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■ Παρασκευή και 13!
Παρασκευή και 13 σήμερα και η μέρα είναι συνδε-

δεμένη –κατά βάση στη δυτική Ευρώπη- με τη δει-
σιδαιμονία και τους αστικούς μύθους. Σύμφωνα με 
τον αστικό μύθο, η Παρασκευή είναι δυσοίωνη, επειδή 
τέτοια μέρα σταυρώθηκε ο Χριστός και κατά άλλους 
γιατί ο 13ος μαθητής του Χριστού, ήταν ο Ιούδας. Ακό-
μα, οι δυτικοί πιστεύουν ότι είναι γρουσούζικη ημέρα 
επειδή ο Πάπας την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 1307 
εξέδωσε διάταγμα για τη σύλληψη και θανάτωση των 
ναϊτών ιπποτών. «Άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώ-
νες» δηλαδή, γιατί άκρη δε θα βρεις.

■ Αγ. Άννα
Από την άλλη όμως υπάρχει και μία άλλη αλήθεια. 

Σχεδόν Παρασκευή παρά Παρασκευή, έχουμε και από 
μία παραίτηση από την πλειοψηφία του δήμου Πάρου. 
Έρχεται δηλαδή το τέλος της εβδομάδας και εκεί που 
λέω «επιτέλους, θα αράξω Σαββατοκύριακο και θα 
ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο», τσουπ, σκάει 
e-mail με κάποια παραίτηση δημοτικού συμβούλου. Ε, 
άμα είσαι στην παράταξη του Κωβαίου, όσο να ’ναι 
δεν ξεπερνάς εύκολα τις δεισιδαιμονίες για την Παρα-
σκευή. Άσε που τα ονόματα Θ. Μαρινόπουλος και Χρ. 
Χριστόφορος, έχουν 13 γράμματα! Τώρα θα μου πεις 
ότι και ο Πιεμπονγκσάντ έχει 13 γράμματα. Αυτόν γιατί 
δεν τον αναφέρω; Σωστό και αυτό.

■ Κακοτυχία
Επειδή όμως θέλω να εμβαθύνω στο θέμα της κα-

κοτυχίας πρέπει να γράψω ότι αν δώσεις στο χέρι ενός 
φίλου καυτή πιπεριά, τότε θα σπείρεις τη διχόνοια στη 
σχέση σας. Αν θες να του δώσεις καυτερή πιπεριά, κα-
λύτερα ακούμπησε την στο τραπέζι. Το ίδιο ισχύει και 
για τα μαχαίρια. Αυτό τουλάχιστον διάβασα σε σχετικά 
βιβλία και δεν μπορεί, κάτι θα ξέρουν! Ακόμα, αν ρίξεις 
αλάτι σημαίνει πως θα σε βρει το κακό. Κάτι δηλαδή 
σαν εμάς τους βάζελους με τον Αλαφούζο πρέπει να 
είναι. Επίσης, αν βάζεις γάλα στο τσάι σου πρέπει να 
το προσθέτεις μετά τη ζάχαρη, διαφορετικά δε θα πα-
ντρευτείς ποτέ! Προβλέπω από αύριο να κόψουν όλοι 
οι ανύπαντροι το τσάι!

■ Καλοτυχία
Φυσικά δεισιδαιμονίες υπάρχουν και για την καλο-

τυχία. Διότι, ’νταξ βρε παιδιά αλλά να πουλήσουν και 
τα μαγαζιά κανένα ματόχαντρο, κανένα λαγοπόδαρο, 
κανένα πέταλο αλόγου, κανένα σκόρδο, κανένα πέτα-
λο αλόγου κλπ. Βέβαια απ’ ότι λένε για πραγματική 
καλοτυχία πρέπει να τοποθετήσεις ένα βασιλικό στην 
είσοδο του σπιτιού. Τώρα καταλαβαίνω και εγώ γιατί 
το πρώτο πράγμα που αλλάζει ο εκάστοτε δήμαρχος 
του νησιού μας είναι οι γλάστρες στο δημαρχείο Πά-
ρου. Δεν είναι τελικά εικαστική παρέμβαση. Είναι για 
την καλοτυχία!

■ Το αυγό…
Σε μία κωμόπολη της Αχαΐας θεωρούν ότι αν μία 

μαύρη κότα γεννήσει αυγό τη Μεγάλη Πέμπτη ή αν 
τύχει και κάποια κότα πρωτογεννήσει Μεγάλη Πέμπτη, 
ο τυχερός ιδιοκτήτης της αποκτά μαγικές δυνάμεις αν 
ακολουθήσει στη συνέχεια τη σωστή διαδικασία. Τα 
αυγά της μαύρης κότας πρέπει να «διαβαστούν» στην 
εκκλησία και μετά να θαφτούν σταυρωτά σε αμπέλι, 
για να μην το τρώει το σκαθάρι και να μην το πλησιά-
ζει το χαλάζι. Έτσι λέει η παράδοση της κωμόπολης, τι 
να κάνουμε τώρα;.

■ Το αυγό 2
Τη δεκαετία του ’80 στη συγκεκριμένη κωμόπολη 

κυριαρχούσε το ΠΑΣΟΚ, όπως άλλωστε και σε όλη την 
Αχαΐα. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές παρουσιάστηκε 
ένας νέος υποψήφιος που υποστήριζε ότι μπορούσε 

να νικήσει τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ. Αμέσως συγκε-
ντρώθηκε δίπλα του ένας ικανός αριθμός πολιτών για 
να τον βοηθήσει. Η πρώτη συγκέντρωση του συνδυ-
ασμού πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν το Πάσχα 
και εκεί έπεσε η ιδέα να βρεθούν αυγά μαύρης κότας 
που θα γεννηθούν τη Μ. Πέμπτη. Βρέθηκαν τα αυγά 
και θάφτηκαν στο αμπέλι του υποψηφίου. Οι εκλογές 
ήρθαν, αλλά τελικά, νίκησε και πάλι ο υποψήφιος του 
ΠΑΣΟΚ με μεγάλη διαφορά. Το ξόρκι δεν έπιασε!

■ Τσίπρας
Στις 31 Δεκεμβρίου του 2013, ο τότε αρχηγός της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλ. Τσίπρας, μαζί με τον 
Νο 2 του κόμματος (Παν. Λαφαζάνη), υποδέχθηκαν τα 
μέλη του τμήματος ελληνικών χωρών του δήμου Σα-
ρωνικού, για τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Την ώρα 
που ο κ. Τσίπρας μαζί με τον κ. Λαφαζάνη κερνούσαν 
τα παιδιά μελομακάρονα, πετάχτηκε μία κυρία με μία 
κρεμμύδα (γούρι) και χτύπησε με αυτήν, και τους δύο 
στο κεφάλι, για το καλό του νέου χρόνου. Όλοι οι πα-
ρευρισκόμενοι στα κάλαντα ξέσπασαν σε χειροκροτή-
ματα και το θεώρησαν «καλό σημάδι». Τελικά, Τσίπρας 
και Λαφαζάνης έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους και δε 
λένε ούτε «καλημέρα», ενώ η κυρία με την κρεμμύδα 
έχει γίνει άφαντη!

■ Μνημόνιο!
Το μνημόνιο έχει δημιουργήσει τον «μπαμπούλα» 

και στην Αργεντινή. Έτσι, οι Αργεντινοί, έχουν ως κα-
τάρα να αναφέρουν το όνομα του πρώην προέδρου 
τους Κάρλος Μένεμ. Ο Μένεμ, είναι ο πρόεδρος της 
πτώχευσης και τη διαφθοράς γι’ αυτούς, και θεω-
ρείται φορέας κακής τύχης. Αν κατά λάθος το όνομά 
του αναφερθεί, τότε οι άνθρωποι βάζουν το χέρι τους 
στην καρδιά (σα να χτυπάνε ξύλο). 

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, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 464

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

Διαφωνίες

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.



∆.Ε.Υ.Α.Π.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΝΕΡΟ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Όποιος έχει παρακολουθήσει τη δίκη για το ναυάγιο 
του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», τις μαρτυρίες και το χρονικό 
αυτού του τραγικού ναυαγίου, δεν μπορεί να μην ξέρει 
τον Βασίλη Ραχούτη, τον ήρωα που έχασε τη ζωή του 
βοηθώντας τους συνανθρώπους του.

Ο Βασίλης Ραχούτης, από τη Λαμία, μαζί με άλλους 
19 στρατιώτες, ήταν οι άνθρωποι που έσωσαν δεκά-
δες ζωές επιβατών που επέβαιναν στο πλοίο. Ο Ρα-
χούτης δεν πνίγηκε, έχασε τη ζωή του στη θάλασσα 
όταν τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της 
προσπάθειάς του να σώσει ένα μωρό και αφού πρώτα 
είχε σώσει τη μητέρα του. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα 
είχε αυξηθεί ο κατάλογος των νεκρών του ναυαγίου 
αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες στρατιώτες εκείνο το βρά-
δυ, στο καράβι, που με κίνδυνο της ζωής τους έσωσαν 
πολλούς συνανθρώπους τους, που τους χρωστούν αι-
ώνια ευγνωμοσύνη. Εκεί, που υπήρξε ανευθυνότητα 
από αυτούς που επέτρεπαν σε ένα τέτοιο πλοίο να τα-
ξιδεύει, περίσσεψε η γενναιότητα ανθρώπων σαν τον 
Βασίλη Ραχούτη, που θυσίασαν τη ζωή τους για να 
σωθούν άλλοι.

Την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε 
στα Καμένα Βούρλα του Ν. Φθιώτιδας, επιμνημόσυνη 
δέηση και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη του. Η δέη-
ση πραγματοποιήθηκε στο χώρο έμπροσθεν του Ιερού 
Ναού Αγ. Παντελεήμονα, όπου βρίσκεται η προτομή 
του ήρωα στρατιώτη.

Επιτροπή ονοματοδοσίας
Ο κ. Χριστόδουλος Μαούνης, μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς, έγραψε το παρακάτω κεί-
μενο για τον Β. Ραχούτη:

«Την ημέρα των γενεθλίων του στα Καμένα Βούρ-
λα, όπου βρίσκεται η προτομή του, τίμησαν τον ήρωα 
στρατιώτη πεζικού Βασίλειο Ραχούτη.   

Η ιαχή «αθάνατος» ακούστηκε για ακόμη μια χρο-
νιά, στη γενέθλια γη του στρατιώτη που θυσιάστηκε 
στο πολύνεκρο ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» δια-
σώζοντας δεκάδες επιβάτες. Η παρακάτω επιστολή 
στάλθηκε στην «επιτροπή ονοματοδοσίας της δημο-
τικής κοινότητας Πάρου», του δήμου Πάρου και σας 
την δημοσιεύουμε εις μνήμη του. Η Πάρος τον τίμη-
σε ονοματοθετώντας μια οδό και τον τιμά κάθε 
26 Σεπτεμβρίου σε ανάμνηση του θλιβερού αυτού 
γεγονότος».

Η ομιλία
Η κ. Ζαφειρίνη Κυπραίου – Χονδρογιάννη, για το 

μνημόσυνο του Β. Ραχούτη είπε τα παρακάτω:

«Εκεί, στα Καμένα Βούρλα, κοντά στην εκκλησία, δί-
πλα στη θάλασσα, βρίσκεται η προτομή του Βασίλη 
Ραχούτη, του ήρωα, του αντρειωμένου! Τη νύχτα, που 
όλοι κοιμούνται, ο Βασίλης ξαγρυπνά, έτοιμος να βο-
ηθήσει τους ψαράδες που άργησαν να επιστρέψουν 
στα σπιτικά τους, έτοιμος να δαμάσει τα κύματα. Η 
ψυχή του είναι εκεί ολόγυρα!

Ο ήρωας είναι Ρουμελιώτης. Καμαρώνουμε κι εμείς 
οι Παριανοί πως είναι και δικός μας, γιατί σε μας είπε 
στη ζωή αντίο, γιατί για μας αγωνίστηκε για να σώσει 
ζωές, εκεί πάνω στο «Σαμίνα», στο σαπιοκάραβο που 
χανόταν στις «Δυο Πόρτες». 

Ο πατέρας του, του είπε στο κινητό του τηλέφωνο, 
«φύγε σώσε τη ζωή σου». Εκείνος όμως έμεινε εκεί. 
Ήταν μόνο είκοσι χρονών, πιστός στις αξίες του και 
στα ιδανικά του! Άρπαζε εκείνη την εφιαλτική νύχτα, 
κι έβαζε στις βάρκες τους ανθρώπους, την ώρα που η 
θάλασσα μαινόταν, την ώρα που τα κύματα λυσσομα-
νούσαν και παντού ακούγονταν φωνές τρόμου. Αγω-
νίστηκε, προσπάθησε με γενναιότητα. Η θάλασσα στις 
«Δυο Πόρτες» ήταν ανελέητη, τα κύματα της τεράστια! 
Το ηρωικό παλικάρι, ο μαχητικός Βασίλης Ραχούτης, 
ο αετός, στο τέλος νικήθηκε από τη μεγάλη κούραση, 
από την εξάντληση! Όταν οι Παριανοί ψαράδες τον 
πήγαν στο νησί, εκείνος ήδη είχε πετάξει στα ουρά-
νια, άγγελος, που πήγε κοντά στο Θεό του… Την ημέ-
ρα των γενεθλίων του, την Κυριακή 24 Ιουνίου στις 
11:00π.μ. οι γονείς του, οι φίλοι του, ο λιμενάρχης, οι 
αρχές του τόπου, άγημα στρατού, τον τίμησαν… Οι γο-
νείς ήταν συγκινημένοι, αξιοπρεπείς, υπερήφανοι για 
το βλαστάρι τους –σύμβολο- είδωλο ανθρωπισμού, 
δεν είχαν οργή (αντίθετα, μαθαίνω, προσπαθούν να 
βρίσκουν διέξοδο μοιράζοντας την αγάπη τους όπου 
μπορούν).

Είπα δύο λόγια στον κόσμο που ήταν συγκεντρωμέ-
νος εκεί, αντιπροσωπεύοντας τους Παριανούς.

«Εγώ είμαι από την Πάρο και θέλω να πω δύο λόγια 

εκ μέρους των συμπατριωτών μου. Το κοινό μας ση-
μείο: η αγάπη, ο θαυμασμός και ο σεβασμό μας στον 
ηρωικό νέο! Υποκλίνομαι στην ανάμνηση του ήρωα 
Βασίλη Ραχούτη, υποκλίνομαι στη θαρραλέα απόφαση 
του να θυσιαστεί! Μας έκανε όλους υπερήφανους! Του 
αξίζει φωτοστέφανο! Η Πάρος τον τίμησε και ακόμη 
και σήμερα οι κάτοικοι της στην ανάμνηση του δακρύ-
ζουν. Τον ονομάζουμε «ήρωα» και «Άγιο» και δεν είναι 
υπερβολή το «Άγιος» γιατί και οι Άγιοι, έδιναν πολλές 
φορές και τη ζωή τους για να σώσουν ανθρώπους. 

Ο Βασίλης ήταν μόνο 20 χρονών, δεν πρόλαβε να 
κάνει αμαρτίες που κάνουν οι μεγάλοι. Αργότερα κα-
τάλαβα γιατί ήταν αυτός που ήταν. Οι γονείς του, του 
άνοιξαν το δρόμο, του έμαθαν πως πρέπει ο χαρα-
κτήρας του να έχει ποιότητα. Ο πατέρας του πάντοτε 
έσωζε ανθρώπους με κίνδυνο τη ζωή του. Οι φαντά-
ροι, στη στρατιωτική υπηρεσία που εργάζεται η μη-
τέρα του τη φωνάζουν «ΜΑΝΑ»! Της αξίζει, γέννησε 
ένα τέτοιο εκλεχτό ανθό, αντρειωμένο που της έφυγε, 
πόνος ασύλληπτος βαθύς και ασήκωτος κι εκείνη τον 
αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια και γενναιότητα! Μάνα 
Σπαρτιάτισσα! Εγώ δε θα τον αποχαιρετήσω γιατί πά-
ντα θα ζει στην καρδιά μου. Το μόνο που με παρη-
γορεί είναι η σκέψη και η πίστη ότι ο Άγιος μας, της 
Πάρου ο Άγιος, ο Γέροντας μας ο Φιλόθεος Ζερβάκος 
τον προστατεύει, τον καμαρώνει, τον κρατά κοντά του, 
αφού και του Ιδίου η πορεία ήταν ανάλογη με αυτή 
του παλικαριού.

Να είσαι καλά εκεί που βρίσκεσαι, λεβέντη μας γεν-
ναίε μαχητή, ήρωα μας, ωραία ψυχή!».

Το θέμα της εβδομάδας

Μνήμη Β. Ραχούτη
Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του στρατιώτη Βασίλη Ραχούτη, που έδωσε τη 
ζωή του προκειμένου να σώσει συνανθρώπους του στο ναυάγιο του «ΕΞΠΡΕΣ 
ΣΑΜΙΝΑ», πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα, στις 24/6/2018.
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Τυριάγραβιέρα | κεφαλοτύρι | κεφαλάκι | κρασοτύρι | σουρωτόκεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | βούτυρο φρέσκο | ξυνότυρο | ανθότυρο ξερό | φορµάκι

Κρασιά ΠΑΡΟΣ (λευκό & ερυθρό) | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ (λευκό & ερυθρό)

«Γραβιέρα Πάρου»
60 χρόνια στο Παριανό τραπέζι

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

Συμβαίνουν 
στην Πάρο

Παραλίες: Είναι γνωστό ότι οι περιπτώσεις αυθαι-

ρεσίας  αυξάνονται με την απουσία ελέγχου και όταν 

δεν αποκαθίσταται η νομιμότητα. Η περίπτωση του 

συμπολίτη μας που έστησε στέγαστρο στην παραλία 

της Χρυσής Ακτής ήταν αναμενόμενο αποτέλεσμα του 

καθεστώτος της ατιμωρησίας που υπάρχει.

Συγχαίρουμε το πολεοδομικό γραφείο του δήμου 

για την άμεση αντίδρασή του με αναφορές στις αρμό-

διες υπηρεσίες, διερωτόμαστε όμως αν ενεργεί άμεσα 

μόνο όταν η περίπτωση «βγάζει μάτι» και γίνεται θέμα 

στα ΜΜΕ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις  που ίσως «βγά-

ζουν μάτια» δεν έχει πράξει το ίδιο. Όταν κάποιες αυ-

θαιρεσίες καταγγέλλονται στα ΜΜΕ, γιατί η δημοτική 

αρχή σιωπά και δεν ξεκαθαρίζει με απλά Ελληνικά, τι 

θεωρεί νόμιμο και τι παράνομο, και ποιες ενέργειες 

έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αυτή τη στιγμή μια ομάδα 

ξένων ετοιμάζουν καταγγελία στο Avaaz για συγκε-

κριμένη παραλία, με στόχο την συλλογή υπογραφών 

διεθνώς. Θα γίνουμε ρεζίλι.

Μποτιλιάρισμα στη διασταύρωση Γκίκα: Τόσο 

δύσκολο είναι ο δήμος να ζητήσει από τους ντόπιους 

οδηγούς  να αποφεύγουν να κατεβαίνουν στο κέντρο 

της Παροικίας τις ώρες αιχμής, Ιούλιο και Αύγουστο;

Ανανέωση άδειας οδήγησης στους άνω των 

80 ετών: Τελικά ένα άρθρο στη «Φωνή της Πάρου» 

έφερε αποτέλεσμα χάρη στην παρέμβαση του επάρ-

χου, Κ. Μπιζά και στην προθυμία του νευρολόγου κ. 

Μανωλά από τη Νάξο να εξυπηρετήσει τους ηλικιω-

μένους μας. Έτσι είχαμε την πρώτη επίσκεψη στις 15 

Ιουνίου 10-2μμ στο Κέντρο Υγείας. Το γεγονός αυτό 

είναι μια νίκη κατά της γραφειοκρατίας και της αδια-

φορίας για τους ηλικιωμένους, αλλά και μια απόδειξη 

ότι υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι δεν υπολογίζουν 

την ταλαιπωρία προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους 

έχοντες ανάγκη. Ευχαριστούμε τον γιατρό για την προ-

σφορά του και τον κ. Κ. Μπιζά για την φροντίδα του. 

Αναμένουμε να λυθεί και το πρόβλημα με τον ΩΡΙΛΑ.

Βεγγαλικά: Έγιναν της μόδας. Ο νεοέλληνας εκ-

φράζεται με θόρυβο και λάμψεις. Η εύκολη και θορυ-

βώδης επίδειξη. Η απουσία φαντασίας και σεβασμού 

στο περιβάλλον και στην ησυχία. Γάμοι, αρραβώνες, 

βαφτίσια, παραδοσιακές γιορτές, αθλητικές γιορτές, 

θρησκευτικές  γιορτές, παντού βεγγαλικά. Τι δουλειά 

έχει ο Κλήδονας και ο Δεκαπενταύγουστος με τα 

βεγγαλικά; Είναι σαν να παίζουν κλαρίνα στην εθνική 

γιορτή της Αμερικής στις 4 Ιουλίου.

Τιμές για ξένους και έχοντες: Βγαίνουν τα κε-

ράσια, οι φράουλες και τα βερίκοκα, τα κοιτάζεις και 

δεν αγοράζεις. Σε λίγο και τα σταφύλια. Ευτυχώς που 

πηγαίνουμε καμιά φορά στην Αθήνα και θυμόμαστε τη 

γεύση τους. Και τα ψάρια δεν πάνε πίσω. Στην Αθήνα 

τα βρίσκεις φρέσκα, 40% φθηνότερα.

Εκδηλώσεις: Κορεσμός εκδηλώσεων το καλοκαίρι 

και βουβαμάρα τον χειμώνα που σημαίνει ότι τις εκδη-

λώσεις και τις δράσεις τις κάνουμε ως επί το πλείστον 

για τους επισκέπτες. Οι ντόπιοι διψάμε και χρειαζό-

μαστε λίγες σταγόνες δράσεων πνευματικής και ψυχι-

κής καλλιέργειας από Οκτώβρη με Απρίλη, μήπως και 

αλλάξουμε συμπεριφορές. Εκτός αν νομίζουμε ότι οι 

συμπεριφορές μας είναι άριστες. 

Τσάμπα μάσα. Σε ένα πανηγύρι του Ιουνίου, ένας 

ξένος μασουλάει ένα πλοκάμι χταποδιού και πίνει σού-

μα. «Ποιος πληρώνει για όλα αυτά;» με ρωτάει στα 

Γαλλικά. Έκανα πως δεν κατάλαβα. Εκείνος ξαναρω-

τάει: «Γιατί τσάμπα;». Ήξερα ότι την τσάμπα μάσα την 

πληρώνει ο δήμος και θα του ’λεγα γιατί, αλλά σκέ-

φτηκα: «πού να καταλάβει ο ξένος  από  προεκλογική 

περίοδο».
∆ημήτρης Καλανδράνης

Άποψη

Λιμάνι Παροικιάς
Τηλέφωνο παραγγελιών:

22840 21096
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Παραίτηση 
Χρ. 
Χριστόφορου

Μία ακόμη παραίτηση δημοτικού συμβούλου 
της πλειοψηφίας είχαμε στον δήμο Πάρου. Αυτή 
τη φορά παραιτήθηκε ο αντιδήμαρχος Πάρου, Χρ. 
Χριστόφορος.

Η επιστολή παραίτησης του κ. Χριστόφορου 
έχει ως εξής:

«Λόγοι που δε θα αναλύσω στη παρούσα επι-
στολή με οδηγούν στην υποβολή της παραίτησης 
μου, τόσο από την θέση του αντιδημάρχου, όσο 
και από την θέση του δημοτικού συμβούλου και 
κατ’ επέκταση από όλες τις επιτροπές που προε-
δρεύω ή συμμετέχω. Την επιστολή μου  προς τον 
κ. δήμαρχο την έχω στείλει από τις 27/6/2018.

Ελπίζω η δημοτική αρχή να συνεχίσει το δύ-
σκολο έργο για την ανάπτυξη του νησιού μας, 
τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών 
και την αναβάθμιση του επιπέδου της ζωής των 
κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού μας.

Ευχαριστώ όλους του πολίτες της Πάρου, οι 
οποίοι μου έδωσαν την δυνατότητα να τους εκ-
προσωπήσω στο δημοτικό συμβούλιο. Ευχαρι-
στώ τους εργαζομένους του δήμου Πάρου και 
ιδιαιτέρως τους απασχολούμενους στις υπη-
ρεσίες που είχα υπό την εποπτεία μου για την 
αγαστή συνεργασία, την εργατικότητα και την 
υποστήριξή τους.

Τέλος, ευχαριστώ όλους τους δημοτικούς συμ-
βούλους, όλων των παρατάξεων του δημοτικού 
συμβουλίου, αλλά και όλα τα μέλη των επιτρο-
πών, για την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που 
έδειξαν στο πρόσωπό μου είτε κατά τη διάρκεια 
των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου 
και των συνεδριάσεων των επιτροπών, είτε κατά 
τη συνεργασία για την υλοποίηση των αποφά-
σεων».
Ο αντικαταστάτης

Τη θέση του παραιτηθέντα αντιδημάρχου, Χρ. 
Χριστόφορου, του συνδυασμού «Πάρος, τώρα 
στην Πράξη», καταλαμβάνει ο επιλαχών, Ηλίας 
Παντελαίος, από τις Λεύκες. 

Ο κ. Παντελαίος είναι ιδιωτικός υπάλληλος και 
πρώην κοινοτικός σύμβουλος Λευκών.

Ευχαριστίες  
Μ. Κωβαίου

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, με ανακοίνωσή του 
ευχαρίστησε τους φορείς και τους επιχειρηματίες για τη γιορ-
τή του ψαριού στη Νάουσα.

Ο κ. Κωβαίος, μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του σημειώ-
νει: «Επιθυμώ και δημόσια να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχα-
ριστίες μου σε όσους συνέβαλαν στη καθολική επιτυχία που 
σημείωσε και φέτος η γιορτή ψαριού στη Νάουσα που έγινε 
την 1η Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρθηκαν 
θαλασσινοί μεζέδες, σούμα, κρασί και τοπικά εδέσματα στους 
παρευρισκομένους, ενώ την εκδήλωση πλαισίωσαν χορευτι-
κά υπό τους ήχους της παραδοσιακής νησιώτικης μουσικής».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος του νησιού μας έκανε ονομαστική 
αναφορά στους επιχειρηματίες που βοήθησαν στη γιορτή και 
τα χορευτικά του λυκείου Ελληνίδων Σύρου, και του συλλό-
γου γυναικών Μάρπησσας. Ακόμα, τους συνδιοργανωτές της 
γιορτής, τη δημοτική κοινότητα Νάουσας, την ΚΔΕΠΑΠ και 
τον σύλλογο γυναικών Νάουσας για την άψογη οργάνωση 
του πολιτιστικού αυτού γεγονότος, καθώς και τον σύλλογο 
αλιέων για τη συνδρομή τους, και τη συνεχή στήριξή τους.

Η ευχαριστήρια ανακοίνωση του κ. Κωβαίου ολοκληρώνε-
ται με τη σημείωση: «[…] Η επιτυχία της «γιορτής του ψαριού» 
οφείλεται πρωτίστως στην εθελοντική εργασία των μελών 
του συλλόγου γυναικών Νάουσας αλλά και στην προσπάθεια 
των Ναουσαίων και των επιχειρηματιών, που αφιλοκερδώς 
εργάζονται και προσφέρουν για την ψυχαγωγία των συμπο-
λιτών τους και των επισκεπτών του νησιού μας, οι οποίοι 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραδοσιακά πο-
λιτιστικά δρώμενα και να γνωρίσουν τα ήθη και έθιμα που 
αναφέρονται στη θαλάσσια παράδοση αυτού του τόπου. Τέ-
λος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας τίμησαν με 
την παρουσία τους».

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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



σηµεία διανοµής
Μπορείτε να βρείτε το δούναι+λαβείν στα παρακάτω σηµεία:

Παροικιά
Smile - Αγ. Ελένη

«Αναγέννηση» βιβλιοπωλείο
Μπαρµπαρή Μαργαρίτα χαρτικά

Stradale cafe
«Οικόραµα» ∆αφερέρας Θέµης

Καπούτσος µίνι-µάρκετ
«Γκίκα Αφοί» χρωµατοπωλείο

Μάρπησσα
ΑΒ σούπερ-µάρκετ

«∆ήµητρα» αρτοποιείο
«Ξυλεµπορική» Άγουρος Άγγελος

«Σάµιος» χρώµατα

Αλυκή
Παρούσης ∆ηµήτρης - χρωµατα/εργαλεία
Νίκας Γιώργος παντοπωλείο- Βουτάκος

Λεύκες
«Γιούλη» µίνι-µάρκετ

«Στρατής» αρτοποιείο

Πρόδροµος
Καβάλης Ανδρέας µίνι-µάρκετ

Αντίπαρος
 «Μαριάνο» bio shop

Νέο κατάστηµα - Κεντρικός πεζόδροµος

Νάουσα
Τσουνάκης Αντώνης

Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία
Νικηφόρος Ρούσσος

«Intergreco» τουριστικό γραφείο

∆ρυός
«Ανουσάκη» σούπερ-µάρκετ

Μάρµαρα
«Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι»

αρτοποιείο

Αγ.Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | e-mail. info@smileweb.gr
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Το νομοσχέδιο προβλέπει την εφαρμογή της απλής 
αναλογικής στις προσεχείς εκλογές στους δήμους και 
στις περιφέρειες, τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφι-
σμάτων, καθώς και αλλαγές που έχουν να κάνουν με 
τη λειτουργία των δήμων. Από την πλευρά της η Ένω-
ση Περιφερειών Ελλάδας και η ΚΕΔΕ έχουν εκφράσει 
την κατηγορηματική τους αντίθεση με τις επικείμενες 
αλλαγές διαμηνύοντας ότι, «η αυτοδιοίκηση θα αγω-
νιστεί για να μην διαλυθούν οι δήμοι, το κράτος και 
οι ζωές μας».

Οι αλλαγές
Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι παρακάτω:
1. Κεντρική επιλογή του παρόντος σχεδίου νόμου 

είναι η καθιέρωση του εκλογικού συστήματος 
της απλής αναλογικής. Στην αιτιολογική έκθεση 
σημειώνεται ότι η αναλογική συγκρότηση των δημο-
τικών και περιφερειακών συμβουλίων αναμένεται να 
λειτουργήσει: «παιδευτικά για το σύνολο των παρα-
τάξεων που θα μετέχουν σε αυτά, καταργώντας στην 
ουσία την έννοια των συμπολιτευόμενων και των 
αντιπολιτευόμενων συμβούλων».

2. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού και περι-
φερειακού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυα-
σμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με 
τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που 
έλαβαν στον α’ γύρο. Αν κανένας συνδυασμός 
δεν συγκεντρώσει ποσοστό 50% συν 1, η ψηφοφο-
ρία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β’ γύρος), 
ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο 
συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

3. Οι δήμοι της χώρας θα διακρίνονται: α) δήμους 
μητροπολιτικών κέντρων, β) μεγάλους ηπειρωτικούς 
δήμους και πρωτεύουσες νομών, γ) μεσαίους ηπειρω-
τικούς δήμους, δ) μικρούς ηπειρωτικούς και μικρούς 
ορεινούς Δήμους, ε) μεγάλους και μεσαίους νησιωτι-
κούς δήμους και στ) μικρούς νησιωτικούς δήμους. 

4. Αποσυνδέεται ο χρόνος διεξαγωγής των αυτοδι-
οικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές και, ως εκ 
τούτου, επανέρχεται το προϊσχύον καθεστώς 
της τετραετούς θητείας των αυτοδιοικητικών 
αρχών και της διενέργειας των εκλογών κάθε 
4ο χρόνο.

5. Θεσμοθετείται και ρυθμίζεται πλήρως το δημο-
ψήφισμα, τόσο σε δημοτικό όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο.

6. Καθορίζεται ο χρόνος των εκλογών (Μάιος 
2019).

7. Η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνεται την 
1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή 
των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμ-
βρίου του τέταρτου έτους.

8. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβού-
λων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό 
των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατό-
τητα προσαύξησης έως και 30%, αντί του 10% που 
προέβλεπε το αρχικό κείμενο που είχε δοθεί προς δι-
αβούλευση.

9. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται τη δεύ-
τερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, κάθε τέταρτο 
έτος. Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών 
συνδυασμός, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επό-
μενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες 
εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους 
της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντι-
προσώπων (β’ γύρος). Με την επιφύλαξη ειδικότερων 
ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο μήνες 

πριν την ημερομηνία των εκλογών.

Άλλες αλλαγές
Στο Β’ μέρος του νομοσχεδίου επιχειρείται η ενί-

σχυση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) με τη θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας 
σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγμα-
τικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και στοχεύοντας στην 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της 
παραγωγής και σε μία, εν γένει, περιβαλλοντικά ενδε-
δειγμένη διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της 
χώρας και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών 
πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος.

Στο Γ’ μέρος οι ρυθμίσεις αφορούν την απονομή 
της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση, ενώ στο Δ’ 
μέρος θεσπίζονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
υπουργείου Εσωτερικών.

Αντίδραση ΚΕΔΕ
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης σε δήλωσή του 

για το σχέδιο νόμου υποστήριξε:
«Την ιστορική αυτή στιγμή η αυτοδιοίκηση οφεί-

λει να είναι ενωμένη και αποφασισμένη. Λάβαμε το 
τελικό κείμενο του προγράμματος «Κλεισθένης» το 

Νομοσχέδιο «Κλεισθένης 1» 
Εκλογές τον Μάιο 2019

Πρώτο Θέμα

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Κλεισθένης 1» για τη μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Καθορίζεται ο χρόνος των 
εκλογών τον Μάιο του 2019.
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οποίο και μελετάμε προκειμένου να διατυπώσουμε τη 
τελική θέση μας με βάση το περιεχόμενό του. Δυστυ-
χώς από τις πρώτες κιόλας ενδείξεις φαίνεται ότι στο 
τελικό κείμενο του νομοσχεδίου δεν έχουν επέλθει 
σοβαρές τροποποιήσεις. Ενωμένη η αυτοδιοίκηση θα 
αγωνιστεί για να μην διαλυθούν οι δήμοι, το κράτος 
οι ζωές μας».

Πάρος – Αντίπαρος
Η Πάρος ανήκει στην κατηγορία: «Μεγάλοι και με-

σαίοι νησιωτικοί Δήμοι». Στην κατηγορία αυτή υπάγο-
νται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό άνω των 
3.500 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυ-
σμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής.

Η Αντίπαρος ανήκει στην κατηγορία: «Μικροί νησιω-
τικοί δήμοι». Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι 
νησιωτικοί δήμοι, με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, 
βάσει της τελευταίας απογραφής.

Οι κατηγορίες λαμβάνονται υπ’ όψη ιδίως για τον 
καθορισμό των αρμοδιοτήτων των δήμων, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την κατάρτι-
ση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ 
α’ βαθμού, για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτε-
λών Πόρων (ΚΑΠ), καθώς και για την κατανομή και 
αξιοποίηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων χρη-
ματοδότησης των δήμων από εθνικούς ή ευρωπαϊ-
κούς πόρους.

Τέλος, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα του 
2014 οι παρατάξεις σε Πάρο και Αντίπαρο με 
τον νέο νόμο θα λάμβαναν τις εξής έδρες: Στην 
Πάρο ο συνδυασμός του κ. Κωβαίου 12 έδρες, ο συν-
δυασμός του κ. Βλαχογιάννη 7 έδρες, η ΚΕΠ-ΟΣΑ 5 
έδρες και η Λαϊκή Συσπείρωση 3 έδρες. Στην Αντίπαρο 
ο συνδυασμός του κ. Αναστ. Φαρούπου θα λάμβανε 
7 έδρες και ο συνδυασμός του κ. Λεβεντάκη 6 έδρες.

Διακυβέρνηση δήμων
Τον δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδή-

μαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει 
σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δη-
μάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψη-
φία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει 
ο σύμβουλος αυτός.

Στην Πάρο με τον νέο νόμο μπορούν να ορι-
στούν τέσσερις αντιδήμαρχοι, ενώ στην Αντί-
παρο δύο αντιδήμαρχοι. Ακόμα, η θητεία των 
αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο 
ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδή-
μαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του 
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Επίσης, το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου 
εκλέγεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος 
της δημοτικής περιόδου. Το προεδρείο του δημοτικού 
συμβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντι-
πρόεδρο και τον γραμματέα. Ο πρόεδρος προέρχεται 
από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου. Ο αντι-
πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που αναδεί-
χθηκε δεύτερη και ο γραμματέας προέρχεται από την 
τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη.

Οι παρατάξεις
Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ανήκουν σε 

δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με 
τον οποίο έχουν εκλεγεί. Επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος 
δήμαρχος.

Μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητο-
ποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξη του, μπορεί 
να ενταχθεί σε άλλη, με γραπτή δήλωση που υποβάλ-
λεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου και 
υπογράφεται από τον ίδιο και τα δύο τρίτα τουλάχι-
στον των μελών της παράταξης στην οποία προσχω-
ρεί, εφ’ όσον αυτή έχει τουλάχιστον 3 μέλη, ή από όλα 
τα μέλη της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφ’ 
όσον αυτή έχει λιγότερα από 3 μέλη. Υφιστάμενες 
παρατάξεις μπορούν να συνενωθούν σχημα-
τίζοντας νέα παράταξη, με γραπτή δήλωση προς 
το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, την οποία 
υπογράφει το σύνολο των μελών των συνενούμενων 
παρατάξεων.

Επιτροπές
Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατόπιν εισήγησης 

του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές για την 
επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιόν του θεμάτων 
της αρμοδιότητάς του.

Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος 
που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε 
αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες 
τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλί-
ου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, 
καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της 
επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της 
περιοχής.

Κοινότητες
Πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας εκλέγεται 

από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και 
για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο επικεφαλής 
ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συν-
δυασμούς.

Στον πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας χορηγούνται 
από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφα-
ση του υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων.  Ο πρόεδρος του συμβουλί-
ου κοινότητας πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που 
προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής 
αρμοδιότητες: α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της κοινό-
τητας, β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται 
από τον δήμαρχο, γ) Εισηγείται στο συμβούλιο θέματα 
της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του 
συμβουλίου που λαμβάνονται, δ) Ενεργεί πληρωμές 
από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις 
σχετικές διατάξεις και ε) Συμμετέχει στη διοίκηση κλη-
ροδοτήματος, με έδρα την κοινότητα στην οποία ασκεί 
τα καθήκοντα του.

Πρώτο Θέμα

Δημοψηφίσματα
Δημοτικό ή περιφερειακό δημοψήφισμα 

μπορεί να προκηρύσσεται για κάθε θέμα, 
εκτός από ζητήματα σχετικά με την εθνική 
ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική, τη μετανα-
στευτική πολιτική, την ερμηνεία και εφαρμο-
γή διεθνών συνθηκών, ατομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα, την ελευθερία της θρησκευτικής 
συνείδησης και λατρείας ή τη θεσμική οργά-
νωση όλων των γνωστών θρησκειών. 

Επίσης, δημοψήφισμα δεν προκηρύσσεται 
για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης του 
οικείου Ο.Τ.Α., επιβολής τελών, ανακαθορι-
σμού του αριθμού και των ορίων των δήμων, 
των κοινοτήτων, των περιφερειών και των 
περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Παροικιά ώρα 
μηδέν

Από τότε που ήρθα για πρώτη φορά σαν τουρίστας 
στην Πάρο και αποφάσισα να μείνω μόνιμα εδώ, λά-
τρεψα την Παροικιά, και πιο συγκεκριμένα τον παρα-
δοσιακό της οικισμό.

Έχω δεθεί με τον παραδοσιακό οικισμό της Παροι-
κιάς και ακόμα για να πιω έναν καφέ σπάνια φεύγω 
εκτός των ορίων του. 

Ο ομορφότερος οικισμός των Κυκλάδων –στα δικά 
μου μάτια- τα τελευταία χρόνια εκτός του ότι έχει 
μεταβληθεί σ’ ένα απέραντο πάρκινγκ αυτοκινήτων, 
δείχνει να διώχνει τον κάτοικό της με διάφορους 
τρόπους. Η Παροικιά άρχιζε να θυμίζει «αποθήκη» 
της Πάρου. Εδώ όλες οι υπηρεσίες, εδώ το κυκλο-

φοριακό πρόβλημα, εδώ η αδιαφορία των τοπικών 
αρχών, εδώ τα πάντα. Η Παροικιά έχει ένα από τα 
σπουδαιότερα αλσύλλια στις Κυκλάδες, αλλά αυτό 
δεν καταφέρνει να συγκεντρώσει ως τόπος ανα-
ψυχής ούτε τους κατοίκους της. Ο πεζόδρομος της 
Εκατονταπυλιανής είναι ένα ατελείωτο πάνω-κάτω 
των αυτοκινήτων και το αλσύλλιο πάρκινγκ. Στους 
δρόμους πίσω από την εκκλησία είναι σταθμευμένα 
δεκάδες αυτοκίνητα και μηχανές. 

Η κατάσταση χειροτερεύει στον δρόμο προς την 
Καθολική εκκλησία. Οι δρόμοι είναι κυριολεκτικά 
απροσπέλαστοι. Μόνιμα παρκαρισμένα αυτοκίνητα 
σε κάθε μέτρο γης.

Στον λατρεμένο παραδοσιακό οικισμό πολλοί 
φοβούνται πλέον ότι θα υπάρξουν τροχαία ατυχή-
ματα! Κανείς δε σέβεται το ωράριο που υπάρχει για 
τις φορτοεκφορτώσεις των εμπορευμάτων. Όποιος 
θέλει, σε οιαδήποτε ώρα της ημέρας, ανεφοδιάζει 
με εμπορεύματα τα καταστήματα. Κάτω από τις κα-
μάρες των σπιτιών, οι τουρίστες δε φωτογραφίζουν 
πλέον βουκαμβίλιες. Εκεί υπάρχουν σχεδόν μόνιμα 
παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα των ενοίκων της περιο-
χής. Τα τροχοφόρα δεν είναι παρκαρισμένα εκεί από 
τους «κακούς» τουρίστες που δε σέβονται την τάξη. 
Είναι των μόνιμων κατοίκων. 

Η περιβόητη πλατεία Μαντώς είναι μία πλατεία 
«βάλε-βγάλε». Η ιστορία με τα κολωνάκια στην πλα-
τεία τείνει να πάρει τον χαρακτήρα κλαυσίγελου. Το 
πρωί οι εργάτες του δήμου τοποθετούν τα κολωνά-
κια και αμέσως μετά οι εποχούμενοι πάνε και τα βγά-
ζουν για να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Αυτή η 
πλατεία φαίνεται ότι έγινε αποκλειστικά για τη στάθ-
μευση των αυτοκινήτων και όχι για τους πεζούς. Ο 
μικρός πεζόδρομος δίπλα από την τράπεζα Πειραιώς 
είναι πάρκινγκ. 

Ο σταθμός των λεωφορείων του ΚΤΕΛ στο λιμάνι 
είναι το «τρίγωνο των Βερμούδων». Οι μπάρες και 
εδώ, είναι διακοσμητικές και βρίσκονται σε λάθος 
σημείο. Στη μικρή πλατεία του Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου υπάρχει ουσιαστικά μία υπαίθρια έκθεση 
μοτοσικλετών. Όλοι εκεί παρκάρουν. Η κατάσταση 
είναι τραγική. 

Ο παραλιακός δρόμος της Παροικιάς από την πιά-
τσα των ταξί έως το Μπουνταράκι είναι μάλλον ο πιο 
αποκρουστικός πεζόδρομος στην Πάρο το καλοκαί-
ρι. Και φυσικά ο χαρακτηρισμός «πεζόδρομος» είναι 
πλεονασμός… Η κατάληψη, της κατάληψης γίνεται 
και όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε. 

Κάντε κάτι. Αργοπεθαίνει ο παραδοσιακός οικισμός 
της Παροικιάς.

Τα ζώα και ο 
άνθρωπος

(Μέρος 1ο)

Τα ζώα πάντα αποτελούσαν σημείο αναφοράς. Γνω-

ρίζοντας λοιπόν ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστι-

κά κάθε ζώου, οι άνθρωποι περίγραφαν καταστάσεις, 

μέσα σε φράσεις και παροιμίες, δίνοντας την ερμηνεία 

της συμπεριφοράς. 

Οι πιο γνωστές παροιμίες και φράσεις με ζώα, οι 

οποίες έχουν διασωθεί μέσα στο χρόνο και είναι δη-

μοφιλείς ακόμη και στις μέρες μας είναι:

Αλεπού: «Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι;», «Σαν 

γεράσει η αλεπού, γίνεται καλογριά», «Βάλανε την 

αλεπού να φυλάει τις κότες», «Η αλεπού εκατό χρο-

νών τ’ αλεπουδάκι εκατόν δέκα», «Η γριά αλεπού σε 

παγίδα δεν πιάνεται», «Όσα δε φτάνει η αλεπού τα 

κάνει κρεμαστάρια», «Είσαι εσύ μια αλεπού!».

Βόδι: «Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και 

το βόδι», «Βόιδι πήγε, μοσχάρι γύρισε», «Ψόφησε το 

βόδι μας, πάει η κολιγιά μας», «Βρήκε αγελάδα και αρ-

μέγει», «Μην αγοράζεις πρώτα το σχοινί και μετά το 

βόδι», «Ταύρος σε υαλοπωλείο», «Έγινε ταύρος», «Μό-

σχος ο σιτευτός», «Τα ζώα μου αργά».

Γάιδαρος: «Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυ-

ρώνα», «Ήλιος και βροχή παντρεύονται οι φτωχοί, 

ήλιος και φεγγάρι παντρεύονται οι γάιδαροι», «Φάγα-

με όλο το γαϊδούρι και μας έμεινε η ουρά», «Να που-

λήσουμε το γάιδαρο, να φτιάξουμε σαμάρι», «Κάποιου 

χάριζαν γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια», «Είπε ο 

γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα», «Δεν ξέρει να μοιράσει 

δύο γαϊδάρων άχυρα», «Ο πεινασμένος γάιδαρος, ξυ-

λιές δε λογαριάζει», «Έδεσε το γάιδαρο του», «Ρωτάει 

το γάιδαρο, αν θέλει το σαμάρι», «Γάιδαρο σκουντάς; 

Πορδιές θ` ακούσεις», «Στο γάμο πάει ο γάιδαρος ή 

για νερό ή για ξύλα», «Όταν ψοφάει ο γάιδαρος…… 

(έχει ορέξεις)», «Σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου», 

«Κατά φωνή κι ο γάιδαρος», «Κάλιο γαϊδουρόδενε, 

παρά γαϊδουρογύρευε», «Γαϊδουρινή υπομονή», «Σε 

ξένο άλογο αν ανέβεις γρήγορα ξεπεζεύεις», «Αντέχει 

σαν μουλάρι», «Γαϊδουρινό πείσμα», «Του έβαλε χαλι-

νάρι», «Τον τραβά από το καπίστρι», «Πρέπει να τον 

σπιρουνίζεις», «Κατά το ζώο και το φόρτωμα».

Γάτα: «Γάτος με γάντια ποντικούς δεν πιάνει», «Τα 

κουκουλώνει σαν τη γάτα», «Τσακώνονται σαν το σκύ-

λο με τη γάτα», «Όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα πο-

ντίκια», «Ούτε γάτα, ούτε ζημιά», «Είσαι γάτα», «Περ-

πατάει σαν τη γάτα», «Μάτι γάτας», «Οι γυναίκες και οι 

γάτες είναι για το σπίτι», «Έβγαλε νύχια σαν τη γάτα».

Γουρούνι: «Όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχου-

νε», «Τρώει σαν το γουρούνι», «Σαν το γουρούνι μεσ’ 

τη λάσπη», «Έγινε σαν γουρούνι», «Γουρούνι στο σακί».

Κατσίκι, Αρνί: «Από κει που πήδησε η κατσίκα θα 

περάσει και το κατσικάκι», «Γελάει το παρδαλό κατσί-

κι», «Αρνί που βλέπει ο θεός, ο λύκος δεν το τρώει», 

«Σα πρόβατο πήγες», «Καλύτερα να δώσεις το μαλλί, 

παρά το πρόβατο», «Με τον ήλιο τα βγάζει, με τον ήλιο 

τα μπάζει, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε;», «Ξύνεται στη 

γκλίτσα του τσοπάνη», «Σαν αγριοκάτσικο», «Κατσικώ-

θηκες εδώ πέρα», «Μαύρο πρόβατο». 

Κότα, Κόκορας: «Όποιος ανακατεύεται με τα πί-

τουρα τον τρώνε οι κότες», «Σαν την κότα πίνει το 

νερό, κοιτάει και τον ουρανό», «Όπου λαλούν πολλοί 

κοκόροι, αργεί να ξημερώσει», «Έκατσε σαν την κότα», 

«Μας κάνει τον κόκορα», «Η γριά η κότα, έχει το ζου-

μί», «Κλεφτοκοτάς», «Σαράντα πέντε Γιάννηδες, ενός 

κοκόρου γνώση». 

Λαγός: «Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της 

κουκουβάγιας», «Λαγός τη φτέρη κούναγε, κακό του 

κεφαλιού του», «Έγινε λαγός», «Του τάξε λαγούς με 

πετραχήλια», «Λαγοκοιμάμαι», «Κούρευε χελώνες κι 

άρμεγε λαγούς».

Πηγές: α) «Κυκλάδες» Γαϊδουράγκαθα, ποιήματα 

και φίδια, του Χρίστου Γεωργούση, β) Αρχείο Χριστό-

δουλου Μαούνη

Απόψεις

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Πιστοποιηµένα κουφώµατα IFT Rosenheim
από πιστοποιηµένη και συµβατική ξυλεία.

Εφαρµογές

Accoya 30 χρόνια εγγύηση
∆ρυς-Accoya 30 χρόνια εγγύηση

Niagon-Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Meranti 10 χρόνια εγγύηση

Πέργκολες Accoya 50 χρόνια εγγύηση
Πατώµατα Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Deck Accoya 30 χρόνια εγγύηση
Ντουλάπες Accoya 50 χρόνια εγγύηση

Πάνελ Tricoya 70 χρόνια εγγύηση

Νέο! ξενοδοχειακά κουφώµατα σε πολύ χαµηλές τιµές!

Εργοστάσιο-Έκθεση Πάρου
Τούρλος Μάρπησσας
Τ. 22840 41504
e. info@kritikoswood.gr

www.kritikoswood.gr
Εργοστάσιο-Έκθεση Βοιωτίας

Μισοβούνι, Ελαιώνας Θήβα
Τ. 22620 89891

e. prod2@kritikoswood.gr

Υποστήριξη μαθητών 
με αναπηρία

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και διαρκή υποστήριξη στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες, παρέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αξιοποιώντας για 
τον σκοπό αυτό πόρους ύψους 540.500 ευρώ. 

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρ-
κος, απευθύνει πρόσκληση προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, ΥΠΠΕΘ, 
Τομέας Παιδείας, ως δυνητικό δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων 
έργων, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστή-
ριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021», 
για ένταξη και χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας «Προ-
ώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελ-
ληνικό δημόσιο.

Η δράση αφορά στην υποστήριξη μαθητών που λόγω κινητικών 
αναπηριών αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, οι οποίοι φοιτούν σε 
σχολικές μονάδες, καθώς και των μαθητών που χρήζουν συνεχούς 
υποστήριξης από ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στο 
σχολικό περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό θα προσληφθεί, για τα σχο-
λικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021 το αναγκαίο ειδικό 
εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, για την εξυπηρέτηση των μα-
θητών. Ο αριθμός των σχολικών μονάδων που θα επωφεληθούν, ανέρ-
χεται σε 34. Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση 
της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με 
αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την 
αποτροπή εγκατάλειψης του σχολείου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τις 10/7/2018 
έως και τις 10/8/2018.

Οδός Λ/γου 
Γεωργ. Γράβαρη

Γεννήθηκε στη Παροικιά στις 8 Φεβρου-
αρίου 1876. Ήταν πρωτότοκος γιος του φι-
λολόγου γυμνασιάρχου, Βασιλείου Γράβαρη 
και της Αικατερίνης, κόρης του βουλευτή, 
Δημητρίου Παν. Δημητρακόπουλου. Αδέλ-
φια του ήταν ο Δημήτρης και η Ευδοκία. 

Ο Γεώργιος σε ηλικία 15 ετών εισέρχε-
ται αριστούχος στη Στρατιωτική Σχολή Ευ-
ελπίδων, από την οποία αποφοίτησε στις 
31/6/1896 ως ανθυπολοχαγός του Μη-
χανικού και συνέχισε τις σπουδές του στο 
πολυτεχνείο των Παρισίων. Εκεί έλαβε το 
δίπλωμα του πολιτικού μηχανικού με άριστα 
και διορίσθηκε καθηγητής της εφαρμοσμέ-
νης μηχανικής στη Σχολή Ευελπίδων, όπου 
δίδαξε για αρκετά έτη, συγγράφοντας πα-
ράλληλα και μελέτες. 

Ως ανθυπολοχαγός μετείχε στον Ελληνο-
τουρκικό πόλεμο του 1897 όπου διακρίθηκε 
και στις 29/11/1906 προάγεται στο βαθμό 
του υπολοχαγού. Το 1910 νυμφεύεται τη 
Φλώρα Κρίσπη, κόρη του βουλευτή Νικολά-
ου Κρίσπη και απέκτησαν τον Βασίλειο και 
την Καίτη. Το πάθος του να υπηρετήσει εκ 
νέου την πατρίδα, έκαναν τον γενναίο Γεώρ-
γιο Γράβαρη να επιστρατευτεί εθελοντικά 
και να μετάσχει στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο 
το 1913 ως διοικητής του λόχου Μηχανικού 
που ανήκε στην 3η Μεραρχία. Ξημερώματα 
στις 15 Ιουλίου 1913, στο Πέτσοβο, κοντά 
στα βουλγαρικά σύνορα, στο λόφο 1450 και 
ενώ οι στρατιώτες του Γράβαρη που ήταν 
μόλις 180 έπαιρναν το πρωινό τους ρόφη-
μα, δέχτηκαν επίθεση από τους Βούλγαρους 
που είχαν περικυκλώσει το λόφο. Ώρες 
ολόκληρες απόκρουαν τις επιθέσεις των 
πολυάριθμων Βουλγάρων. «Εδώ θα πεθά-
νουμε όλοι παιδιά», φώναζε στους άντρες 
του λόχου! «Δε φεύγω εγώ απ’ εδώ», είπε… 
και δεν έφυγε! Μια σφαίρα στο κεφάλι τον 
άφησε νεκρό. Ήταν 15 Ιουλίου 1913.

(πηγές «Παριανά» τευχ. 17, 50) 
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Μαρίας 

Ναυπλιώτη» έως την οδό «Μαντώς Μαυρο-
γένη». 

Χριστόδουλος Α. Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής  

ονοματοδοσίας Παροικιάς

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 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 

53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 

σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 

Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday) 

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 

οικόπεδο 8 στρέµµατα, (2 χλµ. από-

σταση από το ΝΟΠ, δίπλα στο δασικό 

φυτώριο), οικοδοµείται 260 τ.µ. Τηλ. 

για πληροφορίες: 6932 684 504

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ, 

πωλείται οροφοδιαµέρισµα 75 τ.µ., 

κατάλληλο για γραφείο ή σπίτι. Τηλ. 

6977 492 936

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΙΣΤΟΣ, (δί-

πλα από το κτίριο της Πυροσβεστικής, 

στο δρόµο προς Νάουσα), πωλείται 

αγροτεµάχιο 3 στρέµµατα, πάνω στον 

κεντρικό δρόµο. Τηλ. για πληροφορί-

ες: 6945 120 247

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 15 

δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι από 

κάτω, ενοικιασµένο µε ελάχιστη ετή-

σια απόδοση 40.000 ευρώ ετησίως. 

Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

Η «smile» αναζητά GRAPHIC 

DESIGNER µε γνώσεις σουίτας 

Adobe Designer (Photoshop, 

Illustrator, InDesign). Στείλτε µας 

το βιογραφικό σας στο nadia@

smileweb.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ, -Α και ΒΟΗΘΟΣ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ ζητούνται από ταβέρνα 

στο ∆ρυό. Τηλ. επικοινωνίας: 6938 

522 480

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε 

αρτοποιείο στην Παροικιά. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6974 364 045

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – DELIVERY ζητείται 

για εργασία σε ψητοπωλείο στην 

Παροικιά. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 

647 383

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία σε 

εταιρεία Ανακύκλωσης στην Παροικιά 

– Πάρου. Τηλ. Επικοινωνίας: 6932 

460 190, 6980 512 445, 22840-25131

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ µε 

µακροχρόνια παρουσία στο χώρο, 

αναζητά στέλεχος για το τµήµα εκ-

δόσεων κλάδου αυτοκινήτου στην 

Παροικιά Πάρου. Απαραίτητα προ-

σόντα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, καλή γνώση 

αγγλικών, άριστη γνώση χειρισµού 

Η/Υ και επικοινωνιακή ευχέρεια. 

Σχετική επαγγελµατική εµπειρία θα 

ληφθεί υπόψη. Αποστολή βιογραφι-

κών στο: insparos@gmail.com 

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – DELIVERY µε δικό 

του µηχανάκι, για απογευµατινή ή 

ολοήµερη εργασία, µε πολύ καλό µι-

σθό ζητείται για εργασία σε εστιατόριο 

στην Παροικιά και ΑΤΟΜΟ µε γνώσεις 

µπουφέ και κρύας κουζίνας. Άµεση 

πρόσληψη. Τηλ. 6979 976 712

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για επιχείρηση 

ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην Πα-

ροικιά ζητείται. Απαραίτητα,  δίπλωµα 

οδήγησης αυτοκινήτου και µηχανής, 

γνώση αγγλικών και  Η/Υ, ηλικίας από 

25-40 ετών. EMAIL επικοινωνίας: 

info@paroscarrental.com και Τηλ. 

22840 25027

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φύλαξη ηλικιωµέ-

νης, που αντιµετωπίζει προβλήµατα 

υγείας, στην περιοχή της Μάρπησσας 

Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 6932 300 

418

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία σε σνακ 

µπαρ ξενοδοχείου στον Παρασπόρο 

Παροικιάς. Τηλ .επικοινωνίας: 6975 

770 203

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από µεγάλη αλυ-

σίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή 

ή µόνιµη απασχόληση. Πληροφορίες 

στο τηλέφωνο: 22840 27990

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΛΦ 

ΣΕΡΒΙΣ 2,10 µέτρα µήκος Χ 2 µέτρα 

ύψος πωλείται, σε άριστη κατάσταση. 

Πληροφορίες στο τηλ. 6946 422 171

Αγγελίες

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

∆ΙΑΝΟΜΗ 4.500 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Φεστιβάλ Πάρου
Η πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ Πάρου είναι μια σειρά πολιτιστικών δράσεων 

που έχει θέσει ως σκοπό την αξιοποίηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρο-
νομιάς για την προβολή της αθέατης πλευράς του τόπου και των ανθρώπων του.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στις 13, 14 και 15 Ιουλίου στον παλιό οικισμό της Πα-
ροικιάς, όπου εκθέσεις, συναυλίες και ξεναγήσεις θα πλέξουν δημιουργικά το παρόν 
και το παρελθόν του νησιού.  

Ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων γύρω από το εμβληματικό Κά-
στρο θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την πρωτεύουσα του νησιού 
μέσα από τις μνήμες και τις αναμνήσεις των ντόπιων. Η Παροικιά τις τελευταίες δε-
καετίες μεταβάλλεται διαρκώς για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων 
της, διατηρώντας ταυτόχρονα τις υλικές και άυλες μνήμες του παρελθόντος. Αυτές 
τις μνήμες φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια το φεστιβάλ Πάρου. Η ιστορία, η αρ-
χιτεκτονική, οι θρησκευτικές ή άλλες παραδόσεις, η μουσική και η λογοτεχνία έχουν 
αποτελέσει την αφετηρία για το σχεδιασμό του προγράμματος, το οποίο όμως δεν 
παραβλέπει το παρόν των ανθρώπων που κατοικούν στο νησί. 

Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να εμπλέξει ενεργά την τοπική κοινότητα στην ανάδειξη 
του πολιτισμού, ενώ συμπράττει φέτος με μια σειρά τοπικών φορέων, μεταξύ των 
οποίων η δημοτική βιβλιοθήκη, το εικαστικό εργαστήριο του δήμου Πάρου, το κέ-
ντρο καλών τεχνών Αιγαίου και η αίθουσα τέχνης «Holland Tunnel», αλλά και το 
μουσείο Μπενάκη και την εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Όλες οι δράσεις του 
φεστιβάλ είναι δωρεάν για το κοινό. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος  Μαραθίου - Βουνίων  «Άγιος Μηνάς», 

ανακοινώνει τον Ετήσιο Χορό του που θα γίνει το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 και 
ώρα 9μ.μ. στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στο  Μαράθι. Σας περιμένου-
με με πλούσιο φαγητό, κρασί, ρακί και ζωντανή παραδοσιακή μουσική!

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
Ο Keenan McAdam του Wayne και της Lucinda το γένος McAdam, που γεν-

νήθηκε στο Cape Town της Νοτίου Αφρικής και κατοικεί στο Johannesburg της 
Νοτίου Αφρικής και η Christina Pappadogiannis του Apostolos και της Marilyn 
το γένος Pappadogiannis, που γεννήθηκε στο Johannesburg της Νοτίου Αφρικής 
και κατοικεί στο Johannesburg της Νοτίου Αφρικής, θα παντρευτούν στις 28 Ιουλίου 
2018 στην Πάρο.

O Patrik Albin Wallner του Imre και της Nausikaa, που γεννήθηκε στο 
Tuebingen της Γερμανίας και κατοικεί στο Hong Kong της Κίνας και η Phoebe 
Saet Byeol Gawler King του Richard και της Anne, που γεννήθηκε στο Busan 
της Κορέας και κατοικεί στο Hong Kong της Κίνας, θα παντρευτούν στην καθολική 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στις 25 Ιουλίου στην Πάρο.
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Κολύμβηση 
ΝΟΠ

Η χειμερινή αγωνιστική ομάδα κολύμβησης του Ναυ-
τικού Ομίλου Πάρου συμμετείχε για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά στο «Syros Triathlon» από τις 21 Ιουνίου 
έως και τις 24 Ιουνίου 2018 που διεξήχθη στη Σύρο.

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου συμμετείχε με 7 αθλητές 

στα αγωνίσματα open water swimming 5,5 χλμ., 3,5 
χλμ. και 500 μ., φέροντας τα παρακάτω αποτελέσμα-
τα:

- Μαλτζή Ηλέκτρα 1η με χρόνο 01:08:00 στην 
κατηγορία έως 19 ετών στα 3,5 χλμ.

- Francina Lozada Nur 1η με χρόνο 01:40:00 
στην κατηγορία 50+ στα 3,5 χλμ. 

- Τσαντουλή Μαρία 2η με χρόνο 21:30 στην κα-
τηγορία έως 19 ετών στα 500 μ.

- Πανταζίδου Χρυσάνθη 2η με χρόνο 01:39:00 
στην κατηγορία έως 19 ετών στα 3,5 χλμ.

- Ανδριέττα Κορτιάνου 2η με χρόνο 01:33:00 
στην κατηγορία έως 19 ετών στα 5,5 χλμ.

- Τσιγώνια Νεφέλη 3η με χρόνο 01:43:00 στην 
κατηγορία έως 19 ετών στα 3,5 χλμ.

- Τσιγώνια Άννα Μαρία 4η με χρόνο 01:43:00 
στην κατηγορία έως 19 ετών στα 3,5 χλμ.

Σε ανακοίνωση του ΝΟΠ σημειώνεται: «[…] Οι πα-
ραπάνω αθλητές μας, αξίζουν τα συγχαρητήρια μας 
καθώς κολυμπούν όλους τους χειμερινούς μήνες υπό 
αντίξοες καιρικές συνθήκες, με μόνο τους κίνητρο τη 
σωματική τους υγεία. Να σημειώσουμε ότι τα μικρό-
τερα μέλη της ομάδας μας είναι μόλις 11μιση ετών με 
πολλές μελλοντικές αθλητικές υποσχέσεις. Ιδιαίτερα 
συγχαρητήρια στις προπονήτριες Μαρία Παντελαίου 
και Χριστίνα Ζαμπέτα (…)».

Ευχαριστήριο 
ΕΠΣΚ 

Η ΕΠΣ Κυκλάδων δημοσιοποίησε ανακοίνωσή 
της προς τον δήμο Πάρου για τη συνέλευσής της 
που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας.

Η ανακοίνωση της ΕΠΣΚ έχει ως εξής:
«Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυ-

κλάδων ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Πάρου, τον 
δήμαρχο Πάρου, Κωβαίο Μάρκο και τον αντι-
δήμαρχο Πάρου, Μαλαματένιο Εμμανουήλ, για 
την άψογη φιλοξενία στο νησί της Πάρου την 
Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 και την παραχώρηση 
της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου για τη 
διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης της Ε.Π.Σ.Κ.

Η Πάρος για ακόμη μία φορά έδειξε την αμέ-
ριστη αγάπη της στο Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο».

Ευχαριστίες προς ΕΠΟ
Η ΕΠΣΚ μετά τη γενική της συνέλευση στην 

Πάρου έστειλε ευχαριστήρια ανακοίνωση και 
προς τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο, 
για το ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας για το πο-
δόσφαιρο των νησιών μας.

Η ανακοίνωση της ΕΠΣΚ έχει ως εξής:
«Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυ-

κλάδων θέλει να ευχαριστήσει θερμά τον πρό-
εδρο της Ε.Π.Ο. Γραμμένο Ευάγγελο, για το 
πραγματικό ενδιαφέρον που άρχισε να δείχνει 
η Ομοσπονδία στη δυσκολότερη ποδοσφαιρικά 
Ένωση της Ευρώπης και ελπίζουμε αυτό να συ-
νεχιστεί και στο μέλλον.

Ολοκληρώνοντας μία εποικοδομητική χρονιά 
για το Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο, θέλουμε να 
συγχαρούμε όλα μας τα σωματεία για τις προ-
σπάθειες και τις θυσίες που έχουν κάνει για την 
προώθηση και ανάπτυξη του δημοφιλέστερου 
αθλήματος. Ένα μεγάλο «ΜΠΡΑΒΟ» σε αθλητές, 
προπονητές, γονείς, συνοδούς, χορηγούς και 
ιδιαίτερα στους νεαρούς αθλητές των τμημάτων 
υποδομών. Ένα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» στους δι-
αιτητές μας και στην επιτροπή διαιτησίας για τις 
πάμπολλες ώρες που αφιέρωσαν για την οργά-
νωση και διεξαγωγή των αγώνων και ειδικά για 
τη δωρεάν κάλυψη όλων των αγώνων υποδο-
μών μας. Επίσης, ευχαριστούμε τα ΜΜΕ που κά-
λυψαν και προέβαλαν όλη τη δράση της Ε.Π.Σ. 
Κυκλάδων και διέδωσαν και διαδίδουν παντού 
ότι κι εμείς εδώ στα νησιά όχι μόνο ασχολούμα-
στε με το ποδόσφαιρο, αλλά μπορούμε να φτά-
σουμε πολύ ψηλά.

Θερμά συγχαρητήρια στις μικτές μας ομάδες 
και στον Ενωσιακό προπονητή, Μοστράτο Γε-
ώργιο για τη θαυμάσια πορεία που διέγραψαν 
με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο πρωτά-
θλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων νέων. Ευ-
χαριστούμε επίσης την πρωτοβάθμια και δευτε-
ροβάθμια αυτοδιοίκηση του νομού μας, οι οποίοι 
μας έδειξαν την αμέριστη συμπαράσταση τους, 
όποτε την χρειαστήκαμε.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 
υπαλλήλους της Ένωσης, Λέτα και Μιχάλη για 
τη φιλότιμη εργασία που προσφέρουν για την 
εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης. Για εμάς το 
ποδόσφαιρο είναι διέξοδος και χαρά. Ευχόμαστε 
σε όλους σας καλό καλοκαίρι και καλές διακο-
πές!».

Ευχαριστίες  
π. Στυλιανού

Ο πατήρ Στυλιανός Μπιζάς, σχετικά με τη φι-
λοξενία των παιδιών από την «Κιβωτό του Κόσμου», 
έγραψε ένα κείμενο για να ευχαριστήσει όλους εκεί-
νους που βοήθησαν για να καταστεί δυνατή η φιλο-
ξενία.

Η επιστολή του πατρός Στυλιανού Μπιζά, έχει ως 
εξής:

«Και ήρθε η ώρα να ευχαριστήσουμε όλες και όλους 
εσάς. Εσάς που βοηθήσατε με κάθε τρόπο στην πραγ-
ματοποίηση αυτής της φιλοξενίας. Εάν στο παραμύθι 
μας, πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά, εσείς είσαστε οι 
αφανείς ηρωίδες και ήρωες. 

Εσείς που από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσατε αυτή 
την προσπάθεια. Από τις πασχαλινές λαμπάδες με την 
κατασκευή, διάθεση και αγορά τους. Από τη μεταφο-
ρά των παιδιών, τη φιλοξενία, τη σίτιση, τις δραστη-
ριότητες, τα δωράκια και την οποιαδήποτε βοήθεια η 

οποία μπορεί να φαίνεται για εσάς πολλή μικρή, αλλά 
για εμάς είναι τεράστια. 

Δε διαχωρίζουμε μικρές και μεγάλες προσφορές. 
Άλλωστε και εσείς είστε οι πρώτοι που δε ζητήσατε 
ποτέ να διαφημιστείτε μέσα από αυτό. Τη δράση αυτή 
δεν την έκανα μόνος μου. Δεν θα μπορούσα άλλω-
στε. Όλοι μας είμαστε ένας κρίκος και όλοι μαζί φτιά-
ξαμε αυτή την αλυσίδα αγάπης για τα παιδάκια μας. 
Το ενδιαφέρον σας, η στήριξη, η αγάπη, η φροντίδα 
σας, δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια και δε 
χωράνε σε ένα ευχαριστώ όλα όσα προσφέρατε. Γι’ 
αυτό, η ταινία αυτή είναι αφιερωμένη αποκλειστικά 
σε εσάς. Σε εσάς που κάνατε με την αγάπη σας να 
νιώσουν τόσο όμορφα αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά μας. 
Σε εσάς και στον π. Αντώνιο και τους συνεργάτες του, 
οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν για τρίτη συνεχή χρονιά 
τα παιδιά μας.

Ραντεβού και πάλι τον Σεπτέμβριο με την επόμενη 
ομάδα παιδιών που θα μας επισκεφθούν. Τα γλυκά 
μας αγόρια αυτή τη φορά.

Σας ευχαριστούμε για την αληθινή και ανιδιοτελή 
αγάπη σας!».
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Χρήματα σε 
παιδικούς 
σταθμούς

Τη δυνατότητα σε εκατοντάδες οικογένειες να εγ-
γράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς και βρεφονηπι-
ακούς σταθμούς, καθώς και σε Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, 
για το σχολικό έτος 2018-2019, παρέχει η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, η οποία αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πό-
ρους, συνολικού ύψους 2.009.267 ευρώ, από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

Για τον παραπάνω λόγο ο περιφερειάρχης Ν. Αι-
γαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση 
προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων που 
αφορούν: 

1) «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019» συγχρημα-
τοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.648.382 ευρώ, 
μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθούν 700 ωφελού-
μενοι.

2) «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019 (ΑμεΑ)», συγχρη-
ματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 360.885 ευρώ, 
μέσω της οποίας θα χρηματοδοτηθούν 100 ωφελού-
μενοι, για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
άξονα «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Νότιο Αιγαίο 2014-2020, ο οποίος συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Η δράση που θα υλοποιηθεί από την «Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» 
αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων 
ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βι-
ώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό απο-
κλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών, με 
στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγ-
γελματική ζωή, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης 
οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά.

Μέσω της δράσης ενισχύονται κατά κύριο λόγο 
άτομα που έχουν τη φροντίδα ανήλικων παιδιών (γυ-
ναίκες και άνδρες), με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, 
κάτω του ορίου της φτώχειας, που επιδιώκουν την 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή τη διατήρηση και 
τη βελτίωση των όρων απασχόλησής τους. Ειδικότερα 
η πράξη αφορά τη διάθεση προς μητέρες και πατέρες 
που έχουν την επιμέλεια, θέσεων παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το σχολικό έτος 
2018-2019, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δη-
μόσιες και ιδιωτικές):

- Βρεφικοί Σταθμοί 
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντί-

δας 
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντί-

δας για προνήπια με αναπηρία
- Παιδικοί Σταθμοί 
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(ΚΔΑΠ)
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το 

κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» 
(voucher) του παιδιού του. Οι προτάσεις υποβάλλο-
νται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση http://logon.ops.gr με ημερομηνία έναρξης  υποβο-
λής την 10/7/2018 και λήξης στις 10/8/2018.

Νέο σκάφος
Το δεύτερο νεότευκτο πλοίο της Αντιπαριώτικης 

Ναυτιλιακής Εταιρείας είναι έτοιμο να πέσει στο νερό.
Τις επόμενες μέρες θα σαλπάρει προς την Αντίπαρο. 

Αναμένεται το επόμενο 15μερο να ξεκινήσει τα δρο-
μολόγια Πάρος - Αντίπαρος.

Νέα άνοδος
Τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση επιβατών και οχη-

μάτων από το 2005 είχαμε φέτος τον Ιούνιο 2018 στη 
γραμμή Πούντας Πάρου και λιμανιού Αντιπάρου.

Συγκεκριμένα, φέτος τον Ιούνιο μετακινήθηκαν στην 
παραπάνω γραμμή 33.492 επιβάτες! Πέρσι, τον Ιούνιο 
2017, μετακινήθηκαν 29.452 επιβάτες. Ακόμα, φέτος 
έγιναν 999 κατάπλοι πλοίων, που και αυτό είναι το με-
γαλύτερο νούμερο από το 2005. 

Επίσης, φέτος, τον μήνα Ιούνιο, με τα φέρι μπόουτ 
της γραμμής, μετακινήθηκαν 6.023 ιδιωτικά αυτοκίνη-
τα, 938 φορτηγά και 1.676 δίκυκλα.

Σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση με τα πλοιάρια 
από το λιμάνι Παροικιάς προς λιμάνι Αντιπάρου είχαμε 
φέτος τον Ιούνιο 2018 τη μετακίνηση 2.489 επιβά-
τες με 149 δρομολόγια. Το νούμερο μετακίνησης είναι 
μικρότερο από το περσινό, που ήταν 3.027 επιβάτες. 
Σημειώνουμε ότι το νούμερο επιβατών που μετακινού-
νται από το λιμάνι της Παροικιάς προς την Αντίπαρο 
είναι μειούμενο, αν αναλογιστούμε ότι το 2002 ήταν 
9.736 άτομα, το 2001 ήταν 9.501 άτομα, ενώ το 2005 
ήταν 6.399 άτομα.

Τέλος, από την Αντίπαρο προς το λιμάνι Παροικιάς 
τον φετινό Ιούνιο 2018 μετακινήθηκαν 2.487 επιβά-
τες.

Συναυλία στην 
Αγκαιριά

Η συναυλία των εφήβων του πολιτιστικού συλλόγου 
Αγκαιριάς, στις 2 Ιουλίου, ενθουσίασε τους 250 φί-
λους της ποιοτικής μουσικής, Έλληνες και ξένους που 
κατέκλυσαν τον χώρο του προαυλίου του δημοτικού 
σχολείου Αγκαιριάς.

Πριν τρία χρόνια  ξεκίνησαν παιδιά, και στις 2 Ιουλί-
ου έφηβοι πλέον, παρουσίασαν ένα πλήρες πρόγραμμα 
19 λαϊκών τραγουδιών μεγάλων Ελλήνων συνθετών: 
Τσιτσάνη, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου, Κουγιουμ-
τζή, Ζαμπέτα, Ρεμπούτσικα κ.α., υπό την διεύθυνση του 
εξαίρετου μουσικού και δασκάλου Αστέριου Ρήγα, με 
βοηθό τον Δημήτρη Καλανδράνη.

Οι έφηβοί μας δούλεψαν σκληρά με τον δάσκαλό 
τους για να πετύχουν τον στόχο τους που δεν είναι 
άλλος από την ενασχόληση και την αγάπη προς την 
ποιοτική μουσική και  την μετάδοσή της στον κόσμο 
που τους περιβάλλει. 

Συμμετείχαν οι έφηβοι: Βιτζηλαίος Εμμανουήλ, Βι-
τζηλαίος Νίκος, Κουταλίδης Εμμανουήλ, Καρποδίνης 
Γιάννης. Λουκή Γεωργία, Μαλάμου Βασιλική, Παντε-
λαίος Μιχάλης, Ραγκούσης Αντώνης, Σκιαδάς Μάνος, 
Σκιαδάς Νίκος.   

Αντίδραση  
Κ. Μπιζά

Σχετικά με τα έργα συντήρησης και καθαρισμών τά-
φρων στο επαρχιακό δίκτυο της Πάρου, ο πρόεδρος 
του περιφερειακού συμβουλίου και έπαρχος Π.Ε. Πά-
ρου, Κώστας Μπιζάς, σχολίασε:

«Ένας ολόκληρος χρόνος για να εγκριθούν δυο ερ-
γολαβίες 20 χιλ. και 74 χιλ. αντίστοιχα

Αυτοί που ψήφισαν τον «Καλλικράτη» και οδήγησαν 
στην πλήρη υποστελέχωση των επαρχείων θα πρέπει 
κάποια στιγμή να κάνουν απολογισμό και όχι να μας 
κουνάνε το δάκτυλο! (Ο «Καλλικράτης» ανέφερε ότι η 
οδοποιία θα πάει στους δήμους, οπότε όλοι οι μηχα-
νικοί του επαρχείου Πάρου έφυγαν για άλλα μέρη ή 
πήγαν στον δήμο Πάρου...). Ποιοι υπάλληλοι θα τρέ-
ξουν και θα παρακολουθήσουν τους διαγωνισμούς;

Ως έπαρχος Πάρου θα ζητήσω από εδώ και στο 
εξής προγραμματικές συμβάσεις με τον δήμο Πάρου 
που έχει στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία!».

Κυκλάδες – 
Κατάρ

H «Qatar Airways» επεκτείνει τις πτήσεις της στις 
Κυκλάδες μετά την εντυπωσιακή πορεία που έχει δια-
γράψει μέχρι στιγμής.

Πιο συγκεκριμένα μετά την έναρξη της νέας απευ-
θείας πτήσης της Μυκόνου από Κατάρ στα τέλη Μα-
ΐου, η Qatar Airways ανακοινώνει την επέκταση της 
γραμμής, η οποία πλέον θα διαρκέσει έως και τις 14 
Οκτωβρίου 2018, από τα τέλη Σεπτέμβρη που ήταν ο 
αρχικός προγραμματισμός. 

Στα «ψηλά»  
ο Ιούνιος

Νέα μεγάλη άνοδος σημειώθηκε στις αφίξεις επιβα-
τών στο αεροδρόμιο Πάρου τον Ιούνιο 2018.

Συγκεκριμένα, στο αεροδρόμιο Πάρου, τον φετι-
νό Ιούνιο, αποβιβάστηκαν 13.263 επιβάτες, έναντι 
10.387 επιβατών πέρσι.

Ακόμα, μεγάλη ήταν και η άνοδος στις αφίξεις αε-
ροσκαφών φέτος, καθώς τον Ιούνιο 2018 είχαμε 328 
αφίξεις αεροσκαφών, έναντι 245 πέρσι το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα. 



Το λιµάνι µίας άλλης εποχής…
Από το αρχείο του κ. Πέτρου Αυλήτη, παρουσιάζουμε σήμερα στο 

«φακό» της εφημερίδας μας το λιμάνι της Παροικιάς, τα χρόνια του 20ου 
αιώνα.
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