεριέλαβε το γεγονός ότι όλες οι συνδέσεις από και προς τον 
Πειραιά με ανταποκρίσεις θα έχουν δυο επιπλέον ώρες καθυστέρηση, 
όπως και τη σχετικά μεγάλη διάρκεια ταξιδιού σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως 
στη σύνδεση Ανατολικών και Δυτικών Κυκλάδων, π.χ. Πάρος-Σίφνος 4 ώρες και 
Μήλος-Νάξος επτά ώρες.

Από την πλευρά του ο κ. Θ. Κόντες, πρόεδρος της ΕΕΚΦΝ (Ένωση Κρου-
αζιεροπλοίων), υποστήριξε ότι μπορεί να βελτιωθούν σε πολλές περιπτώσεις οι 
λιμενικές υποδομές για κρουαζιερόπλοια με ναύδετα. Ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ πα-
ρουσίασε και το κόστος της όλης προσπάθειας. Όπως είπε, για την κάλυψη των 
εξόδων των δρομολογίων αλλά και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 
μικρού περιθωρίου κέρδους απαιτούνται ανά πλοίο 13.337.000 ευρώ. Για τη δι-
αμόρφωση του απαιτούμενου μισθώματος πρέπει να υπολογίσουμε και τον ΦΠΑ 
- 24%, δηλαδή το συνολικό μίσθωμα ανά πλοίο υπολογίζεται σε 16.500.000 ή σε 
33.000.000 και για τα δύο πλοία έναντι 19.000.000 που καταβάλλονται σήμερα για 
τις ίδιες περίπου υπηρεσίες. Δηλαδή το κόστος των υπηρεσιών θα αυξηθεί κατά 
14.000.000 περίπου.
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Υδατοδρόμια
Χαιρετίζοντας την ημερίδα ο υφυ-

πουργός Ναυτιλίας, Νεκτάριος 
Σαντορινιός, τόνισε ότι σύντομα θα 
ολοκληρώσει το έργο της η επιτροπή για 
την αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαι-
σίου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. 

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του 
δικτύου των υδατοδρομίων δήλωσε 
ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η 
διαδικασία με τη γενική διεύθυνση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το αμέσως 
επόμενο διάστημα αναμένεται να κατα-
τεθεί στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο 
που θα ρυθμίζει τη λειτουργία του κάθε 
υδατοδρομίου. 

Η Πάρος
Ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος και ο πρό-

εδρος του Δ.Λ.Τ. Στ. Καραχάλιος, είχαν 
ξεχωριστή συνάντηση στο περιθώριο 
των εργασιών της ημερίδας στη Νάξο, 
με τον υφυπουργό Ναυτιλίας, Νεκτ. Σα-
ντορινιό.

Οι Παριανοί εκπρόσωποι εξέθεσαν 
τους προβληματισμούς τους για τα λιμά-
νια του νησιού μας, καθώς, ενώ υπάρ-
χουν ώριμες μελέτες για τα αλιευτικά 
καταφύγια, αυτές δεν προχωρούν. Ακό-
μα, οι κ.κ. Κωβαίος και Καραχάλιος, έκα-
ναν παρέμβαση στην ημερίδα ώστε να 
έχει το νησί μας πιο τακτική πρόσβαση 
με τη Σύρο που είναι πρωτεύουσα του 
Νομού και εκεί βρίσκονται οι δημόσιες 
υπηρεσίες, καθώς και με Θεσσαλονίκη 
και Κρήτη.

Επίσης, έθεσαν στον κ. Σαντορι-
νιό το θέμα του εμπορικού λιμα-
νιού Παροικιάς και του τόνισαν 
ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας 
η άμεση απομάκρυνσή του, καθώς 
στο ίδιο σημείο συνυπάρχουν επιβατι-
κά, εμπορικά και τουριστικά πλοία, θέμα 
που εγκυμονεί κινδύνους. Στη συνέχεια, 
η Παριανή αντιπροσωπεία ενημέρωσε 
τον κ. υφυπουργό για την έτοιμη προ-
μελέτη που υπάρχει για εμπορικό 
λιμάνι στη θέση «Καμινάκι», η οποία περνάει τις επόμενες ημέρες από την 
ΕΣΑΛ (Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων) και οδεύει στη συνέχεια για 
οριστική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Επίσης, τη Δευτέρα, 29/5/2017 οι κ.κ. Κωβαίος και Καραχάλιος είχαν συνάντηση 
για το μάστερ πλαν λιμένος Παροικιάς στην Αθήνα και ζήτησαν από τη μελετητική 
εταιρεία να τους παρουσιάσουν άμεσα τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της. 
Την Τρίτη, 30/5/2017 η Παριανή αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον υπουργό, Π. 
Κουρουμπλή, για να του εκθέσουν συνολικά τα προβλήματα στα λιμάνια της Πάρου. 
Ομοίως του παρουσίασαν τις προτάσεις τους για τις πλωτές εξέδρες στο λιμάνι 
Παροικιάς. Τέλος, ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Πάρου – Αντιπάρου θα παρουσίαζε στην 
ΕΣΑΛ τα σχέδια για το εμπορικό λιμάνι, ενώ θα ζητούσε και τους όρους δόμησης 
για τα κτίρια και τα τ.μ. στο λιμάνι Παροικιάς, βάση των επισκεπτών της Πάρου την 
τελευταία δεκαετία.

Ο Κ. Μπιζάς
Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου και έπαρχος Πάρου, Κ. 

Μπιζάς, στην ημερίδα που διοργάνωσε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Η 
ακτοπλοΐα ως πυλώνας ανάπτυξης των Κυκλάδων, συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας 
υπηρεσίας και παράγοντες ανάπτυξης της νησιωτικότητας», σημείωσε:

«Χαιρετίζω την σημερινή ημερίδα δηλώνοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή αφου-
γκράζεται τα προβλήματα των νησιωτών στις μεταφορές τους προς την ηπειρωτι-
κή χώρα αλλά και την ενδονησιωτική διασύνδεση κυρίως προς τις πρωτεύουσες 
των νομών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπά-
θεια για την ανάδειξη και επίλυση τους σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

Αναφέρθηκαν πριν λίγο τα προβλήματα της διασύνδεσης με τη Σύρο και οι ελλεί-
ψεις υποδομών για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Την ίδια στιγμή η Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου έχει υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με 24 Δημοτικά Λιμενικά 
Ταμεία για την δημιουργία αντίστοιχων υδατοδρομίων. Θέλω να πιστεύω ότι εφό-
σον η Ελληνική πολιτεία στηρίξει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας 

Ν. Αιγαίου μέχρι το τέλος του 2018 ή 
αρχές του 2019 τα υδροπλάνα θα πε-
τάνε στο Νότιο Αιγαίο. Τα υδροπλάνα 
μαζί τα πλοία της ακτοπλοΐας και τα αε-
ροδρόμια θα μπορούν να προσφέρουν 
συνδυασμένες και ποιοτικές μεταφορές 
στους νησιώτες αλλά στους χιλιάδες 
επισκέπτες μας.

Θα πρέπει επίσης να επισημάνω 
ότι ο Ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος 
έχει βελτιωθεί αισθητά την τελευταία 
15ετία και υπάρχουν αρκετά πλοία που 
ταξιδεύουν με ασφάλεια, ταχύτητα και 
άνεση.

Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν 
σημαντικά προβλήματα στη διασύνδε-
ση των μικρότερων νησιών αφού είναι 
γνωστό το πρόβλημα με την χαμηλή 
χρηματοδότηση των δημόσιων άγονων 
γραμμών ενώ τελευταία έχουν προκύ-
ψει αρκετά και εύλογα παράπονα για 
τα νέα δρομολόγια των επιδοτούμενων 
πλοίων και έχει κατατεθεί από τους πε-

ρισσότερους φορείς το αίτημα για επα-
ναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. Το 
Ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να κα-
ταλάβει ότι δεν είναι τέκνα του μόνο 
ο ΟΣΕ, τα ΚΤΕΛ και οι μεγάλοι οδοί 
στην ηπειρωτική χώρα. Και η ακτο-
πλοΐα έχει ανάγκη την προστασία και 
την κατανόηση του Ελληνικού δημο-
σίου για ένα αγώνα με ίσους όρους 
και ευκαιρίες μεταξύ των μέσων μα-
ζικής μεταφοράς. Ευρωπαϊκές χώρες 
όπως η Γαλλία και η Σουηδία επιδο-
τούν τους νησιωτικούς προορισμούς 
μέσω του μεταφορικού ισοδύναμου.

Στην πατρίδα μας ακούμε χρόνια για 
μεταφορικό ισοδύναμο αλλά δυστυχώς 
τα αποτελέσματα είναι πολύ πενιχρά. Ο 
Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χα-
τζημάρκος, δήλωσε στην πρώτη συνεδρί-
αση της επιτροπής για την αναμόρφωση 
του θεσμικού πλαισίου της ακτοπλοΐας, 
όπου συμμετείχε ως εκπρόσωπος της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος: «Δεν 
μπορεί ολόκληρη η νησιωτική Ελλά-
δα, σε επίπεδο μεταφορών, να αξίζει 

όσο μισή σήραγγα της ηπειρωτικής χώρας. Όσο η συνολική χρηματοδότη-
ση, ολόκληρης της νησιωτικής Ελλάδας στην ακτοπλοΐα είναι μόλις 90 εκ. 
ευρώ, σχέδιο δεν μπορεί να υπάρξει και οι εργασίες της Επιτροπής είναι εκ 
προοιμίου υπονομευμένες!».

Είναι προφανές ότι χωρίς επιβατικά πλοία δεν υπάρχει μετακίνηση επιβατών, 
οχημάτων, εμπορευμάτων. Χωρίς πλοία θα υπάρξει ο θάνατος της επιχειρηματι-
κότητας στα νησιά, η συρρίκνωση και η εξαφάνιση του τουρισμού που είναι η 
μοναδική βιομηχανία μας και η ουσιαστικότερη πηγή επιβίωσης των νησιωτών. Σε 
αυτό το σημείο με αφορμή και την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής θα ήθελα να τους ζητήσω την απαραίτητη 
συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση του 1ου και 2ου βαθμού ώστε να ιεραρ-
χήσουν και να υλοποιήσουν τα αναγκαία έργα για την ανάπτυξη των λιμένων. Θα 
πρέπει στην αναθεώρηση του ΣΠΕΜ 2014-2025 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ να ενταχθούν η 
επισκευή ή συντήρηση των σημαντικότερων λιμανιών του Αιγαίου. Ταυτόχρονα 
θα πρέπει να δημιουργηθούν εμπορικές προβλήτες (ντόκοι) ώστε να πραγ-
ματοποιείται σε αυτά τα σημεία η φορτοεκφόρτωση των αδρανών υλικών, 
των καυσίμων και άλλων επικίνδυνων εμπορευμάτων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η μη ύπαρξη εμπορικού προβλήτα στο νησί μου την Πάρο που 
υποχρεώνει τη λιμενική αρχή να δέχεται εμπορικά σκάφη σε ένα προβλή-
τα που δεν πληροί τις ενδεδειγμένες από τον νόμο προϋποθέσεις. Ενώ την 
ίδια στιγμή δίπλα σε αυτή την προβλήτα υπάρχουν τουριστικά σκάφη, αλιευτικά, 
μικρά κρουαζιερόπλοια και επιβατικά σκάφη. Εκτός της περιβαλλοντικής επιβά-
ρυνσης αντιλαμβάνεστε ότι υποβαθμίζετε και η τουριστική – επιχειρηματική εικόνα 
του νησιού. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι αρκετά και για να αντιμετωπιστούν 
απαιτείται όραμα, σχέδιο και η αναγκαία χρηματοδότηση. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συνέδρους καλή επιτυχία στα 
αποτελέσματα της σημερινής ημερίδας ενώ θα ήταν παράλειψη να μην τονίσω την 
συμβολή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τη διοργάνωση της σημερινής ημερίδας 
την υποδειγματική και υπέροχη φιλοξενία του αντιπεριφερειάρχη Ακτοπλοΐας και 
Μεταφορών, Γιάννη Μαργαρίτη και του αντιδημάρχου Νάξου, Δημήτρη Λιανού».
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ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κακός 
δαίμονας ή 
πολύτιμος 
βοηθός;

Αν κάνουμε μία αναδρομή στο μακρινό πα-
ρελθόν, θα διαπιστώσουμε άλλος λιγότερο, άλ-
λος περισσότερο, ότι έχουμε σε κάποιο βαθμό 
εμπλακεί με τις λεγόμενες προεγκρίσεις υπη-
ρεσιών, όταν πρόκειται να προχωρήσουμε σε 
έκδοση οικοδομικής άδειας. Από τότε, επικρα-
τούσε η αντίληψη ότι οι υπηρεσίες εν γένει και 
ειδικά αυτή της νεοαποκαλούμενης εφορείας 
αρχαιοτήτων Κυκλάδων, είναι δύστροπες, χρο-
νοβόρες και το κυριότερο «αδιαπραγμάτευτες» 
όσον αφορά στις απόψεις τους. 

Χρειαζόταν κάποιος πάνω από 6 μήνες για να 
πάρει το πολυπόθητο εγκριτικό χαρτί και να συ-
νεχίσει. Με πολλές μετακινήσεις στην Αθήνα για 
τη σχετική διαδικασία με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
σε κόστος, χρόνο και ταλαιπωρία. Η «δαιμονο-
ποίηση» λοιπόν των υπηρεσιών ήταν προφανής. 
Μήπως όμως δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγ-
ματα; Η καλύτερα μήπως η αλήθεια είναι κάπου 

στη μέση; 
Ας ξαναδούμε το θέμα από την αρχή και σε 

άλλη βάση. Ας προσπαθήσουμε να αντιληφθού-
με τον ουσιαστικό σκοπό που επιτελεί η εκά-
στοτε «αρχαιολογία» όπως συνηθίζαμε να την 
αποκαλούμε. Στον τόπο, στον πολιτισμό και την 
ποιότητα  ζωής. Να αποσυνδέσουμε δηλαδή τον 
ρόλο από την πρακτική. Να ενδιαφερθούμε όχι 
για το πώς διαχειρίζεται την υπόθεσή μας, αλλά 
γιατί το κάνει.

Στην πραγματικότητα η αρχαιολογική υπηρε-
σία λειτουργεί ως προστατευτική ασπίδα στην 
ανεξέλεγκτη και χωρίς δικαιολόγηση διαμόρ-
φωση της εξωτερικής κυρίως εικόνας του κτι-
ρίου μας, του καταστήματός μας κλπ. Δεν προ-
τείνει λύσεις για τον σχεδιασμό της όψης. Αυτή 
είναι δουλειά του αρχιτέκτονα. Θυμίζει όμως τι 
θα πρέπει να προσεχθεί ώστε να μην «ξεφεύ-
γουμε» από το παραδοσιακά «ακόλουθο και 
συνεπές» σύμφωνα  με την ιστορία και τον πο-
λιτισμό μας. Ο τρόπος που επιλέγει να το κάνει 
αυτό, δεν είναι η αρχιτεκτονική  χροιά. 

Συσχετίζει το κτίριό μας με το παρακείμενο 
μνημείο θεωρώντας ως κυρίαρχη την προστα-
σία του, μεθόδευση που έτσι κι  αλλιώς ενέχει 
και τον χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής πρακτι-
κής. Εμμέσως δηλαδή, υπενθυμίζει μ’ ένα «ειδι-
κό τρόπο» το πλαίσιο που θα πρέπει να κινηθεί 
ο αρχιτέκτονας, ώστε να συνδυάσει άριστα την 
προσωπική του άποψη διαμόρφωσης της εικό-
νας του κτιρίου λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη 
την αναμφισβήτητα μορφολογική κυριαρχία του 
μνημείου.

  Ωστόσο, δεν αμφισβητεί κανείς ότι οι διαδι-
κασίες που ακολουθούνται από την αρχαιολογι-
κή υπηρεσία και δυστυχώς έχουν παγιωθεί όσον 
αφορά στις εγκρίσεις και στην ατέλειωτη γρα-
φειοκρατία, αποτελούν μια -ας επιτραπεί η έκ-
φραση-«εγκατεστημένη παθολογία» στον χώρο, 
και ότι όλοι θα ευχόμασταν να γίνονται αυτά 
με γοργότερο ρυθμό και σε πραγματικό κλίμα 
συνεργασίας και όχι αλαζονικής αντιπαράθεσης 
που όπως όλοι γνωρίζουμε αποτελεί τη σημερι-
νή  πραγματικότητα.

Σήμερα, επιβάλλεται όσο ποτέ, να αναδείξου-
με  το έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας και να 
τη θεωρήσουμε όχι κακό δαίμονα αλλά πολύτι-
μο βοηθό. Ίσως δεν μπορούμε να δούμε άμεσα 
την ωφελιμότητα, αλλά η διατήρηση της καλής 
εικόνας του τόπου μας οφείλεται και στην συμ-
βολή αυτής της υπηρεσίας.

Χρήστος Μαύρης

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Συνδικαλισταρά-
δες στην Πάρο!

Είμαι ένα από εκείνα τα παιδιά, τα οποία, δεν έχουν πάει σε 
βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, δεν πήγαν στο νηπιαγωγείο, 
αλλά πήγαν απευθείας στην 1η τάξη του δημοτικού σχολείου. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της δεκαετί-
ας του ’70 δεν υπήρχε υποχρεωτική εκπαίδευση σε αυτές τις 
ηλικίες. Σήμερα, τα πράγματα είναι διαφορετικά και όλα έχουν 
αλλάξει στην εκπαίδευση. 

Τις τελευταίες εβδομάδες στην Πάρο βλέπουμε να έχει ξε-
σπάσει μία διαμάχη για τις αλλαγές στην εκπαίδευση, μεταξύ 
νηπιαγωγών και βρεφονηπιοκόμων για τα τετράχρονα και πε-
ντάχρονα παιδιά. (Στο παιχνίδι μπήκαν και οι γονείς…).  Και οι 
δύο πλευρές ερίζουν για την εκπαίδευση και τη φροντίδα των 
τετράχρονων, ερμηνεύοντας διαφορετικά τις βασικές ευρωπα-
ϊκές γραμμές.

Το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτι-
ση 2020» σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση έχει θέσει συγκεκρι-
μένους στόχους, μεταξύ των οποίων «τουλάχιστον το 95% των 
παιδιών (από 4 ετών μέχρι την ηλικία φοίτησης στο δημοτικό 
σχολείο) πρέπει να συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση». 
Από την άλλη, οι βρεφονηπιοκόμοι επιμένουν πως υπάρχει 
διεθνής συναίνεση ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα, δηλαδή 
προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας από 0 έως 6, χωρίς 
εθνικές τομές στα 4 ή 5 χρόνια, παράγουν καλύτερα αποτελέ-
σματα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά, απ’ ό,τι τα δι-
χοτομημένα συστήματα από 0-4 και 4-6. Με τη σειρά τους οι 
νηπιαγωγοί απαντούν πως στα περισσότερα κράτη όπου η φοί-
τηση στο νηπιαγωγείο είναι προαιρετική, πρωταρχική σημασία 
δίνεται στην κοινωνικοποιητική λειτουργία, ενώ η εκπαιδευτική 
λειτουργία του νηπιαγωγείου είναι υποβαθμισμένη.

Κατά την άποψή μου μία αλήθεια είναι ότι η εφαρμογή της 
διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, στο πλαί-
σιο της ενιαίας δεκατετράχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
αποτελεί χρόνιο αίτημα της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, προκειμένου να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση των 
νηπίων Α’ και Β’ ηλικίας (νήπια-προνήπια) και απαρέγκλιτη και 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις πρόσβαση στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση του συνόλου των παιδιών 4 και 5 ετών. 

Η άλλη αλήθεια, που δεν τη διάβασα σε καμία ανακοίνωση 
στην Πάρο, είτε υπέρ είτε κατά (τη συντεχνία σας μέσα συν-
δικαλισταράδες μου) είναι: Για τη σχολική χρονιά 2017-
2018 οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία γίνονται με τους 
περιορισμούς που ίσχυαν όλα τα προηγούμενα χρόνια 
(υποχρεωτικότητα μόνο για νήπια, περιορισμοί στο Ολοήμε-
ρο κλπ). Από κανέναν συνδικαλισταρά δε διάβασα για 
δωρεάν παιδεία για όλους και κατάργηση κάθε επι-
χειρηματικής δραστηριότητας. Από κανέναν δε διάβα-
σα για υποχρεωτική προσχολική αγωγή στο δημόσιο 
και νηπιαγωγείο, ολοήμερο, για όλα τα παιδιά ή όλα 
τα παιδιά κάτω των 4 ετών σε δημόσιους παιδικούς 
σταθμούς χωρίς τροφεία. 

Κατά τα άλλα να «προστατεύσουμε» όλοι τη δουλίτσα και 
ας πάει στα τσακίδια η πραγματικότητα που βιώνει σήμερα η 
ελληνική οικογένεια!

Ερωτήματα 
Μπιζά προς 
ΔΕΗ

Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, με επιστολή 
προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 
της ΔΕΗ, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη λει-
τουργία του εργοστασίου της ΔΕΗ στο νησί μας.

Η επιστολή του κ. Μπιζά, έχει ως εξής:
«Αξιότιμοι Κύριοι,
Το εργοστάσιο του ΑΣΠ Πάρου καλύπτει 9 

νησιά (Πάρο, Νάξο, Αντίπαρο, Ίο, Σίκινο, Φολέ-
γανδρο, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσι).

Με αφορμή το συμβάν της πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2017 στον 
ΑΣΠ Πάρου και σε συνδυασμό με την αύξηση 
της παραγωγής ενέργειας που θα απαιτηθεί 
το φετινό καλοκαίρι εφόσον επιβεβαιωθούν οι 

εκτιμήσεις μας για την αύξηση του τουριστικού 
ρεύματος προς την χώρα μας, σας παρακαλώ 
να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω:

1. Σε τι κατάσταση ενεργειακής επάρκειας 
βρίσκεται το εργοστάσιο ώστε να μπορέσει ν’ 
ανταποκριθεί αξιόπιστα την θερινή περίοδο 
στην αυξημένη τουριστική κίνηση;

2. Έχουν υπάρξει οι αναγκαίες συντηρήσεις 
για την αποφυγή αντίστοιχων γεγονότων όπως 
αυτό της 18ης Ιανουαρίου 2017 στο ΑΣΠ Πά-
ρου ή ακόμη χειρότερα για την αποφυγή ενός 
γενικευμένου πολυήμερου μπλακ - άουτ όπως 
αυτό που συνέβη στο νησί της Σαντορίνης στις 
13 Αυγούστου 2013;

3. Το εργοστάσιο του ΑΣΠ Πάρου που απα-
σχολεί περίπου σαράντα εργαζομένους τηρεί 
τους όρους υγιεινής και ασφάλειας τους;

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας.
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου &  Έπαρχος Π.Ε. Πάρου

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς».
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Ανακοίνωση 
για την  
εκπαίδευση

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης Πάρου – Αντι-
πάρου, «Π. Καλλίερος», δημοσιοποίησε 
επιστολή απάντηση προς την ένωση γονέων 
δήμου Πάρου που είχαμε δημοσιεύσει στο 
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, σχε-
τικά με την προσχολική αγωγή.

Η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών, έχει ως 
εξής:

«Τον τελευταίο καιρό όλο και πιο έντονες 
γίνονται κάποιες φωνές που προσπαθούν να 
κατευθύνουν σε συγκεκριμένες εντυπώσεις 
και ανακρίβειες την κοινή γνώμη όσον αφορά 
το θέμα της φοίτησης των παιδιών στο δημό-
σιο νηπιαγωγείο.

Κατανοούμε και σεβόμαστε την αγωνία 
όλων των εργαζομένων για μια σταθερή και 
μόνιμη δουλειά, αλλά παράλληλα θέτουμε 
κόκκινη γραμμή  στους διακριτούς ρόλους, τα 
επαγγελματικά δικαιώματα και την επιστημο-
νική κατάρτιση και εξειδίκευση των πτυχίων 
κάθε σχολής. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις 
του υπουργού Παιδείας για θέσπιση δίχρο-
νης υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών 
στο νηπιαγωγείο (πάγιο αίτημα της εκπαι-
δευτικής κοινότητας) ξεκίνησε ένας πόλεμος 
ανακοινώσεων οι οποίες είτε χρησιμοποιούν 
σκοπίμως μεμονωμένα κομμάτια από έρευνες 
είτε αερολογίες και δηλώσεις αναρμόδιων για 
να στοιχειοθετήσουν μισές αλήθειες, και ως 
γνωστών οι μισές αλήθειες σχεδόν πάντα εί-
ναι ψέματα!

Οι αλήθειες είναι ότι:  
1. Ο «φυσικός» χώρος για ένα παιδί 4 ετών 

είναι το νηπιαγωγείο και όχι ο βρεφονηπιακός 
σταθμός, δεδομένου ότι στην ηλικία αυτή το 
παιδί διαθέτει τη γνωστική και ψυχοσυναι-
σθηματική ωριμότητα ώστε να συμμετέχει 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα (θεματικές 
προσεγγίσεις και project) που πραγματοποι-
ούνται στο νηπιαγωγείο. 

2. Όλοι οι γονείς γνωρίζουν ότι το νηπια-
γωγείο δεν είναι ένα «πρώτο/μικρό» σχολείο 
αλλά ένας χώρος που βοηθάει το παιδί στην 
κοινωνικοποίησή του πέρα από την οικογένεια 
αλλά και την πολυεπίπεδη ανάπτυξή του.  

3. Την τρέχουσα σχολική χρονιά φοιτούν 
στα νηπιαγωγεία 49.000 προνήπια.

4. 8.500 παιδιά 3 ετών δεν έγιναν δεκτά 
στους παιδικούς σταθμούς, λόγω ότι οι θέσεις 
καλύφθηκαν από προνήπια. 

5. Ο Παιδικός Σταθμός δεν αποτελεί δομή 
εκπαίδευσης, αλλά δομή φύλαξης, φροντίδας 
και μέριμνας, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και όχι στο Υπουργείο Παιδείας. 

Ο ΠΟΕ ΟΤΑ ισχυρίστηκε πως αν εφαρμο-
σθεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική θα 
χάσουν 40.000 προνήπια και έτσι θα κλεί-
σουν πολλοί παιδικοί σταθμοί. Σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία του εθνικού δημοτολογίου, 
του ΕΣΠΑ, του υπουργείου Παιδείας και του 
Υπουργείου Εσωτερικών τα τελευταία χρόνια 
αποκλείονται χιλιάδες παιδιά από τους Παιδι-
κούς Σταθμούς και υπάρχει η ανάγκη ίδρυσης 
ακόμα και νέων Παιδικών Σταθμών ακόμα και 
χωρίς την εγγραφή σε αυτούς παιδιών ηλικί-
ας 4-6 ετών. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε τις δη-
λώσεις του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη 

(Δεκέμβριος 2016) για την υπαγωγή αρχικά 
των Νηπιαγωγείων και μετέπειτα του συνό-
λου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση που εμμέσως πλην σα-
φώς μας δείχνει ότι  προτεραιότητα τελικά για 
τους Δήμους είναι η απορρόφηση κονδυλίων 
ΕΣΠΑ και όχι η ομαλή λειτουργία όλων των 
δομών φροντίδας και εκπαίδευσης.

Η φοίτηση των παιδιών ηλικίας 4-6 
ετών πρέπει να γίνεται σε νηπιαγωγεία 
σύμφωνα με τους πλήρως επιστημονικά 
καταρτισμένους οδηγούς σπουδών  του 
Υπουργείου Παιδείας. 

Οποιαδήποτε διαφορετική τοποθέτηση μας 
αναγκάζει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι 
γίνετε είτε για μικροπολιτικούς λόγους είτε  
για συντεχνιακούς λόγους αδιαφορώντας 
πλήρως για την σωστή ανάπτυξη των παι-
διών ενώ παράλληλα μας φανερώνει δόλο 
και σκόπιμη δημιουργία ψευδών ειδήσεων 
με αποκλειστικό συμφέρων όχι το κοινό καλό 
αλλά μόνο το προσωπικό όφελος. 

Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε στη δυσάρεστη 
θέση να θυμίσουμε στην Ένωση Γονέων Πά-
ρου πως σκοπός της πρέπει να είναι η δημι-
ουργία νέων κτηριακών μονάδων και η βελ-
τίωση των ήδη υπαρχόντων για την κάλυψη 
όλων των αναγκών του νησιού και όχι η έμ-
μεση υποτίμηση ενός ολόκληρου κλάδου που 
έχει βιώσει την κρίση και στην επαγγελματική 
αλλά και στην προσωπική του ζωή. Ελπίζουμε 
η έμμεση υποτίμηση να μην έγινε σκόπιμα και 
απλά να ήταν μία ατυχής ανακοίνωση. Παρό-
λα ταύτα προκαλούμε την ένωση να παρουσι-
άσει δημοσίως τα στοιχεία της και της πηγές 
της που στοιχειοθετούν την άποψη της ότι η 
δίχρονη φοίτηση των παιδιών στο νηπιαγω-
γείο δεν ενδείκνυται για τα παιδιά αυτών των 
ηλικιών αλλά και ότι αυτό θα έχει σαν αποτέ-
λεσμα την ερήμωση των παιδικών σταθμών. 

Διεκδικούμε: 
- Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετρά-

χρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο 
δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο 
και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 
4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο). 

- Ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και ανα-
βάθμιση των κτηριακών υποδομών των 
υπαρχόντων.

- Άμεσα διορισμούς μόνιμων νηπιαγω-
γών για στελέχωση των νηπιαγωγείων. 

- Τα νηπιαγωγεία να στελεχώνονται 
αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς-νηπια-
γωγούς απόφοιτους των παιδαγωγικών 
τμημάτων των ΑΕΙ. 

- Για τη φροντίδα των παιδιών προσχο-
λικής ηλικίας (μέχρι 4 ετών), δημόσιους 
δωρεάν παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, ώστε να μπορούν να δεχτούν 
όλα τα παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως την 
έναρξη της φοίτησής τους στην υποχρεω-
τική εκπαίδευση, δηλαδή έως την ηλικία 
των 4 ετών, και φυσικά να καταργηθεί 
κάθε οικονομική συμμετοχή των γονέων 
που λειτουργεί ανασταλτικά για την εγ-
γραφή των παιδιών τους σε αυτούς».

Μαρία Ναυπλιώτη  
(1924-2015)

Η Μαρία Ναυπλιώτη γεννήθηκε το 1924 στη Πάρο και μόλις 
τριών μηνών έμεινε ορφανή από την μητέρα της. Στα δώδεκα 
της, ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε, δημιουργώντας καινούρ-
για οικογένεια. 

Ο πόλεμος του 1940, τη βρίσκει στην Αθήνα. Λόγω πολέ-
μου, αναγκάστηκε να διακόψει το σχολείο και να βρει δουλειά, 
σε δικηγορικό γραφείο για να επιβιώσει. Την αγάπη που εκείνη 
στερήθηκε στα νεανικά της χρόνια, την πρόσφερε σε συναν-
θρώπους μας κατά την διάρκεια του πολέμου. Κατατάχτηκε 
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, βοηθούσε στον Ευαγγελισμό 
τα ανάπηρα παιδιά και τους τραυματίες πολέμου και έγινε αι-
μοδότρια στα δεκαπέντε της, συμπληρώνοντας από τότε εξήντα 
χρόνια αιμοδοσίας. 

Στα τέλη του ’40 γνωρίζετε με τους Γιώργο Ναυπλιώτη (μετέ-
πειτα άντρα της), Μανόλη και Νίκο Γλέζο, που την καθοδηγούν 
να δραστηριοποιηθεί ενεργά στην Εθνική Αντίσταση. Προκηρύ-
ξεις, συνθήματα στους τοίχους, συλλαλητήρια, ομιλίες, συσσίτια, 
σαμποτάζ, καταδιώξεις, συλλήψεις, ξυλοδαρμούς, τραύματα 
από χειροβομβίδα και η σφαίρα που διαπέρασε την ωμοπλάτη 
της, ήταν ο απολογισμός της δράσης της, στην Εθνική Αντίστα-
ση, με το ψευδώνυμο «Ελένη». Υπάρχουν πολλά περιστατικά 
για τις δράσεις της Μαρίας Ναυπλιώτη στην Εθνική Αντίστα-
ση, αλλά όπως έλεγε κι εκείνη: «η θεά Τύχη που απουσίαζε 
στη γέννηση μου, μετάνιωσε και κατά τη διάρκεια του πολέμου 
ήταν η σκιά μου, μιας και επέζησα από θαύμα Θεού». 

Το 1950 επιστρέφει στη Πάρο με την οικογένεια της και συνε-
χίζει να αιμοδοτεί σε πολλές δύσκολες περιπτώσεις, στον τότε 
υγειονομικό σταθμό, με τον αείμνηστο ιατρό Ευθύμιο Κεμπάμπη, 
παίρνοντας το αίμα σύριγγα-σύριγγα, για να σωθεί ο ασθενής. 
Δραστηριοποιήθηκε με τουριστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 
την πρώτη στην Ελλάδα οικοτεχνία με κοχύλια, (έργο της το «Ω 
γλυκύ μου έαρ…», στον Επιτάφιο της Εκατονταπυλιανής). Ιδρυ-
τικό μέλος του Α’ συλλόγου γυναικών Πάρου και του συλλόγου 
αιμοδοτών. Επίσης, διατέλεσε πρόεδρος των Επαγγελματοβιο-
τεχνών και μέλος συμβουλίου του «Αρχιλόχου», του «Βελεντζεί-
ου» και της «Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας».

Με αφορμή τη συμπληρώση δύο χρόνων (1Ιουνίου 2015), 
από το θάνατο της αείμνηστης Μαρίας Ναυπλιώτη, προσπά-
θησα να σας παρουσιάσω ένα μικρό βιογραφικό, για τη ζωή 
και το έργο της. Επίσης, θα ήθελα να σας καταθέσω ως γενι-
κός γραμματέας του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών, ότι είμαι 
πολύ υπερήφανος, διότι η κ. Μαρία όπως όλοι την φωνάζαμε, 
(ήθελε να την λέω θεία, γιατί ήταν ξαδέλφη του πατέρα μου), 
μας μύησε στον σύλλογο που στο μέλλον θα ονομάζεται προς 
τιμή της «Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου –Αντιπάρου. 
Μαρία Ναυπλιώτη», με τέτοιο τρόπο που η πρόεδρος και όλα τα 
μέλη του Δ.Σ., συνεχίζουν με άοκνες προσπάθειες, όπως εκείνη 
θα το ήθελε και ακόμη περισσότερο, το έργο μιας ολόκληρης 
ζωής «την αιμοδοσία», που μόνο γι’ αυτό ζούσε τα τελευταία 
της χρόνια.

Η οδός στην οποία βρίσκεται και το σπίτι όπου διέμενε, ξε-
κινάει από την πλατεία «Μαντώς Μαυρογένους» έως την οδό 
«Λοχαγού Αντωνίου Κορτιάνου». 

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής Ονοματοδοσίας Παροικίας

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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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 τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται ή 
ενοικιάζονται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. 
Επίσης 1 δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχω-
ριστά ή µαζί. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 6940 622 
456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται ή 
ενοικιάζεται σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ 
οικόπεδο, 200 µ από τη θάλασσα. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου.  Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, πωλείται µονο-
κατοικία 105 τ.µ., σε 4 καταπράσινα 
στρέµµατα, ιδιωτικό νερό, ιδιωτικός 
δρόµος, καταπληκτική θέα. Τηλ. 6942 
772 023, 6979 227 780

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.200 τ.µ πωλείται 
επί του κεντρικού δρόµου Παροικιάς 
– Νάουσας, θέση Καµάρες και 8.500 
τ.µ µε παλιά κτίσµατα και θέα προς 
Νάουσα. Τηλ. 22840 21622, 6948 
463 779

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 500 τ.µ. 
εντός οικισµού, 700 µέτρα από τη 
θάλασσα. Τιµή: 65.000€. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6985 038 967

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ, ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΑΛ-
ΜΑ, (πάνω από το λατοµείο στο 
Χοιρόλακα), πωλείται αγροτεµάχιο 9 
στρέµµατα. Τηλ. 6978 976 476

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ανα-
λαµβάνουµε ενοικίαση, καθαριότητα 
οικιών, µεταφορά ενοικιαστών από και 
προς λιµάνι και αεροδρόµιο, παραλαβή 
και παράδοση κλειδιών µε ασφάλεια 
και εχεµύθεια σε Πάρο και Αντίπαρο. 

Τηλ. 6977 577 891, 6942 798 728 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ στο 
δρόµο προς αεροδρόµιο, ενοικιάζεται 
οικόπεδο 550 τ.µ. µε κτίσµα 55 τ.µ, πη-
γάδι και δέντρα (πρώην Lemon Tree). 
Τηλ. 22840 21622, 6948 463 779

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 100m2. Tηλ. 
6932450786

ΚΤΗΜΑ ζητείται προς ενοικίαση, 
έκτασης 10 στρεµµάτων περίπου, κατά 
προτίµηση ποτιστικό. Τηλ. επικοινωνί-
ας:  6985 991 667, κ. ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ κοντά στο ∆ηµαρχείο, 
ενοικιάζεται δωµάτιο για ένα άτοµο, µε 
ατοµικό µπάνιο και µικρή κουζινούλα. 
Τηλ. 6945 069 970

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για µερική 
απασχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Α-
ποστείλατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζητείται 
για γραµµατειακή υποστήριξη µε 
µερική απασχόληση σε υπηρεσία στην 
Πάρο. Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, άριστη 
γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση 
αγγλικών. Βιογραφικά στο kmparos@
epapsy.gr, fax: 22840 22011.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ  ζητείται για κατάστηµα 
ειδών δώρου στην Αλυκή. Πνεύµα 
συνεργασίας, προϋπηρεσία και γνώση 
αγγλικών θα εκτιµηθούν. Τηλ. 6932 
901 931

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ µε εµπειρία 
και γνώσεις ξένων γλωσσών & ΛΑ-
ΝΤΖΕΡΑ ζητούνται από εστιατόριο 
στην Παροικιά. Τηλ. 6986 941 220

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έλληνας από 20 έως 
30 ετών ζητείται, από το κατάστηµα 
ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ στη Νάουσα. 
Απαραίτητη γνώση αγγλικών. Ανάλογη 
εµπειρία θα εκτιµηθεί. Τηλ. 22840 
51908

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ – ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται 
από την εταιρεία DPS. Πληροφορίες 

στα τηλ. 22840 21906, 6937 411 195 
και βιογραφικά στο: info@dps.com.gr 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητείται για τη σεζόν από ξενοδοχείο 
4* στην Αλυκή. Τηλ επικοινωνίας: 
6947 325 919

ΑΤΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ζητείται από 
εταιρεία στην Πάρο, µε εµπειρία στην 
συντήρηση πισίνας για εργασία µε 
ασφάλεια και µισθό. Προϋπόθεση 
άδεια µοτοσυκλέτας. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6942 826 399

ΤΕΧΝΗΤΡΙΕΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕ-
ΝΤΙΚΙΟΥΡ, ζητούνται για εργασία σε 
κατάστηµα στην Παροικιά. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 22840 27806, 6945 900 278

ΑΤΟΜΑ νεαρής ηλικίας ζητούνται από 
Bar - Restaurant στην Παροικιά για 
µπαρ και σέρβις. Τηλ. επικοινωνίας: 
6986 921 919

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από επιχείρηση 
εστίασης στην Παροικιά για τις παρα-
κάτω θέσεις: 
α) Άτοµα για κουζίνα και λάντζα 
µε προϋπηρεσία, (δεν παρέχεται 
διαµονή), β) Τυλιχτές-ριες και ψήστες 
που να γνωρίζουν από πέρασµα 
κεµπάµπ – καλαµάκια, µε προϋπηρε-
σία και χαµογελαστοί γ) Σερβιτόροι-ες, 
απαραίτητη προϋπηρεσία και χαµο-
γελαστοί και δ) Άτοµα DELIVERY, µε 
γνώση της περιοχής της Παροικιάς, 
προϋπηρεσία, εµφάνιση και χαµόγελο. 
Εργασία για όλες τις θέσεις, σεζόν ή 
και για όλο το χρόνο. Τηλ. 6977 476 
608, 6970 651 470

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε επιχεί-
ρηση παγωτά – κρεπερί, µε γνώσεις 
καφέ και µπουφέ. Τηλ. 6938 533 714

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για 8ωρη ή 
4ωρη απασχόληση, απαραίτητη προϋ-
πόθεση, άδεια οδήγησης για µηχανάκι. 
Τηλ. 6947 561 776 Αγγελική

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ ζητείται για 
εστιατόριο στην Αλυκή µε γνώση αγ-
γλικών και προϋπηρεσία και ΚΟΠΕΛΑ 
ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ για µπουφέ και 
σαλάτες. Τηλ. 6978 370 698

ΚΟΠΕΛΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται άνω των 
35 ετών, από τουριστικό κατάστηµα 
στην Παροικιά, µε γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας. Τηλ. 6945 259 620

ΑΤΟΜΟ έµπειρο ζητείται µε γνώσεις 
καφέ – πρωινού, για κεντρικό καφέ – 
εστιατόριο στην Παροικιά. Παρέχεται 
ικανοποιητικός µισθός και διαµονή. 
Τηλ. 6932 334 848

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΟΠΕΛΑ για υποδοχή-
ρεσεψιόν ζητείται από ξενοδοχείο 
στην περιοχή Λιβάδια Παροικιάς, από 
1/7 έως 31/8, απογευµατινή βάρδια. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Τηλ. 
6945 069 970

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Παροικία για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 χρόνια σε 
ξενοδοχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

6994 841 802.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από επιχείρηση 
εστίασης στη Νάουσα για τις θέσεις:
1) Ψήστες, 2)Τυλιχτές, 3) Σερβιτόροι, 4) 
Λαντζιέρηδες
Η προϋπηρεσία λαµβάνεται υπ’ όψιν. 
Άνδρες και γυναίκες από 20 ετών.
Τηλ. επικοινωνίας: 6946 504 763

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ζητείται 
για εργασία σε ψαροταβέρνα στη Νά-
ουσα. Τηλ. επικοινωνίας: 6972 304 177

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για ξενοδοχείο στα Λιβά-
δια Παροικίας ζητείται. Απαραίτητα 
εµπειρία, µη καπνίζουσα, ηλικία έως 
35 ετών. Τηλ. 6945 069 970

Tο ξενοδοχείο 4 αστέρων Minois 
Village Suites & Spa ζητεί:
1) RECEPTION ΥΠΕΥΘΥΝH ΥΠΟ-
∆ΟΧΗΣ Απαραίτητα: προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών 
(επιπλέον γλώσσες θα θεωρηθούν 
προσόν), Η/Υ, υποδειγµατική συµπε-
ριφορά, συστάσεις. Βιογραφικά µε 
πρόσφατη φωτογραφία cv@minois-
village.gr
2) ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ/Α και ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
POOL BAR Απαραίτητα: άριστη γνώση 
Αγγλικών (επιθυµητά Γαλλικά και 
άλλες ξένες γλώσσες), προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία 
cv@minois-village.gr
3) ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. τηλ. 6945 191585, 22840 
28007 
4) ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. τηλ. 6945 191585, 22840 
28007 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για εργασία σε ξενο-
δοχείο στην Παροικιά ζητείται για τις 
θέσεις: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α, εργασία 8 
ώρες, απαραίτητα αγγλικά, επιθυµητή 
δεύτερη ξένη γλώσσα και προϋπη-
ρεσία και ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, επιθυµητή 
προϋπηρεσία. Τηλ. 6947 023 004

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται ελληνικής υπηκοό-
τητας, για εποχιακή απασχόληση, έως 
40 ετών. Πληροφορίες στο τηλ: 6988 
134 777

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για το φούρνο του 
Ραγκούση στις Καµάρες. Τηλ. 6932 616 
751, 22840 51508

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία απογεµατινές 
ώρες, (µετά τις 4 µ.µ.) µε δίπλωµα 
οδήγησης, για καθαριότητα, κουζίνα, 
εστιατόρια κλπ. Τηλ. 6996 763 860

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΤΡΑΚΤΕΡ JOHN DEERE 80HP 
πωλείται. Πληροφορίες στο τηλ. 6976 
463 151

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ GOLF 1600 κυβικά, µο-
ντέλο του 2000 πωλείται, ατρακάριστο, 
προστατευµένο σε γκαράζ, καινούρια 
λάστιχα και σέρβις. Τηλ. 6934 692 431

ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ & 
ΣΚΑΜΠΟ ξύλινα πωλούνται σε καλή 

κατάσταση και σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 
22840 22016, 6974 780 403

ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ για sost  παγωτό & 

frozen yoghurt πωλείται, 2+1 γεύσεις, 
µε λίγο χρόνο λειτουργίας, σε άριστη 
κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 22840 
22520, 6976 065 689

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.30-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.00-16.00

∆έχονται καθηµερινά
» Μικροβιολόγος
Γεωργακόπουλος Αθανάσιος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-15.00
» Απεικονιστικό Τµήµα Γκιάτας Αβραάµ 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-17:00
» Γενικός Ιατρός Μητσάκης Όθων
∆ευτέρα - Παρασκευή 09:00 -17:00
» Παθολόγος Αποστολόπουλος 
Νικολαος Σάββατο 10:00 -13:00
& Τετάρτη 18:00-20:00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες
» Χειρου. Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Σκαρµούτσος Μάριος 7-8/6
» Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αναγνώστου Κωνσταντίνος 7-8/6 
& από 15/6 καθηµερινά 09:00-17:00
» Καρδιολόγος Χαρίτος ∆ιονύσης 
2-3/6, 9/6, 23/6
» Ουρολόγος Παπαθανασίου 
Γεώργιος 19/6
» Ωτορινολαρυγγολόγος
Αντωνοπούλου Ζωή 9/6 & 23/6
» Ακτινολόγος - Τµήµα Υπερήχων
Μελισσόπουλος Μιχαήλ 
17/6, 24/6-01/7
» Ενδοκρινολόγος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Ιωάννης Κονταράτος του Εµµανουήλ και της Ελένης το γένος Κουζιδάκη 
που γεννήθηκε στον Πειραιά και κατοικεί στον Κορυδαλλό και η Ιωάννα 
Βάσιου του Αλέκου και της Βαγγελιώς το γένος Λούφη που γεννήθηκε στο 
Αργυρόκαστρο και κατοικεί στα Άνω Λιόσια θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει στη 
Νάουσα της Πάρου.

ΠΕΝΘΟΣ
Εκ µέρους της οικογένειας του αείµνηστου Κωνσταντίνου Υφαντή.
Ευχαριστούµε θερµά όλους τους συγγενείς και φίλους που µε την παρουσία 
τους, τις σκέψεις τους, τα λόγια τους και το πένθος τους, τιµήσανε και εκφρά-
σανε την αγάπη τους και την συµπαράσταση τους στο απροσδόκητο «ταξίδι» του 
πολυαγαπηµένου µας Κωνσταντίνου Υφαντή.

Με εκτίµηση
Η οικογένεια
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Παραβιάσεις 
κοινόχρηστων 
χώρων

Ερώτηση κατέθεσε η δημοτική σύμβουλος, Μαρ. 
Χανιώτη στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου, για τις παραβιάσεις κοινόχρηστων χώρων στο 
νησί μας.

Η ερώτηση της κ. Χανιώτη έχει ως εξής:
«Με θλίψη και ανησυχία παρατηρούμε μια παθογέ-

νεια που φαίνεται να μην αγγίζει την παράταξη της 
πλειοψηφίας ενώ μέσα σε αυτή την αίθουσα το θέμα 
έχει έρθει επανειλημμένως. Δημιουργείται δε η εντύ-
πωση, ότι το όλο ζήτημα τελεί υπό την ευλογία και 
την έγκριση της πλειοψηφίας.

Το θέμα αφορά την ανησυχητική εξάπλωση του 
φαινομένου της ομπρελοξαπλώστρας, των τραπεζο-
καθισμάτων και όλων των κατασκευών που έχουν 
καταλάβει σχεδόν όλα τα παραλιακά μέτωπα του νη-
σιού μας και όχι μόνο. Όπως όλοι γνωρίζουμε η ασυ-
δοσία δεν έχει μέτρο και όριο και με την ανοχή σας το 
φαινόμενο έχει πάει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Κε πρόεδρε, ακόμα κι αν γίνει αποδεκτό ότι υπάρχει 
νόμιμη παραχώρηση, που εκτιμώ ότι σε αρκετές για 
να μην πω στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρ-
χει, αυτή έχει ένα όριο συγκεκριμένο και η αρμόδια 
επιτροπή έχει την υποχρέωση να το κάνει σαφές με 
κάποια σήμανση ή διαγράμμιση, κάτι που σπάνια γί-
νεται. Κυρίως τους μήνες αιχμής αυτό το όριο πα-
ραβιάζεται και επεκτείνεται χωρίς κανένα έλεγχο ή 
ελέγχους «επιλεκτικούς», που κανείς δεν γνωρίζει τα 
κριτήρια και τα αποτελέσματά τους αφού η κατάστα-
ση συνεχίζεται. Οι υπουργικές αποφάσεις είναι σα-
φείς και προσδιορίζουν όλα τα θέματα, προς όφελος 
των λουομένων και όχι κυρίως των επιχειρήσεων. 
Κατόπιν αυτού λοιπόν, ΖΗΤΩ να μας ενημερώσετε για 
τα εξής:

- Ποιες παραχωρήσεις έχουν γίνει κι από ποιόν φο-
ρέα

- Εάν καταβάλλονται τα συμφωνηθέντα μισθώματα
Αν έχει ο Δήμος, που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει, 

την αρμοδιότητα βάσει του άρθρου 10 της ΚΥΑ 
ΔΔ0007378/0454ΒΕΞ2017 - ΦΕΚ 1636/Β/12-5-
2017, κάνει παρεμβάσεις και διαπιστώσεις υπερβά-
σεων και παρανομιών. Και αν ναι, ΠΟΙΟΣ είναι στο 
εξής ο σχεδιασμός της παράταξής σας για την προ-
στασία του νησιού από αυτήν την κατάσταση που κιν-
δυνεύει να αλλοιώσει εντελώς την εικόνα του;

Πώς σκοπεύετε να προστατεύσετε το νησί μας από 
όλη αυτή την αναρχία που επικρατεί με τις απαράδε-
κτες και αντιαισθητικές παρεμβάσεις που έχουν γί-
νει σε όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς και όχι 
μόνο; Είναι άραγε λύση, το ότι σε κάθε συνάντηση 
με τους επαγγελματίες «τους πετάτε το μπαλάκι των 
ευθυνών» και τους καλείτε ευγενικά να συμμορφω-
θούν; Είναι άραγε λύση να στήνετε σε κάθε δημοτική 
κοινότητα επιτροπή αισθητικής από πολίτες, ευαισθη-
τοποιημένους, εθελοντές, που δίνουν το χρόνο και 
τις γνώσεις τους αλλά δεν έχουν ουσιαστικά ΚΑΜΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ και δεν εισακούονται από κανέναν με 
αποτέλεσμα κι εκείνοι να αποκαρδιώνονται και τελικά 
να «εγκαταλείπουν»;

Παρακαλώ για την άμεση ενημέρωσή μου καθώς 
και του δημοτικού συμβουλίου στο σύνολό του, με 
στοιχεία και αποδεικτικό υλικό καθώς και για το τι 
προτίθεστε να κάνετε από εδώ και στο εξής».

Fam trip

 Ο δήμος Πάρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου και μίας εταιρείας τουρισμού διοργάνωσε 
επίσκεψη γνωριμίας Άγγλων, Τούρκων και Λιβανέζων 
tour operator και μίας δημοσιογράφου στο νησί μας 
κατά το διάστημα 24-25 Μαΐου 2017.

Κατά τη διάρκειά της παραμονής τους στο νησί μας 
επισκέφθηκαν τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέρο-
ντος του προορισμού και εξέφρασαν την επιθυμία 
τους για έναρξη συνεργασίας με την Πάρο, αφού αυτή 
έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στα τουρι-
στικά πακέτα τους. 

«Πρωταθλητής» 
το Ν. Αιγαίο

Η στρατηγική επιλογή 
της Περιφερειακής Αρχής 
του Νοτίου Αιγαίου να 
εργαστεί πάνω στον του-
ρισμό με όρους που αρμό-
ζουν σ’ έναν πρωταθλητή, 
επιβραβεύεται με τον πιο 
επίσημο και επιστημονικά 
τεκμηριωμένο τρόπο.

Τόσο τα στοιχεία της ετήσιας μελέτης του Ινστιτού-
του Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα, όσο και οι δηλώσεις 
του προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, Γιώργου Τσακίρη, που συνόδευσαν την πα-
ρουσίαση της μελέτης, αναγορεύουν το Ν. Αιγαίο σε 
πρωταθλητή του ελληνικού τουρισμού, λαμβάνοντας 
υπόψιν μια σειρά από ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς 
δείκτες, που αποτυπώνουν την ισχυρή επίδραση του 
στο συνολικό τουριστικό προϊόν της χώρας. 

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος, παρουσιάζοντας τη μελέτη, τόνισε ότι το Νότιο 
Αιγαίο αποτελεί τον πρωταθλητή σε πολλές κατηγο-
ρίες του ξενοδοχειακού προϊόντος της χώρας. Όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης του ΙΤΕΠ, η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στην 
πρώτη θέση στις υποδομές φιλοξενίας σε ξε-
νοδοχεία, διαθέτοντας 2.068 μονάδες και 
99.700 δωμάτια, σε 5 αστέρων ξενοδοχεία, τα 
οποία ανέρχονται σε 144, όσο και σε αριθμό 
εργαζομένων, που άγγιξαν τις 35.915 το 2016. 
Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν τα υψηλά στά-
νταρτς των ξενοδοχειακών υποδομών του Νοτίου 
Αιγαίου και το αντιστοίχως υψηλό επίπεδο παρεχομέ-
νων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Αποτυπώνουν 
την μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική των νησιών μας 
αλλά και την ανάγκη η πολιτεία, αντί να δημιουργεί 
συνθήκες που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα του 
εξαιρετικού τουριστικού προϊόντος μας, αντί να δημι-
ουργεί επενδυτικά αντικίνητρα και προσκόμματα, να 
στηρίξει τους επαγγελματίες του τουρισμού, εκείνους 
που ακόμη σε στους πιο δύσκολους καιρούς της εγ-
χώριας αλλά και της διεθνούς οικονομικής  ύφεσης, 
γνωρίζουν άριστα πως να κάνουν σωστά τη δουλειά 
τους, να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να γίνονται οι 
στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας, να γίνονται η 
θετική εικόνα της χώρας μας σε όλο τον κόσμο.

Σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου σημειώνεται: «[…] Η Περιφερειακή Αρχή, από την 
πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της, διαμόρ-
φωσε την τουριστική στρατηγική της στον τουρισμό, 
αντιμετωπίζοντας για πρώτη φορά το Νότιο Αιγαίο 
ως αυτό που πραγματικά είναι: ο πρωταθλητής του 
ελληνικού τουρισμού. Η απόλυτη συναίσθηση των 
χαρακτηριστικών, των μεγεθών και των δυνατοτήτων 
του τουριστικού προϊόντος των νησιών μας, διαμόρ-
φωσαν το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Τουρι-
σμού του Νοτίου Αιγαίου, που εφαρμόζεται εδώ και 
δύο χρόνια, με εξαιρετική επιτυχία και εντυπωσιακές 
επιδόσεις.

Με τον ίδιο ζήλο θα συνεχίσουμε. Με εξωστρέ-
φεια, με συνέπεια, με σοβαρότητα, αλλά κυρίως  με 
σχέδιο, διαμορφώνοντας το κατάλληλο περιβάλλον 
που θα επιτρέψει στους ανθρώπους του τουρισμού, 
από όποια θέση υπηρετούν τον βασικό αιμοδότη της 
οικονομίας των νησιών του Νοτίου Αιγαίου και της 
χώρας, να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που ξέρουν 
καλύτερα: πρωταθλητισμό!».

Αστυνομική 
ημερίδα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
(27.05.2017) εκπαιδευτική ημερίδα διαπραγματευτών 
Ελληνικής Αστυνομίας στην Ερμούπολη Σύρου, έδρα 
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Νοτίου Αιγαίου.

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ημερίδας παρακο-
λούθησαν συνολικά 6 στελέχη – διαπραγματευτές, οι 
οποίοι φέρουν το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου μέχρι 
και του Αστυνόμου Β’ και υπηρετούν σε υπηρεσίες 
των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κυκλάδων, Α’ και Β’ 
Δωδεκανήσου.

Στην ημερίδα συμμετείχε η ψυχολόγος της Γενικής 
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αι-
γαίου ως παρατηρητής, ενώ τον συντονιστικό ρόλο 
είχε Αξιωματικός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδι-
κών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.).

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επικαιροποίηση 
των γνώσεων των διαπραγματευτών της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε θέματα αντιμετώπισης περιστατικών 
ιδιαίτερου χειρισμού, καθώς και η ανάλυση διαχείρι-
σης περιστατικών στο πλαίσιο της αστυνομικής δρά-
σης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
ανάλογων υποθέσεων στην καθημερινή αστυνομική 
πρακτική.
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7ος  
ποδηλατικός 
γύρος Πάρου

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28/5/2017 από τον 
Αθλητικό Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου, σε συνεργασία με 
τον δήμο Πάρου, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, καθώς 
και την υποστήριξη της ΚΔΕΠΑΠ, του ΑΜΕΣ «Νηρέ-
ας», των τοπικών κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων 
και της ΕΟΔ Κυκλάδων, ο ποδηλατικός γύρος Πάρου, 
συνολικής απόστασης 61 χιλιομέτρων.

Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν με αφετηρία τη Νάουσα και 
ακολούθησαν τη διαδρομή: Παροικιά,  Πούντα, Βουτά-
κος, Αλυκή, Αγκαιριά, Άσπρο Χωριό, Δρυός, Λογαράς, 
Π. Λιβάδι, Μάρπησσα, Μάρμαρα, Πρόδρομος, Κώστος, 
Υστέρνι και επέστρεψαν στη Νάουσα για τον τερμα-
τισμό.

Αποτελέσματα

Τα τελικά αποτελέσματα είχαν ως εξής (εντός πα-
ρένθεσης οι ηλικίες γέννησης των ποδηλατών και στη 
συνέχεια τα σωματεία που εκπροσωπούσαν. Όπου δεν 
υπάρχει σωματείο, ο ποδηλάτης ήταν ανεξάρτητος).
1. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ (1974) ΑΛΦΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ (1981)
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΗΣ (1978)
4. ΑΡΣΕΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ (1977) Α.Π.Ο. ΠΑΡΟΥ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΔΡΑΛΗΣ (1980) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪ-
ΚΟΣ
6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (1982) ΥΓΕΙΑ & ΔΙ-
ΑΠΛΑΣΗ
7. ΠΑΥΛΟΣ ΓΟΥΔΑΣ (1976)
8. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΑΛΛΗΣ (1967) ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
9. ΔΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1976) bike center Mykonos
10. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΥΤΡΟΣ (1964) ΑΙΟΛΟΣ
11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (1953) ΠΑΝΑΘΗ-
ΝΑΙΚΟΣ
12  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (1966) ΥΓΕΙΑ & 
ΔΙΑΠΛΑΣΗ
13. ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΖΩΓΛΗ (1983) ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

14. ALEXANDER ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (1977)
15. ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ (1991) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
16. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΙΝΑΚΗΣ (1986)
17. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ (1972) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
18. ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ (1985) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
19. ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΤΒΙΣΣ (1972) ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
20. ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ (1979)
21. GIANNIS ΜΠΑΚΑΘΑΝΑΣΗΣ (1966) BIKESHOP
22. ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΙΚΑΣ (1973)
23. ΜΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1963) ΑΛΦΑ
24. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ (1959) ΟΦΝΙ ΙΩ-
ΝΙΑΣ
25. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ (1970) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
26. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (1981) Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕ-
ΑΣ
27. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ (1976) ΑΕΚ
28. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ (2000) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
29. ΝΙΚΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ (1979)
30. ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (1987) ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
31. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ (1979) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
32. COLIN BROWN (1964)
33. ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ (1985) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
34. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ (1980) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
35. ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ (1982) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
36. CONSTANTIN ΧΟΥΠΗΣ (1960) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
37. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ (1959)
38. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ (1955) NORTH BIKE
39. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ (1976)
40. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ )1981)
41. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (1979) ROAD IT
42. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ (1973)
43. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΗΣ (1981)
44. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΩΡΙΟΣ (1980) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
45. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ (1989) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
46. ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ (1982) Π.Ο. ΝΑΞΟΥ
47. ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ (1964)
48. ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ (1980) BIKESHOP.GR
49. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΡΟΣ (1968) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
50. JAY HICKMAN (1970) PAROSACTIVE
51. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (1985) 
ΠΥΚΝΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ
52. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ (1970) DYNO CYCLES
53. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ  (1987) ΠΥΚΝΗ ΒΛΑΣΤΗ-
ΣΗ
54. NICHOLAS COOPER (1952)
55. ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ (1975)
56. MICAHEL PRAX (1964)

57. ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (1976)
58. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ (1980)
59. JOHN MASTERS (1965)
60. ΣΑΒΑΣ ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ (1975) ΜΑΡΚΟ
61. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ (1968)
62. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ (1971)
63. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (1983)
64. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ (2001)
65. THOMAS LEWIS (1964)
66. ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ (1978)
67. ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ (1969) ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
68. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ (1978) DYNO CYCLES
69. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (1990)
70. ΣΩΤΗΡΗΣ Β’ΟΜΒΑΣ (1952) BIKESHOP
71. ΑΝΝΑ ΚΒΑΣΤ (2001) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
72. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ (1973)
73. ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ (1948) ΑΕΚ
74. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΥΩΝΑΣ (1984)
75. LORRAINE CROUCH (1964)
76. ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ (1966)
77. LAPA ERICSSON (1985)
78. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ (2001)
79. THOMAS SILVER (1979)
80. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ (1989)
81. ΝΙΚΗ ΠΟΥΛΙΟΥ (1974)
82. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΜΠΟΝΗΣ (1975)
83. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (1953)
84. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΒΕΡΓΗΣ (1961) ΤΡΙΑΘΛΟΣ ΡΟ-
ΔΟΣ
85. ΑΔΡΙΕΤΤΑ ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ (2002) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
86. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ (1980) ΑΠΟ ΠΑΡΟΥ
87. ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ (1988)
88. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΝΑΛΕΣ (1979) ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ
89. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΚΟΣ (1981)
90. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (1973)
91. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ (1960) ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩ-
ΣΗΣ
92. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1955) ΠΕΠΑ
93. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ (1989)
94. ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΗΣ (1976)
95. ΘΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ (1950) 
96. ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΕΤΟΣ  (1964)
97. JAMES HALL (1965).
98. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ (1951) NIL
99. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΙΓΩΝΗΣ (1984)
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Ορθοπεταλιές
Μαγευτικές στιγμές έζησαν ποδηλάτες και θεατές την περασμένη Κυριακή 

28/5 που διοργανώθηκε ο 7ος ποδηλατικός γύρος Πάρου.
Οι ποδηλάτες διένυσαν 61 χιλιόμετρα απ’ όλες τις περιοχές του νησιού μας και 

έδωσαν ένα σπάνιο και όμορφο θέαμα (Αναλυτικά στη διπλανή σελίδα).
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