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■ Πολιτικό ψεύδος
Το πολιτικό ψεύδος δεν είναι κάτι νέο. Συνήθως χρη-

σιμοποιείται για τη δαιμονοποίηση μίας άλλης ιδέας. Η 
τέχνη του πολιτικού ψεύδους είναι ένα εργαλείο κάθε 
πολιτικού φορέα. Σημειώνουμε ότι όσο μεγαλύτερη 
θέση έχει ο ψευδολόγος σ’ έναν πολιτικό φορέα, τόσο 
μεγαλύτερο είναι και το ψέμα. Το ψέμα άλλωστε ποτέ 
δεν αρχίζει από τα μεσαία στελέχη και κάτω. Αρχίζει 
πάντα από το «κεφάλι».

■ Μπους
Ο Τζορτζ Μπους, ο νεότερος, πίστευε ότι συνομιλού-

σε με τον Θεό! Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο υπουργό 
Εξωτερικών, Ναμπίλ Σάατ, ο Μπους του είχε πει: «Έχω 
αποστολή από τον Θεό. Ο Θεός μού είπε: «Τζορτζ, 
πήγαινε και πολέμησε εναντίον των τρομοκρατών στο 
Αφγανιστάν». Και πήγα. Και ύστερα ο Θεός μού είπε 
«Τζορτζ, πήγαινε και βάλε τέλος στην τυραννία του 
Ιράκ». Και πήγα». Ο Μπους για να στηρίξει όσα έλεγε 
παρουσίασε ψεύτικα στοιχεία σχετικά για την ύπαρξη 
όπλων μαζικής καταστροφής, που υποτίθεται ότι κα-
τείχε το Ιράκ. Όσο και αν έγιναν προσπάθειες μετά τον 
πόλεμο από τις Αμερικανικές υπηρεσίες, τελικά, δεν 
δόθηκε στη δημοσιότητα κανένα αποδεικτικό στοιχείο 
για την ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής από το 
Ιράκ.

■ Μακιαβέλι
Ο Νικολό Μακιαβέλι ήταν Ιταλός διπλωμάτης, πο-

λιτικός, ιστορικός και συγγραφέας. Ο Μακιαβέλι –που 
έχει μόνο ορκισμένους φίλους ή εχθρούς- από την 
πείρα που είχε σωρεύσει, υπηρετώντας πολλούς και 
διαφορετικούς ηγεμόνες, όχι μόνο ομολόγησε πως 
«ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», αλλά το άφησε και σαν 
πνευματική κληρονομιά. Μύησε με ένα δικό του τρό-
πο τους ηγεμόνες στην πλάνη και υποστήριζε: «Οι άν-
θρωποι σκύβουν το κεφάλι στην ανάγκη, που ο απα-
τεώνας βλέπει πάντα ποιος είναι του χεριού του για 
να τον εξαπατήσει». (όπου «απατεώνας», εννοεί τον 
πολιτικό-ηγεμόνα). Έτσι, οι πολιτικοί σε όλο τον κόσμο, 
ιδιαίτερα σε προεκλογική εποχή, λένε συνεχή ψεύδη.

■ ΕΟΚ και ΝΑΤΟ
Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1976 έλεγε: «Η ΕΟΚ εί-

ναι μια άλλη όψη του ΝΑΤΟ. Με την ΕΟΚ, ανοίγου-
με τα σύνορά μας στις πολυεθνικές εταιρείες και η 
πορεία της χώρας δε θα κρίνεται πια από το κοινο-
βούλιο και την κυβέρνηση. Θα κρίνεται από τα ξένα 
επιχειρηματικά κέντρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της 
ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ». Το 1981 το ΠΑΣΟΚ 
έγινε κυβέρνηση και το 1985 απαντώντας ο Ανδρέας 
τι σκοπεύει να κάνει το ΠΑΣΟΚ είπε στο Συμβούλιο 
Κορυφής στις Βρυξέλλες, ότι: «Η Ελλάδα μπήκε στην 
ΕΟΚ για να μείνει!».

■ ΠΑΣΟΚ
Προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ήταν ο χωρι-

σμός κράτους – εκκλησίας και ο πολιτικός γάμος. Ο 
πολιτικός γάμος αποσύρθηκε ως νομοσχέδιο τότε, 
αφού είχε αντιδράσει δυναμικά ο μακαριστός αρχιεπί-
σκοπος Σεραφείμ. Το 1987-88 τέθηκε εκ νέου ο χωρι-
σμός εκκλησίας – κράτους. Τελικά, ο Α. Παπανδρέου, 
κατά απαίτηση της εκκλησίας πέταξε από το υπουρ-
γείο Παιδείας τον Αντώνη Τρίτση, που είχε πιστέψει 
αυτά που του έλεγε ο πρωθυπουργός… 

■ Ο Αντωνάκης…
Ο Αντώνης Σαμαράς το καλοκαίρι του 1993 σε συ-

νέντευξή του στην «Καθημερινή», είχε δηλώσει: «Δεν 
θα επιστρέψω στη ΝΔ και αν ακόμη αλλάξουν οι πο-
λιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να 
γίνω ο αρχηγός της». Ο Αντωνάκης στις εκλογές του 
2004 εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ και τη συνέ-
χεια την ξέρετε…

■ Ο Γιωργάκης
Ο Γιώργος Παπανδρέου θα περάσει στην ιστορία για 

την ιστορική πλέον ατάκα: «Λεφτά υπάρχουν». Αυτό 
ειπώθηκε στις 13/9/2009 κατά τη διάρκεια της συνέ-
ντευξης Τύπου στη ΔΕΘ. Στις 11/12/2009 απέκλεισε 
το ενδεχόμενο προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, λέγοντας: «να σταματήσει η παραφιλολογία 
των μέτρων». Στις 13/1/2010 δήλωνε: «Δεν υπάρχει 
περίπτωση ούτε να φύγουμε από το ευρώ ούτε να 
προσφύγουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν 
το έχουμε ανάγκη». Τελικά, στις 23/4/2010 ο Γ. Πα-
πανδρέου ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα συμφώνησε να 
μπει στον μηχανισμό στήριξης με τη συμμετοχή και του 
ΔΝΤ. Στις 3/5/2011 ο τότε επικεφαλής του ΔΝΤ, Ντο-
μινίκ Στρος Καν, αποκάλυψε: «Το θέμα με την Ελλάδα 
και το ΔΝΤ το κλείσαμε μέσα σε 15 μέρες διότι δου-
λεύαμε επί μήνες πριν με τις ελληνικές αρχές και το 
κάναμε υπόγεια. Γιατί αυτό; Γιατί οι ελληνικές αρχές 
επιθυμούσαν την παρέμβαση του ΔΝΤ, αν και ο Πα-
πανδρέου για πολιτικούς λόγους δεν το έλεγε στον 
λαό».

■ Αντωνάκης 2
Ο Α. Σαμαράς σε προεκλογική ομιλία του στη Θεσ-

σαλονίκη στις 2/5/2012 έλεγε μπροστά στους παρα-
ληρούντες οπαδούς του: «Προσπαθούν να μας πεί-
σουν πως είμαστε ίδιοι με το ΠΑΣΟΚ. Και την ίδια 
στιγμή κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αναγκάσουν 
να συγκυβερνήσουμε με το ΠΑΣΟΚ. Τους χαλάμε τα 
σχέδια. Τους λέμε: Ευχαριστώ, δε θα πάρω. Δεν είμα-
στε ίδιοι». Τελικά, τον Ιούνιο, ο Αντωνάκης συγκυβέρ-
νησε με το ΠΑΣΟΚ! 

■ Σχετικό
Φαντάζεστε γέλιο που θα ’χει να αρχίσω να γρά-

φω τι έχει ειπωθεί σε τοπικό αυτοδιοικητικό επίπεδο, 
τι έλεγαν ποιοι για ποιους και τι υποσχέσεις έδωσαν.

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 466

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. Η σκέψη μας 

στους συνανθρώπους μας.



Αντικαθιστούµε το παλιό καζανάκι µε ένα
µε σύστηµα διπλής ροής ή βάζουµε
ένα πλαστικό µπουκάλι νερό στο καζανάκι.

Αντικαθιστούµε
το µπάνιο
σε µπανιέρα
µε ντουζ.

Όταν πλένουµε
τα χέρια ή

τα δόντια µας,
κλείνουµε το νερό.

Τοποθετούµε µειωτή ροής
νερού στις βρύσες
και τα ντουζ, για µείωση
έως 10 λίτρα ανά λεπτό.
Ελέγχουµε για διαρροές.

Πλένουµε τα φρούτα, τα χόρτα
& τα λαχανικά σε λεκάνη και όχι κάτω

από την ανοιχτή βρύση.

∆εν αλλάζουµε
πετσέτες
και κλινοσκεπάσµατα
καθηµερινά
στα καταλύµατα.

Ζητάµε από
τους πελάτες

του ξενοδοχείου 
& των δωµατίων

να µην
σπαταλούν νερό.

i

Περιορίζουµε το πότισµα στο ελάχιστο δυνατό.
Συλλέγουµε το νερό της βροχής σε δεξαµενή

και το χρησιµοποιούµε για άρδευση το καλοκαίρι.
Χρησιµοποιούµε αυτόµατο σύστηµα µε σταγόνες

και ποτίζουµε τις πρωινές ή βραδινές ώρες

ΤΡΟΠΟΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ
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Αισιόδοξο 
μήνυμα

Το παράρτημα της Ε.Ο.Δ. Πάρου δημοσιοποίησε ένα 
ξεχωριστό ευχαριστήριο για ένα συμβάν στις Λεύκες, 
στις 22/7/2018, που μας γεμίζει όλους αισιοδοξία. Η 
ανακοίνωση της ΕΟΔ έχει ως εξής:

«Περίπου 3.30, ξημερώματα Κυριακής, βρισκόμα-
στε στις Λεύκες, μετά από κλήση του Κέντρου Υγείας, 
για μεταφορά ασθενούς. 

Τέσσερα νεαρά αγόρια που επιστρέφουν σπίτια 
τους -από δουλειά (;) από διασκέδαση (;) δεν έχει 
σημασία- σταματούν δίπλα στο ασθενοφόρο και μας 
ρωτούν αν θα χρειαστούμε βοήθεια. Έρχονται μαζί 
μας και μας οδηγούν μέσα από τα στενά σοκάκια με 
τα μικρά σκαλιά, στο σπίτι του προορισμού μας. Δύ-
σκολο το σημείο, δύσκολη η μετακίνηση του ασθενή. 
Η βοήθεια των νεαρών σημαντική. Δεν προλάβαμε 
ούτε τα ονόματά τους να ρωτήσουμε. Το περιστατικό 
ήταν επείγον. 

Αισθανόμαστε έντονα την ανάγκη να πούμε  ένα 
ΜΠΡΑΒΟ στους γονείς που μεγαλώνουν τέτοια παι-
διά και οφείλουμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στα αγό-
ρια. Η προσφορά τους, τη συγκεκριμένη στιγμή και 
κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν πραγμα-
τικά ανεκτίμητη».

Bad news
- Στις 13/7/2018 ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο για 

πρόκληση φθορών και εισροή υδάτων στο Ε/Γ-Α/Κ 
«Κυρά Ντίνα», Ν.Π. 96, κενό επιβατών, κατόπιν πρό-
σκρουσης σε αυτό, του Θ/Γ-Τ/Ρ «Λ.Λ.» Ν.Π. 6529, στο 
οποίο επέβαιναν δύο ημεδαποί, στη θαλάσσια περιοχή 
της Αλυκής. Άμεσα στο σημείο, μετέβησαν στελέχη της 
οικείας λιμενικής αρχής, ενώ τα δύο σκάφη προσδέ-
θηκαν με ασφάλεια σε παρακείμενες λιμενικές εγκα-
ταστάσεις.

- Στις 16/7/2018 συνελήφθη στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πάρου, 
27χρονος αλλοδαπός στην κατοχή του οποίου βρέ-
θηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης 
κάνναβης.

- Το Σάββατο 21/7/2018, μισή ώρα μετά τα 
μεσάνυχτα, μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 41χρονο 
ημεδαπό, συγκρούστηκε μετωπικά με έτερη μοτοσυ-
κλέτα στον επαρχιακό δρόμο Μάρπησσας - Δρυού, 
που οδηγούσε 28χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα το 
θανάσιμο τραυματισμό ανωτέρω 41χρονου και το σο-
βαρό τραυματισμό της 28χρονης, η οποία διεκομίσθη 
με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αττικής, για παροχή 
των πρώτων βοηθειών. Ενεργείται προανάκριση, τα 
αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ 
για τον 41χρονο παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή 
στην ιατροδικαστική υπηρεσία Σύρου.

Στην Gallery «Ανεμόμυλος», στην Αγκαιριά, συνεχί-
ζεται η έκθεση φωτογραφίας «Μετάβαση σε μια νέα 
εποχή», που είναι ένα αφιέρωμα για τα 30 χρόνια 
(1988-2018) ανακαινίσεων, αλλαγών και κατασκευών 
στο χώρο, στην προσπάθεια προσαρμογής του Ανεμό-
μυλου στα δεδομένα της εποχής.

Τον Αύγουστο, ο ανεμόμυλος, κλείνει τα 120 χρό-

νια (1898-2018) από την εποχή της κατασκευής του 
και θα παρουσιασθεί μια σειρά φωτογραφιών από τον 
Στέφανο Ραγκούση, με θέματα από τον μύλο και τον 
μηχανισμό του. Στην έκθεση θα συμμετάσχει και ο Τά-
κης Σιδερικούδης, με δυο θέματα ζωγραφικής και ένα 
ψηφιδωτό εμπνευσμένα από τον ανεμόμυλο.

Έκθεση φωτογραφίας

Δρομολόγια 
ferry boat

Ανακοινώθηκαν τα νέα θερινά δρομολόγια στη 
γραμμή Αντιπάρου-Πούντας, που έχουν ως εξής:

Από Αντίπαρο
06:00 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 

– 09:45 - 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 
– 11:40 – 12:00 - 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 
– 13:40 – 14:00 – 14:15 - 14:45 – 15:15 – 15:45 
– 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 - 18:15 – 18:45 
– 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 - 21:45  
– 22:15 – 23:15 – 00:15 – 01:15 – 02:15 

Από Πούντα
06:15 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 

– 10:00 - 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 
– 12:00 – 12:20 - 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 
– 14:00 – 14:30 – 15:00 - 15:30 – 16:00 – 16:30 
– 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 - 19:00 – 19:30 
– 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 - 22:30  
– 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30.

Ο απολίτιστος
Ένα Γερμανικό περιοδικό, γνωστό για τα αρνη-

τικά του σχόλια κατά της Ελλάδας, βλέποντας ότι 
η χώρα μας απόφυγε την επιστροφή στη δραχμή, 
αποφάσισε να κάνει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 
με το οποίο θα αποδείκνυε ότι οι Έλληνες είναι 
λαός που δεν ανήκει στην οικογένεια των πολιτι-
σμένων χωρών.

Ανάθεσε την εργασία αυτή σε έναν από τους 
πιο φανατικούς ανθέλληνες δημοσιογράφους, 
επιλέγοντας ως στόχο ένα νησί του Αιγαίου. 
Φθάνοντας στο νησί, ο δημοσιογράφος ετοίμα-
σε την βιντεοκάμερά του για να βιντεοσκοπήσει 
τις συμπεριφορές των κατοίκων. Όταν βρέθηκε 
στο δρόμο, με έκπληξη διαπίστωσε ότι υπήρχαν 
τόσοι πολλοί παραβάτες που δεν ήξερε ποιον να 
πρωτοκαταγράψει. Στο τέλος έβαλε στόχο έναν 
νησιώτη πενηντάρη με κοιλίτσα που όλο χαμο-
γελούσε.

Την πρώτη μέρα ο δημοσιογράφος τον είδε να 
βγαίνει από το σπίτι του κρατώντας μια σακούλα 
με σκουπίδια που βρομούσαν ψαρίλα, την οποία 
έριξε στον κάδο  ανακύκλωσης. Μετά τον είδε 
να οδηγεί το αυτοκίνητο και δεν προλάβαινε να 
καταγράφει τις παρανομίες του: Δε φόρεσε ζώνη 
ασφαλείας, δεν έβγαζε φλας και μιλούσε συνέ-
χεια στο κινητό. Αφού έκλεισε το κινητό, εξαφα-
νίστηκε με 120 χλμ. την ώρα. Ο Γερμανός τρό-
μαξε να τον ξαναβρεί. Τον είδε να παρκάρει εκεί 
που δεν επιτρεπόταν η στάθμευση. Ένας τροχο-
νόμος τον είδε και τον έγραψε. Ο τύπος χαμογέ-
λασε και του είπε: «Κρίμα το χαρτί που καταναλί-
σκεις. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Αύριο θα σβηστεί 
η κλήση». Ο δημοσιογράφος κατενθουσιασμένος 
έτριβε τα χέρια του. Μετά είδε τον στόχο του να 
κάθεται σε μια καφετέρια απολαμβάνοντας το 
φραπεδάκι με τσιγάρο. Όταν βγήκε στο δρόμο 
έριξε το αποτσίγαρο στο πεζοδρόμιο.  

Στην αναφορά του το βράδυ, ο δημοσιογρά-
φος έγραψε: «Βρέθηκε ο τέλειος απολίτιστος 
Έλληνας. Δεν χρειάζομαι άλλα στοιχεία».

Το άλλο πρωί πήγε στο λιμάνι για να αναχωρή-
σει. Περνώντας έξω από ένα εστιατόριο, είδε τον 
στόχο του να τρώγει. Σε μια στιγμή τον πρόσεξε 
που μιλούσε στον εστιάτορα και στη συνέχεια 
τον είδε να βάζει το φαγητό που του περίσσεψε 
σε μια κόλλα χαρτί και μετά να φεύγει βιαστικός. 
Έκπληκτος ο δημοσιογράφος είδε το γκαρσόνι 
να φέρνει ένα δίσκο γεμάτο φαγητά σε μια τσιγ-
γάνα με τρία παιδιά που έτρωγαν βραστές πατά-
τες μέσα από ένα πιάτο. 

Γεμάτος περιέργεια, ο δημοσιογράφος απο-
φάσισε να παρακολουθήσει τον απολίτιστο. Τον 
είδε να ακουμπάει τα αποφάγια μπροστά σε μια 
γάτα που βύζαινε πέντε νεογέννητα. Στη συνέ-
χεια τον έχασε.

Πηγαίνοντας προς το λιμάνι, είδε ένα πλήθος 
να στέκεται στην αποβάθρα. Πλησίασε και είδε 
τον απολίτιστο Έλληνα ξαπλωμένο ανάσκελα 
στο τσιμέντο με τα ρούχα βρεγμένα. Ρώτησε τι 
συνέβη και του είπαν ότι ο κύριος αυτός βούτηξε 
να σώσει ένα παιδί και αφού το έσωσε, ο ίδιος 
δεν άντεξε.

Προβληματισμένος ο δημοσιογράφος έφυγε 
για την πατρίδα του. Την άλλη μέρα το πρωί, ο 
διευθυντής του όλος χαρά περίμενε να του πα-
ραδώσει την αναφορά. Εκείνος,  αντί να του τη 
δώσει, τον ρώτησε: «Μπορεί ένας απολίτιστος 
να είναι γενναίος ήρωας με ευγενική ψυχή;». 
«Όχι βέβαια» του απάντησε ο διευθυντής.

«Τότε ξεχάστε την αναφορά για τους Έλλη-
νες, με μία παρατήρηση: «Οι Έλληνες δεν είναι 
απολίτιστοι. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να 
αλλάξουν ορισμένες συμπεριφορές για να μην 
τους θεωρούν απολίτιστους».

Δημήτρης Καλανδράνης
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Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά

Αυθαιρεσία: Τον λόγο 
έχει ο εισαγγελέας

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου σχετικά με την υπόθεση αυθαίρετης κατασκευής 
στη Χρυσή Ακτή, δημοσιοποίησε στις 22/7/2018 το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Κοντεύει μήνας από τότε που ιδιωτική εταιρεία, επικαλούμενη ιδιωτικό συμφω-
νητικό μίσθωσης τμήματος παραλίας στη Χρυσή Ακτή, με την Εταιρεία Ακινήτων 
Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ.) προχώρησε:

- Σε παράνοµη κατασκευή πέργκολας εντός παλιού αιγιαλού και τοποθέτηση 
αυτοκινούμενης καντίνας κάτω από αυτήν.

- Στην παράνοµη λειτουργία της καντίνας και με δεδομένο ότι ο Δήμος Πά-
ρου και το τμήμα Υγείας Πάρου έχουν αρνηθεί να χορηγήσουν άδεια λειτουργίας.

- Στην παράνοµη τοποθέτηση 
οµπρελοκαθισµάτων από τη συγκε-
κριμένη αλλά και άλλη εταιρεία στον 
χαρακτηρισμένο υγροβιότοπο της πε-
ριοχής.

Μετά από τόσες ημέρες και διαπι-
στωμένες τις παραπάνω παράνομες 
πράξεις, από τις υπηρεσίες του Δήμου 
Πάρου, την πολεοδομία Νάξου, το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου και το Λιμεναρχείο, η 
κατασκευή παραμένει αγέρωχη, και ο «επιχειρηματίας» ανενόχλητος, συνεχίζει το 
έργο της «ανάπτυξης», όπως αυτός το ονειρεύεται για τον εαυτό του.

- Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ξεπουλήματος παραλιών, λιμνών, ποταμών, βου-
νών, δασών και της υπόλοιπης δημόσιας γης από αυτή και τις προηγούμενες κυ-
βερνήσεις στο όνομα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

- Αυτή είναι και η δυνατότητα της λεγόμενης «αυτοδιοίκησης» να προστατεύει 
τον τόπο της από κάθε είδους «αρπακτικά», που εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη 
τουριστική κίνηση καταλαμβάνουν τμήματα παραλίας αυθαίρετα ή όχι, με πολλα-
πλάσια ομπρελοκαθίσματα.

Φέραμε το θέμα προ ημερήσιας διάταξης στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, 
ενώ κάτι τέτοιο όφειλε να κάνει η δημοτική αρχή από τη πρώτη στιγμή, πολύ πε-
ρισσότερο που όπως λέει ο Δήμαρχος «δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του». Τώρα 
γιατί τα πεζοδρόμια τείνουν να είναι είδος προς εξαφάνιση στο νησί μας, είναι 
προφανώς «αλλουνού παπά ευαγγέλιο».

Καλούμε τις παριανές και τους παριανούς να αντισταθούν και να μην επιτρέψουν 
σε όλους αυτούς που επιχειρούν για τα προσωπικά τους συμφέροντα να οικειο-
ποιούνται τη δημόσια γη και να καταστρέφουν την περιβαλλοντική κληρονομιά του 
τόπου μας.

Μετά και την οµόφωνη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που ζητά 
την παρέµβαση της εισαγγελικής αρχής, αναµένουµε τις ενέργειες από 
µέρους της, για την άµεση κατεδάφιση της παράνοµης κατασκευής, τη 
διακοπή της παράνοµης λειτουργίας και την αποµάκρυνση της καντίνας 
και των παράνοµα τοποθετηµένων οµπρελοκαθισµάτων».

Το θέμα της εβδομάδας

Λιμάνι Παροικιάς
Τηλέφωνο παραγγελιών:

22840 21096
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Σεμινάριο ΕΦΕΤ στην 
Πάρο

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), διάρκειας 10 ωρών, στις 8-9 
Σεπτεμβρίου 2018 στο γραφείο Πάρου, ως εξής:

Ωράριο: Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 09:00-14:00 και Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 09:00-
14:00. Εισηγητής: Νίκος Γκιώνης. Διάρκεια: 10 ώρες

Υπενθυμίζεται ότι η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό των 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και αφορά εργοδότες και εργαζό-
μενους επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, εμπορεύονται, αποθηκεύουν 
ή διακινούν τρόφιμα και ποτά σε επιχειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, καφέ, 
μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπωλεία, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, σουπερ μάρκετ, 
κρεοπωλεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία κ.α. 

Η αξία συμμετοχής είναι 100 ευρώ κατ’ άτομο (συμπεριλαμβάνεται το τέλος υπέρ 
του Ε.Φ.Ε.Τ.). Για την έκδοση των πιστοποιητικών από τον Ε.Φ.Ε.Τ. όλοι οι συμμετέ-
χοντες είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξά-
γεται στη συνέχεια κατόπιν προγραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει 
της ημερομηνίας υποβολής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την 
υπεύθυνη του γραφείου Πάρου, Κωνσταντίνα Μαύρη, στο τηλέφωνο 22840 23031.

Τέλος, το επιμελητήριο Κυκλάδων καλεί τους επιχειρηματίες να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί σε σχέση με την επιλογή του εκπαιδευτικού φορέα, καθώς έχουν παρα-
τηρηθεί κρούσματα εταιρειών που διοργανώνουν σεμινάρια χωρίς την έγκριση του 
Ε.Φ.Ε.Τ. ή υπόσχονται ότι θα διοργανώσουν σεμινάρια χωρίς αυτά να υλοποιούνται.

Μαρμάρου μνήμες
Ο προοδευτικός σύλλογος Λευκιανών της Αθήνας διοργανώνει στο αίθριο 

του θεάτρου των Λευκών εκδήλωση με τίτλο: «Μαρμάρου Μνήμες», το Σάββατο 
4/8/2018 στις 9 το βράδυ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου: «Θα επιχειρήσουμε μια αναδρομή στη 
ζωή των Λευκιανών, αλλά και των υπόλοιπων παριανών λατόμων, των συμπατρι-
ωτών μας που εργάστηκαν σκληρά μακριά από τον τόπο τους και αναβίωσαν μια 
τρισχιλιετή παράδοση στο Πεντελικό όρος.

Αυτό το σημαντικό κύτταρο της Παριανής – Λευκιανής κοινωνίας θα τιμήσουμε 
με εικόνες, αφηγήσεις, αναμνήσεις και πολλή μουσική. Η παρουσία σας θα μας 
δώσει ξεχωριστή χαρά».

Και πάλι έκκληση…
Η δημοτική κοινότητα Νάουσας δημοσιοποίησε νέα έκκληση συνεργασίας προς 

τους πολίτες του χωριού σχετικά με την καθαριότητα.
Η νέα έκκληση συνεργασίας έχει ως εξής:
«Βρισκόμαστε εν μέσω τουριστικής περιόδου αλλά η υπηρεσία καθαριότητας 

του δήμου εξακολουθεί να είναι υποστελεχωμένη, όχι από δική μας υπαιτιότητα. 
Ζητούμε απ’ όλους σας να βοηθήσετε ώστε να διατηρηθεί η πόλη μας καθαρή, 
τηρώντας τα αυτονόητα: 

- τοποθετούμε τις σακούλες απορριμμάτων μέσα και όχι δίπλα στους κάδους, 
- καθαρίζουμε το χώρο μπροστά από το σπίτι ή την επιχείρησή μας, 
- δεν τοποθετούμε κλαδιά και μπάζα σε χώρους που δεν επιτρέπεται αλλά σ’ 

αυτούς που έχουν οριστεί από το Δήμο –καλέστε 2284 0 24059-,
- κάνουμε ανακύκλωση, 
- δεν τοποθετούμε σακούλες απορριμμάτων εκεί όπου δεν υπάρχουν κάδοι, 
- δεν αφήνουμε σκουπίδια στις παραλίες, 
- μαθαίνουμε βασικούς κανόνες καθαριότητας περιβάλλοντος στα παιδιά μας με 

την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας, το παράδειγμά μας».

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 
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Το πλήρες όνομα του νομοσχεδίου είναι: «Μεταρ-
ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση 
της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και ανα-
πτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣ-
ΘΕΝΗΣ Ι») – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α 
– Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Σημειώνουμε ακόμα ότι οι επόμενες αυτοδιοι-
κητικές εκλογές θα διεξαχθούν με το σύστημα 
της απλής αναλογικής, ταυτόχρονα με τις ευ-
ρωεκλογές, στις 26 Μαΐου 2019 και όπου χρεια-
σθεί β’ γύρος, στις 2 Ιουνίου. Επίσης, η επόμενη θητεία 
δημάρχων και περιφερειαρχών θα είναι τετραετής.

Η απλή αναλογική
Οι εποχές που ένας δημοτικός συνδυασμός κυβερ-

νούσε έναν τόπο αν και είχε καταψηφιστεί από την 
πλειοψηφία των ψηφοφόρων, πέρασε ανεπιστρεπτί 
στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον νέο Νόμο. Ομοίως 
πέρασε ανεπιστρεπτί η εποχή που οι νικητές δημοτι-
κοί συνδυασμοί αν και ήταν μειοψηφία στις δημοτι-
κές εκλογές, τελικά καταλάμβαναν άνω των 60% των 
δημοτικών εδράνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις τε-
λευταίες δημοτικές εκλογές οι συνδυασμοί της σημε-
ρινής αντιπολίτευσης του δήμου Πάρου ενώ έλαβαν 
56% εξέλεξαν μόνο 11 δημοτικούς συμβούλους, ενώ 
ο συνδυασμός της πλειοψηφίας με 44% εξέλεξε 16 
δημοτικούς συμβούλους!

Ήταν αυτονόητο λοιπόν ότι έπρεπε να αλλάξει η 
ενισχυμένη αναλογική, βάσει της οποίας εκλέγονταν 
έως τώρα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. 
Όμως, με τον νέο Νόμο περάσαμε σε μία άλλη λογι-
κή. Και αυτό διότι, όσοι δήμαρχοι ή περιφερειάρχες 
εκλεγούν τη δεύτερη Κυριακή θα είναι υποχρεωμένοι 
να υλοποιήσουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα από 
αυτό που πρότειναν και ενεκρίθη από τους πολίτες. 
Θα υπάρξουν, μάλιστα, περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η παράταξη του εκλεγμένου δημάρχου 
ή περιφερειάρχη θα έχει λιγότερους συμβού-
λους από αυτή της μείζονος αντιπολίτευσης. 
Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που ο εκλεγείς κατά 
τον δεύτερο γύρο, ήταν δεύτερος την πρώτη Κυριακή

Ακόμα, μετά την κατανομή των εδρών και την ανά-
δειξη δημάρχου, στη στελέχωση με αντιδημάρ-
χους υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν από 
τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις. Για τον ορι-
σμό αντιδημάρχου από άλλη παράταξη απαιτείται η 
έγκριση της πλειοψηφίας των συμβούλων της πα-
ράταξης που όπου προέρχεται. Αντίστοιχη πρόβλεψη 
υπάρχει και για τους αντιπεριφερειάρχες που προέρ-
χονται από άλλες παρατάξεις. Αυτό δίνει τη δυνατότη-
τα στον δήμαρχο να επιλέξει εξίσου καλά στελέχη για 
την καλύτερη εκπλήρωση των καθηκόντων του, στο 
πλαίσιο των συνεργασιών με άλλες παρατάξεις.

Γυναίκες – υποψήφιοι και συνδυασμοί
Σύμφωνα με τον νέο Νόμο η ποσόστωση των γυ-

ναικών στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων αυξάνεται 
από το 30% στο 40%. 

Ευνοϊκές αλλαγές φέρνει ο «Κλεισθένης» και στον 
αριθμό των υποψηφίων ανά συνδυασμό, καθώς ιδίως 
στην επαρχία υπήρχε δυσκολία στην κατάρτισή τους, 

λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων να εμπλακούν στα 
αυτοδιοικητικά πράγματα. Έτσι, ενώ με τώρα απαιτού-
νταν κατά 50% περισσότεροι υποψήφιοι σε σχέση με 
τον αριθμό των εδρών, τώρα με τον «Κλεισθένη», οι 
υποψήφιοι ανά συνδυασμό θα αναλογούν σε 30% πε-
ρισσότερους σε σχέση με τις έδρες. Δηλαδή, θεωρη-
τικά στον δήμο Πάρου μπορεί να καταρτιστεί 
δημοτικός συνδυασμός με 36 μόνο υποψήφι-
ους στο κεντρικό ψηφοδέλτιο! Αυτό δίνει τη δυνατό-
τητα να καταρτιστούν δημοτικοί συνδυασμοί και από 
ολιγομελείς ομάδες πολιτών.

Οι Κοινότητες
Σε κοινότητες με πληθυσμό από 301 έως 2.000 

κατοίκους (π.χ. Κώστος), θα εκλέγονται πέντε 
μέλη και από 2.001 έως 10.000 κατοίκους (π.Χ. 
Παροικιά), εκλέγονται επτά μέλη.

Στο πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» οι κοινότητες θα 
επιχορηγούνται μέσω του διαμοιρασμού της τακτικής 
χρηματοδότησης του δήμου για την υλοποίηση επεν-
δυτικών έργων. Ο επιμερισμός του πόσου στις κοινό-
τητες και ο τρόπος αναπλήρωσης των αναλογούντων 
ποσών σε περίπτωση εκχώρησης, ενεχυρίασης ή δέ-
σμευσης με οποιονδήποτε τρόπο των προς επιμερισμό 
πιστώσεων θα καθορίζεται με απόφαση του υπουρ-

«Κλεισθένης» 
Τι αλλάζει

Πρώτο Θέμα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον «Κλεισθένη I». 
Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2018, από την Ολομέλεια της Βουλής, 
με 150 ψήφους υπέρ και 123 κατά. 

Η ουσία
Ο νέος Νόμος προβλέπει ουσιαστικά τη μεγαλύτερη πρόσδεση 

της αυτοδιοίκησης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, τη συμβολή 
τους στην διαμόρφωση «φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος», 
μέσα από παραχωρήσεις δημοτικής περιουσίας και γης, στους 
επιχειρηματικούς ομίλους. Ενισχύει την ανταποδοτικότητα υπηρε-
σιών και αντίστοιχα τα χαράτσια σε βάρος του λαϊκού εισοδήμα-
τος, προβλέπει την επιχειρηματικότητα των ίδιων των Ο.Τ.Α., με 
την συμμετοχή τους σε σχήματα όπως η Σύμπραξη Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κ.ά.. Τα ουσιαστικά ζητήματα παραμένουν.

- Μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς την Το-
πική Διοίκηση. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη εμπορευμα-
τοποίηση των λαϊκών αναγκών και να πληρώνουν οι δημότες για 
τις παροχές των δήμων.

- Μέσα από τη λεγόμενη «κοινωνική οικονομία», προχωρά 
παραπέρα η εμπορευματοποίηση μιας σειράς κοινωνι-
κών παροχών, δίνοντας χώρο σε ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, δίκτυα και 
συνεταιρισμούς προσώπων, ως εργαλείο και για να απαλλαγεί το 
κράτος από τις ευθύνες του.

- Διατήρηση της ομηρίας εργαζομένων στους ΟΤΑ. Γε-
νίκευση και μονιμοποίηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, 
ιδιωτικών ή κρατικών εργολαβιών σε κρίσιμες δημοτικές υπη-
ρεσίες, με συμβάσεις, ωράρια, μισθούς και συνθήκες μεσαίωνα, 
κατάργηση των ΒΑΕ, κλπ.

- Η αυτοδιοίκηση είναι πλέον μηχανισμός του κράτους 
και ελέγχεται ακόμα πιο στενά και μέσω της νομοθέτησης σειράς 
οργάνων ελέγχου, όπως ο «επόπτης ΟΤΑ», η «αυτοτελής υπηρε-
σία εποπτείας ΟΤΑ», το «συμβούλιο εποπτών», η «επιτροπή συ-
ντονισμού και ελέγχου εποπτείας ΟΤΑ» κλπ.

Τέλος, η λογική των κομμάτων εξουσίας -παλιών και νέων-, 
(ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΑΝΕΛ, Κίνημα Αλλαγής), για μία φορά ακόμα φάνη-
κε να συμφωνεί στην επιχειρηματική λειτουργία των ΟΤΑ. Άλλω-
στε μόνο τυχαίο δεν είναι ότι η κυβέρνηση απέρριψε την τροπο-
λογία που κατέθεσε το ΚΚΕ, έχοντας τη στήριξη δημάρχων αλλά 
και της ΚΕΔΕ, να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να εξετάζουν 
κατά περίπτωση, παίρνοντας υπόψη τους εισοδηματικά και άλλα 
κριτήρια, τη διαγραφή χρεών νοικοκυριών που κινδυνεύουν με 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακόμα και για ποσό 500 ευρώ.
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γού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας. 

Ακόμα, τα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων πλέον 
θα μπορούν να αποφασίζουν «ποια έργα και δράσεις 
θα εκτελεστούν στην κοινότητα από το ποσοστό των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για 
επενδυτικές ανάγκες του Δήμου που τους αναλο-
γούν», όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο. Με άλλα 
λόγια οι αποφάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα 
και τον προϋπολογισμό δε θα λαμβάνονται 
αποκλειστικά από το δημοτικό συμβούλιο, 
αλλά ένα μέρος των προτεραιοτήτων θα καθορίζεται 
πλέον σε επίπεδο δημοτικής ενότητας.

Τέλος, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου θα ψη-
φίζεται από τα μέλη του, μετά τις δημοτικές εκλογές 
κατά την πρώτη συνεδρίαση και τη σύσταση σε σώμα. 
Ο πρόεδρος μπορεί να προέρχεται είτε από την 
παράταξη τον συνδυασμό που πλειοψήφισε 
στις κοινοτικές εκλογές είτε από τον δεύτερο 
συνδυασμό. Και τέλος, ο πρόεδρος είναι ανακλητός, 
καθώς προβλέπεται διαδικασία μομφής στο πρόσωπό 
του.

Άλλες αλλαγές
Με ιδιαίτερο κεφάλαιο στον Νόμο «Κλεισθένης» γί-

νεται αναφορά σε επιχειρησιακά προγράμματα, που 
μπορούν να συμμετέχουν οι δήμοι.

- Περιλαμβάνονται διατάξεις για την οικονομική λει-
τουργία των ΟΤΑ, τα ανταποδοτικά τέλη και τις δα-
νειακές συμβάσεις. Σημαντικό σημείο είναι το άρθρο 
193, που αφορά τη διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων 
εσόδων των ΟΤΑ. Με την διάταξη προβλέπεται ότι 
αυτοί που υποχρεούνται σε καταβολή τέλους 
παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθα-
ρίστων εσόδων υποβάλλουν τη σχετική δή-
λωση, μέσω του taxisnet, ταυτόχρονα με την 

υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, εφόσον υπόκεινται. 
Τα τέλη βεβαιώνονται αυτομάτως και κοινοποιούνται 
στον οικείο δήμο.

Καθορίζονται επιδόματα, που λόγω του κοι-
νωνικού χαρακτήρα τους δεν κατάσχονται, 
ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς 
τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους 
δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 
πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, οι δικαιούχοι απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογι-
κής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά τη διαδικα-
σία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγησή τους.

Περιλαμβάνεται διάταξη, που αφορά την εκπόνηση 
θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη οικονο-
μικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τομέα παραγωγής σε δημοτι-
κές εκτάσεις.

Στον νόμο περιλαμβάνεται και ρύθμιση σχετικά με 
τον χρόνο απαλλαγής από την υποχρέωση των ιδιο-
κτητών μη ηλεκτροδοτούμενων και μη χρησιμοποιού-
μενων ακινήτων προς καταβολή τελών καθαριότητας 
και φωτισμού. Απλοποείται η όλη διαδικασία και αρ-
κεί μια υπεύθυνη δήλωση για τη διακοπή της 
ηλεκτροδότησης και τη μη χρήση του ακινήτου 
από τον δήμο.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, τέ-
λος, θα προσδιορίζεται ο ανώτατος αριθμός 
των τετράτροχων μοτοσικλετών, που θα επιτρέ-
πεται να κινούνται στο ασφαλτοστρωμένο οδικό δί-
κτυο των ορίων τους.. Οι αποφάσεις αυτές επανεξε-
τάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται 
από τους οικείους δήμους και πάντως δεν μπορούν 
να είναι μικρότερα των πέντε ετών. Αν ο αριθμός των 
αιτήσεων, που θα υποβάλλονται, υπερβαίνει την κυ-
κλοφοριακή ικανότητα διενεργείται πλειοδοτική ή και 
με βάση τα κριτήρια και τους όρους που προβλέπει 
η σχετική υπουργική απόφαση, διαδικασία επιλογής, 
από τον οικείο δήμο, για την επιλογή των δικαιούχων.

Επιχειρείται η ενίσχυση των Φορέων Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) με τη 
θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη 
εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό 
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.

Θεσπίζονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν τις ληξιαρχι-
κές πράξεις θανάτου, τον ενταφιασμό και την αποτέ-
φρωση νεκρών.

Και τελικά τι;
Όπως τονίζει στην έκθεσή του ο Συνήγορος του 

Πολίτη, ο «Κλεισθένης» είναι ένας νόμος πρόχειρος, 
ο οποίος απλά παραπέμπει στο μέλλον τις αναγκαίες 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, καθιστά ακόμη πιο σφι-
κτό τον εναγκαλισμό της αυτοδιοίκησης με την κεντρι-
κή εξουσία και μάλλον δημιουργεί περισσότερα προ-
βλήματα από όσα επιχειρεί να επιλύσει. 

Ο «Κλεισθένης», χωρίς καμία πρόβλεψη για τη συ-
νταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια των δήμων και με αμφιλεγόμενες προτά-
σεις σε πολλά σημεία δεν προωθεί καμία ουσιαστική 
μεταρρύθμιση στην οργάνωση και τη λειτουργία του 
κράτους. Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος και η 
θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής, που είναι η μο-
ναδική προτεινόμενη ουσιαστική αλλαγή, σε 
καμιά περίπτωση δεν συνιστά από μόνη της 
μεταρρύθμιση και το σημαντικότερο, χωρίς 
ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, ένας σοβαρός δημο-
κρατικός θεσμός και το ίδιο το εκλογικό σύστημα κιν-
δυνεύουν να απαξιωθούν ανεπανόρθωτα.

Πρώτο Θέμα

Κλεισθένης
Ο Νόμος «Κλεισθένης Ι» οφείλει το όνομά του 

στον Αθηναίο πολιτικό του 6ου αι. π.Χ. ο οποίος 
μετά το τέλος της τυραννίας του Πεισίστρατου 
ανέλαβε να μεταρρυθμίσει το πολίτευμα της 
Αθήνας.

Για να το πετύχει αυτό χώρισε την Αττική σε 
τρεις βασικούς δήμους: Το άστυ, τα παράλια 
και τη Μεσογαία. Στη συνέχεια με το σύστημα 
τριττύων (θεσμική και διοικητική υποδιαίρεση) 
χώρισε κάθε δήμο σε 10 τριττύες. Κατόπιν πήρε 
μία τριττύν από το άστυ, μία από τα παράλια και 
μία από τη μεσογαία και έφτιαξε μία φυλή. Έτσι, 
οι πλούσιοι ευγενείς έπαψαν να αποτελούν μία 
ισχυρή τάξη και αναμίχθηκαν με τους υπόλοιπους 
πολίτες, ενώ οι πολιτικοί σταμάτησαν να ωφε-
λούν τους κατοίκους μιας μόνο περιοχής, αφού 
υπήρχαν τριττύες και από τις τρεις περιοχές.

Τέλος, έδωσε όλη την εξουσία στην Εκκλησία 
του δήμου. Από αυτήν εκλέγονταν και οι δέκα 
στρατηγοί που διοικούσαν όχι μόνο το στρατό, 
αλλά και το ίδιο το κράτος.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Σκέψεις 
Τα χρόνια που κατοικώ μόνιμα στην Πάρο (αλή-

θεια πόσο καλύτερα ήταν τότε που ερχόμουν 
μόνο ως τουρίστας), έχω μάθει καλά μία παροιμία 
και μου έχει γίνει μπούσουλας σε ό,τι αφορά τα 
κοινά της Πάρου.

Η παροιμία είναι ότι «αυτή η στάνη, αυτό το τυρί 
βγάζει». Και αυτό το γράφω διότι κάποιοι στο νησί 
ζουν σ’ ένα παράλληλο σύμπαν…

Έτσι, αντί, να ασχοληθούν με τα καθημερινά και 
τις δυσκολίες που υπάρχουν και πνίγουν τον πο-
λίτη στον οικονομικό τομέα, κάθονται και κάνουν 
ασκήσεις επί χάρτου για τις δημοτικές εκλογές 
που θα γίνουν τον Μάιο του 2018! Ορισμένοι 
μάλιστα επίδοξοι μνηστήρες του «θρόνου» δεν 
έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους, από το πώς 
θα γίνουν χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη. Αυτό, 
έχει ως αποτέλεσμα, να σπαταλούνε δυνάμεις του 
ενεργού πληθυσμού σε ιστορίες για αγρίους, που 
τίποτα δεν προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. 

Από την άλλη, οι ιδεολογικοί πολιτικοί – κοι-
νωνικοί χώροι στο νησί μας είναι σε τρικυμία 
και έτσι επικρατούν σε καφενειακές συζητήσεις 
οι επικίνδυνες και φασιστικές απόψεις του «όλοι 
μαζί» και άλλα παρόμοια φληναφήματα. Ποιοι με 
ποιους δηλαδή; Κάτω από την ίδια ομπρέλα αυτοί 
που πιστεύουν στη δυναμική διεκδίκηση δομών 
και υποδομών -που είναι υποχρέωση της πολι-
τείας στον φορολογούμενο πολίτη-, με εκείνους 
που πιστεύουν ότι π.χ. με τη συμμετοχή ιδιωτών 
γιατρών λύνεται το θέμα του τομέα υγείας στην 
Πάρο. Επαναλαμβάνω, ποιοι με ποιους; Εκείνοι 
που πιστεύουν στη δυναμική αντίδραση για τη μη 
εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, με εκείνους 
που κλείνουν πονηρά το μάτι στις πολυεθνικές 
εταιρείες και μιλούν για «φέρουσα ικανότητα» και 
άλλες παρόμοιες ανοησίες; Εκείνοι που πιστεύουν 
στα κεκτημένα του τόπου μας με εκείνους που πα-
ραδίνουν τα κλειδιά του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ; 
Τα παραδείγματα για το ποιοι με ποιους που μπο-
ρώ να αναφέρω είναι δεκάδες και μάλλον οι υπο-
στηρικτές παρόμοιων απόψεων είναι εκείνοι που 
θέλουν να παραμείνει η κατάσταση ως έχει, και να 
διατηρήσουν τις θεσούλες τους…

Ας πάμε τώρα και σε κάτι πολύ βασικό που 
πρέπει σ’ αυτές τις δημοτικές εκλογές να προ-
βληματίσει πολύ τους ψηφοφόρους του νησιού 
μας, άσχετα ποιον συνδυασμό θα θελήσουν να 
ψηφίσουν. Το είχα γράψει σε ανύποπτη στιγμή 
και το επαναλαμβάνω και τώρα. Στις ερχόμενες 
δημοτικές εκλογές θα δημοσιεύσω τις παρουσίες 
των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων στις συ-
νεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, έτσι ώστε, 
να γνωρίζει ο ψηφοφόρος για το ενδιαφέρον του 
υποψηφίου ή αν αυτό το κάνει αποκλειστικά διότι 
πιστεύει ότι με την εκλογή του «ανεβαίνει» κοινω-
νικά.

Έτσι απλά να σημειώσω ότι αν οι πολίτες είχαν 
την ευχέρεια χρόνου να παρακολουθήσουν 3-4 
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, 
είναι ζήτημα αν επανεκλέγονταν το 1/4 των συμ-
βούλων. Μιλάμε, για φτώχια και των γονέων, από 
πλευράς έμψυχου δυναμικού.

Τα ζώα και ο 
άνθρωπος 

(Μέρος 3ο)
 
Ζώα στην αρχαία Πάρο: Σε πολλά νομίσματα 

της Πάρου κυριαρχεί η εικόνα του κατσικιού. Σε ένα 
από αυτά εικονίζεται μαζί με δελφίνι. 

Στο αρχαϊκό νεκροταφείο της Πάρου, εκτίθενται 
οστά αλόγου, που προσφέρθηκαν θυσία. Ο Σκόπας 
ο Πάριος, απεικονίζει το κυνήγι του Καλυδώνιου κά-
πρου, στο αέτωμα του ναού της Αθηνάς, στην Τεγέα. 
Άγαλμα κριοφόρου κούρου ή Απόλλωνα του 7ου αι. 
π.Χ. υπάρχει στο μουσείο της Θάσου, αποικία των Πα-
ρίων. Σε ανάγλυφο της Πάρου, λιοντάρι κατασπαρά-
ζει ταύρο. Περιστέρι σε αρχαία νομίσματα της Πάρου. 
Κόρη με περιστέρια του 460 π.Χ. από παριανό μάρ-
μαρο εκτίθεται στο μητροπολιτικό μουσείο της Νέας 
Υόρκης. Μαρμάρινο πουλί του Κυκλαδικού πολιτισμού 
2000 π.Χ. βρέθηκε στην Πάρο και εκτίθεται στο εθνικό 
μουσείο. Ανάγλυφος βωμός διακοσμημένος με ταυρο-
κεφαλές, εκτίθεται στο μουσείο της Πάρου. 

Ζώα σε βρισιές: Βόδι, γαϊδούρι, μουλάρι, καμήλα, 
κατσίκα, κόρακας, κοριός, κτήνος, οχιά, όχεντρα, δρά-
καινα, σκύλλα, σκνίπα, σκουλίκι, σμέρνα, τσιμπούρι, 
τσούχτρα, φίδι, φάλαινα, φώκια, χοίρος. 

Ζώα σε παριανά παρατσούκλια: Ο Αγριόγα-
λος, η Αθερίνα, ο Αλιάδονας (πιθανά από το χταπόδι 
αλιδόνα), ο Αλογατιέρης, ο Αλογομούρης, ο Αρκού-
δης, ο Αρκουδιάρης, ο Αστηρέγγας, η Βρωμούσα, ο 
Γάιδαρος, ο Γάλλος, η Γαλλού, το Γιαβράκι, ο Γόπας, ο 

Γρύλος, ο Γρυλογιάννης, ο Γύλος, ο Κάβουρας, ο Κα-
βουρής, η Καβουρού, ο Καμηλιέρης, η Καλικατσού, ο 
Κανάριος, ο Καντινελιέρης, η Καραβίδα, ο Καράβολας, 
ο Κατσίκας, ο Κατσούλης, ο Κλεφτοκοτάς, το Κοράκι, ο 
Κοριός, ο Κότσιφας, ο Κούνουπας, η Κουρούνα, ο Κού-
νελος, ο Λιονταράκηςμ η Μαυρόκοτα, ο Μπακαλιάρος, 
ο Μπούνιας, ο Ντανάς, ο Πανάς, η Πάπια, ο Περδί-
κος, ο Πετεινός, ο Πίνας, ο Πιπίνας, ο Ποντικομούρης, 
ο Ποντικός, ο Πούλαρος, ο Ρέγκας, ο Σκουμπράτσας, 
ο Σκορδιαλός, ο Σκροκόδειλος, το Σκυλάκι, ο Σκύλος, 
ο Τράος, ο Τσαλαπετεινός, η Φραγκόκοτα, ο Χάνος, ο 
Χελιδονάκης, η Χελώνα, ο Ψαρής και ο Ψάρος.

Παράγωγα ζώων σε Παριανά παρατσούκλια: 
Ο Aυγάς, η Αυγουλού, ο Κουκουλής, η Κοπριά, η Προ-
βιά, ο Σταβλάρχης, η Σταβλάρχενα. 

Ονοματοδοσίες ζώων στην Πάρο: Η περιοχή 
«Αγριομέλισσα», το τοπωνύμιο «Αετοφωλιά», η περιοχή 
«Γαδουρόμανδρες», η περιοχή «Γαϊδουροκωλόστρες», 
η βραχονησίδα «Γαϊδουρονήσι», η νησίδα «Γαλάκι», ο 
λόφος «Γαλιός», η βραχονησίδα «Γλαροπούντα», η πε-
ριοχή «Γουρουνάκια», ο οικισμός «Δαμάλια», η περιοχή 
«Δράκου το λιβάδι», η περιοχή «Δράκου το λαγκάδι», 
η τοποθεσία «Ελάφι», η βραχονησίδα «Κάβουρας», η 
περιοχή «Καβουρολόος», ο χείμαρρος «Καβουροπότα-
μος», ο λοφίσκος «Καβουρούδες», η περιοχή «Καντι-
νελιές», ο χείμαρρος «Κατσίκης», το τοπωνύμιο «Καύ-
καλο», το ακρωτήρι «Κέφαλος», ο λόφος «Κέφαλος», 
το ακρωτήρι «Κόρακας», ο λόφος του «Κόρακος», η 
περιοχή «Κορακιάρης», οι τοποθεσίες (τρεις) «Κορα-
κιά», η περιοχή «Κορακιές», η νησίδα «Κορακονήσι», η 
περιοχή «Κορακοφωλιά», η περιοχή «Κουκουμαυλές», 
η τοποθεσία «Κουκουμαυλίτες», ο λόφος «Κουνάδος», 
η ξέρα «Κουρνονήσι» το βουνό «Κουρούνας», ο λόφος 
«Κουτσουλιές» στην Αντίπαρο, το ακρωτήρι «Κριός», 
το ακρωτήριο «Μέλισσα», η τοποθεσία «Μελισσοτό-
πι», το νησάκι «Μέρμηγκας», η περιοχή «Περδικάκι», το 
βουνό «Περιστέρι», η νησίδα «Πεταλίδα» στην Αντίπα-
ρο, η περιοχή «Πεταλούδες», το νησάκι «Σάλιαγκος», 
η τοποθεσία «Σκοκόρδιλα», το τοπωνύμιο «Σκοκορδα-
λιές», η τοποθεσία «Σκορδιαλιού οι χωράφες», το το-
πωνύμιο «Σκορδιαλού», ο κάβος «Σκύλος» στην Αντί-
παρο, η ξέρα «Σουσουράδα», το χωριό «Τραγουλάς» 
σήμερα «Δραγουλάς», η τοποθεσία «Χοιρόλακκας», η 
τοποθεσία «Χοιροτρύπια» και το ακτωνύμιο «Ψαρο-
μπούτα».

Πηγές: α) «Κυκλάδες» Γαϊδουράγκαθα, ποιήματα 
και φίδια, του Χρήστου Γεωργούση, β) «Τα τοπωνύμια 
της Πάρου» του Νίκου Αλιπράντη, γ) Αρχείο Χριστό-
δουλου Μαούνη.

Απόψεις

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη

Ν/ρχου 
Βασιλείου Γ. 
Γράβαρη

Γεννήθηκε στη Παροικιά στις 31 Ιουλίου 1911. 
Ήταν δύο χρονών όταν έχασε τον πατέρα του Λοχα-
γό Γεώργιο Γράβαρη, που έπεσε στη μάχη του Πε-
τσόβου στις 15/7/2013. 

Στο δημοτικό σχολείο Παροικιάς, φοίτησε για 
δύο χρόνια και στη συνέχεια μεγάλωσε στην Αθή-
να. Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών και 
ακολούθως το 1936 κατετάγη στη σχολή λιμενικών 
δοκίμων. 

Χάρη στην εντιμότητα του, τις γνώσεις του, την 

υπηρεσιακή ευσυνειδησία του και το ήθος του, 
έφθασε στα ανώτατα αξιώματα του σώματος και 
του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας καταλαμβά-
νοντας τη θέση του γενικού διευθυντή του ΥΕΝ και 
του αρχηγού του λιμενικού σώματος. Παράλληλα 
με τα υψηλά καθήκοντα του καλλιέργησε με ιδιαί-
τερη επιτυχία το συγγραφικό έργο του στον τομέα 
του Ναυτικού Δικαίου, που υπήρξε πολύτιμο στους 
σπουδαστές των ναυτικών σχολών, στις οποίες και 
δίδασκε. 

Στην περίοδο της κατοχής μετείχε ενεργά με τη 
διοχέτευση πληροφοριών στους συμμάχους, την 
κυκλοφορία του παράνομου τύπου, την οργάνωση 
διαφυγών στη Μέση Ανατολή, καθώς και τη δικιά 
του διαφυγή στην Αίγυπτο, το Νοέμβριο του 1943 
όπου συνέχισε τον αγώνα. 

Η πολιτεία τον τίμησε με πολλές ανώτατες διακρί-
σεις, κορυφαία των οποίων είναι η σπάνια τιμητική 
διάκριση του χρυσού ναυτικού μεταλλίου Α’ τάξεως 
«δι’ όλως εξαιρέτους υπηρεσίας προς τη ναυτιλίαν».

Πέθανε στις 11 Ιουνίου 1993 σε ηλικία 82 ετών 
και την ημέρα αυτή το δημοτικό συμβούλιο δήμου 
Πάρου με ψήφισμα του, ονοματοθέτησε μια οδό για 
να τιμήσει τη μνήμη του. 

(πηγές «Παριανά» τευχ. 51, 89) 
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Μαρίας Ναυ-

πλιώτη» έως την οδό «Μαντώς Μαυρογένη». 
Χριστόδουλος Α. Μαούνης 

Μέλος της επιτροπής  
ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία
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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

Επέκταση  
του κινήτρου
 Τη συνέχιση και επέκταση της παροχής του κινήτρου των 450 ευρώ, σε 
αγροτικούς και επικουρικούς γιατρούς, με σκοπό την υγειονομική θωράκιση 
των νησιών,  αποφάσισε το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη 

συνεδρίαση του Σαββάτου 21 Ιουλίου. 
Σύμφωνα με την εισήγηση του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου, Νί-

κου Καραμαρίτη, το σύνολο των ιατρών που αποζημιώνει η περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου ανέρχεται σε 85 συνολικά γιατρούς, εκ των οποίων 52 είναι 
επικουρικοί και 33 αγροτικοί. 

Τέλος, το ύψος της αποζημίωσης ορίστηκε ανά μήνα στα 450 ευρώ και έχει 
διάρκεια όσο η θητεία του γιατρού στο συγκεκριμένο ιατρείο, με μέγιστη διάρκεια 
τα τρία χρόνια.

Οδικό δίκτυο
Με απόφαση του περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η διεύθυνση τεχνικών 

έργων Κυκλάδων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Πάρου – 
Αντιπάρου (2018)», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ (700.000 ευρώ για την Πάρο 
και 100.000 ευρώ για την Αντίπαρο). 

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Πά-
ρου, διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού στα Μάρμαρα και στον Πρόδρομο και κα-
τασκευή νέου γεφυριού στα Μάρμαρα καθώς και αποκατάστασης λιθοδομής και 
οδοστρώματος στην Αντίπαρο. 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών εί-
ναι η 21/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών θα γίνει στις 28/8/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, από τη 
διεύθυνση τεχνικών έργων Κυκλάδων, στη Σύρο. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Τέλος, το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της 
περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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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) 

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

ΠΑΡΟΣ πωλείται παραθαλάσσιο 

ξενοδοχείο µε 20 δωµάτια (άριστη κα-

τάσταση). Μεσιτικό γραφείο myAgent 
24218 88024 (χωρίς µεσιτική αµοιβή 
για τον αγοραστή).

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται οικόπεδο 900 
τ.µ. µε άδεια οικοδοµήσεως µεζο-
νέτας 223 τ.µ. Έχει όλες τις παροχές 
(∆ΕΗ, ΝΕΡΟ), πανοραµική θέα, 1 χλµ. 
από τη θάλασσα. κος. Γιάννης, τηλ. 
6937 755 804

ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται κτίσµα-
τα 137,57 τ.µ., πρώην οινοποιείο και 
αποστακτήριο σούµας, πατητήρια, 
δεξαµενές, λάντζες, κήπος 188,56 
τ.µ. µε λεµονιές και πηγάδι. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 51441

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΙΑ ΠΑΡΟΣ, πωλείται 
κτήµα 7 στρέµµατα µε πρόσοψη στο 
δρόµο και δικαίωµα δόµησης 255 τ.µ. 
Τηλ. για πληροφορίες: 22840 52596

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ για αγορά ζητείται µε 2 
υπνοδωµάτια, στην ευρύτερη περιοχή 
Αγκαιριάς – Αλυκής. Άµεση πληρωµή. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6938 501 807, 
22840 28777

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

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 

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

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από µεγάλη αλυ-
σίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή 
ή µόνιµη απασχόληση. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 22840 27990

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενοδο-
χείο στη Νάουσα της Πάρου. Μισθός, 
ασφάλιση, διαµονή, ηµιδιατροφή.Τηλ. 
6937 263 928, manager@zefi -hotel.
com

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΛΦ 
ΣΕΡΒΙΣ 2,10 µέτρα µήκος Χ 2 µέτρα 
ύψος πωλείται, σε άριστη κατάσταση. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6946 422 171

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο αγνό παρθένο 
παραγωγής µας πωλείται, από 
άψογα καλλιεργηµένους ελαιώνες 
Κορωνέικης ποικιλίας στον κάµπο 
της Μεσσαράς Ηρακλείου Κρήτης. 
∆ιατίθεται σε κατάλληλες συσκευασίες 
τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγ-
γελµατίες. Στοιχεία επικοινωνίας: Κα. 
Σφακιανάκη Κατερίνα, Τηλ. 6982 097 
067, e-mail: sfakianakikaterina@
gmail.com

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

Βοήθεια προς τους πυρόπληκτους και τις 
οικογένειες των θυμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συμφωνίας της ΚΕΕΛΠΝΟ με την εταιρία ΓΕΝΙΚΗ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν με οποιονδήποτε 
τρόπο στις οικογένειες των θυμάτων της πρόσφατης πυρκαγιάς στην Αττική, όπως 
παραδώσουν ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ στη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ οτιδήποτε μπορούν 
να προσφέρουν.

Ειδικότερα χρειάζονται άμεσα ξηρά τροφή, κονσέρβες χυμοί, νερό, παιδικά παιχνί-
δια, φάρμακα, παπούτσια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσφέρει ο κάθε συμπολί-
της μας σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή.

Η χρέωση είναι δωρεάν και όλα όσα συλλεχθούν θα παραδοθούν στην κεντρική 
αποθήκη της ΚΕΕΛΠΝΟ για τη σωστή και ομαλή παράδοση στους πληγέντες κα-
τοίκους. 

Άδειες κυνηγιού
 Ξεκινά αυτή τη βδομάδα η έκδοση των αδειών θήρας για την επερχόμενη κυνηγε-

τική περίοδο 2018-2019. Είναι η πρώτη φορά που από τα μέσα Ιουλίου οι πολίτες 
που θέλουν να εκδώσουν την παραπάνω άδεια θα έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Επίσης, είναι η πρώτη χρονιά που οι αποφάσεις διαχωρίζονται από την έκδοση της 
υπουργικής απόφασης για τις ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου, η οποία 
και αυτή θα έχει δημοσιευτεί περίπου μέχρι τέλη Ιουλίου. 

Κατά το παρελθόν, η συνήθης πρακτική ήταν οι αποφάσεις να δημοσιεύονται σχε-
δόν ταυτόχρονα και με μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η δυνατότητα έκδο-
σης αδειών θήρας να ξεκινά ελάχιστες μέρες πριν από την έναρξη της κυνηγετικής 
περιόδου στις 20 Αυγούστου ή ακόμα και την τελευταία, ενώ συνήθης ήταν και η 
πολιτική εκμετάλλευση της «διαπραγμάτευσης» για την έκδοση απλών αποφάσεων. 
Αυτό πρακτικά είχε τις παρακάτω συνέπειες:

- Συνωστισμό στις δασικές υπηρεσίες και στους κυνηγετικούς συλλόγους, αφού 
χιλιάδες άδειες έπρεπε να υπογραφούν σε ελάχιστες μέρες.

- Αδυναμία για κάποιους πολίτες να τηρηθεί η ρυθμιστική, αφού δεν κατέστη δυ-
νατό να υπογραφεί η άδεια θήρας.

- Αδυναμία συνδυασμού καλοκαιρινών διακοπών πριν από την έναρξη της κυνη-
γετικής περιόδου, αφού ο πολίτης ήταν αναγκασμένος να είναι στον τόπο έκδοσης 
της άδειας θήρας για να ακολουθήσει την απαραίτητη διαδικασία.

http://dimos.paros.gr/istoriko_arxeio_fonis_tis_parou/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ “Φωνής της Πάρου”



Το µουσικοχορευτικό συγκρότηµα 
Νάουσας στην Πολωνία
Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας μετείχε στο 17ο «Eurofolk» 

(παγκόσμιο φεστιβάλ χορού και μουσικής), στο Ζαμόστς της Πολωνίας 
από 9 έως 16 Ιουλίου, μαζί με άλλες δέκα χώρες.

Σε όλες τις εκδηλώσεις το Παριανό συγκρότημα έγινε δεκτό με ενθου-
σιασμό και σαν επιστέγασμα των εξαιρετικών εμφανίσεών του ήρθε και 
η βράβευση με το 2ο βραβείο καλύτερου ζευγαριού χορευτών, στους 
Σωτήρη Καλπάκογλου και Φαίδρα Ζουμή.

Τέλος, οι μουσικοί της αποστολής ήταν οι: Μαρουσώ Μενέγου, βιολί, 
Χάρης Κόχυλας, λαούτο, Φένια Θεοφίλου, τουμπελέκι και Μαρκετώ Κρη-
τικού τραγούδι.
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«Σύντεκνοι» 
όλο τον χρόνο

Πριν λίγα χρόνια αγωνίζονταν όλοι ώστε να υπάρχει 
τακτική σύνδεση των Κυκλάδων με την Κρήτη.

Φέτος το καλοκαίρι, όσο και να φαίνεται περίεργο, 
υπάρχουν τέσσερις ακτοπλοϊκές εταιρείες που συνδέ-
ουν την Κρήτη με τις Κυκλάδες.

Συγκεκριμένα, 16 ακτοπλοϊκά δρομολόγια συνδέουν 
κάθε εβδομάδα το Ηράκλειο με τη Σαντορίνη, τη Ση-
τεία, τη Μήλο, τη Σαντορίνη και την Ανάφη, το Ηρά-
κλειο με Σαντορίνη, Μήλο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Ανάφη, 
Νάξο, Άνδρο, Τήνο και Σύρο, τη Σητεία με Μήλο, Σα-
ντορίνη και Ανάφη, το Ηράκλειο με Σαντορίνη, Μήλο, 
Μύκονο, Πάρο, Ίο, Ανάφη, Νάξο, Άνδρο, Τήνο και 
Σύρο, το Ρέθυμνο με Σαντορίνη, Μύκονο και Πάρο, 
το Ηράκλειο με Σαντορίνη, Μήλο, Μύκονο, Πάρο, 
Ίο, Ανάφη, Νάξο, Άνδρο, Τήνο και Σύρο, το Ρέθυμνο 
με Σαντορίνη, Μύκονο και Πάρο, και το Ηράκλειο 
με Σαντορίνη, Μήλο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Ανάφη, Νάξο, 
Άνδρο, Τήνο και Σύρο.

Η επιτυχία των γραμμών
Η φετινή επιτυχία των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της 

μεγαλονήσου με τις Κυκλάδες μόνο τυχαία δεν είναι.
Καταρχήν, τα εισιτήρια με τα συμβατικά πλοία που 

ενώνουν τα νησιά μας είναι πλέον σε λογικές τιμές, 
ενώ υπάρχουν και πολλές προσφορές. Ακόμα, είναι 
γνωστή από παλιά ότι η εξυπηρέτηση που υπάρχει στα 
πλοία με αφιξο-αναχωρήσεις τα λιμάνια της Κρήτης, 
είναι πολλή υψηλή. Το ταξίδι με ένα πλοίο Κρητικής 
γραμμής θυμίζει κρουαζιέρα, ενώ ακόμα και η προ-
σφορά παροχών είναι η καλύτερη δυνατή. 

Τέλος, τα δρομολόγια μεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων 
έχουν αρχίσει και ενδιαφέρουν πολύ τον εμπορικό κό-

σμο. Αυτό διότι δεκάδες προϊόντα που προμηθεύονται 
πολλοί μέσω των Αθηνών, τώρα μπορούν να τα προ-
μηθευτούν απευθείας από την Κρήτη. 

Η Πάρος
Τα οφέλη από την απευθείας σύνδεση με την Κρή-

τη για το νησί μας έχουν αρχίσει και φαίνονται στην 
αγορά.

Το «κύμα» Κρητικών παραθεριστών έχει αρχίσει να 
ανεβαίνει στο νησί μας και τις επόμενες ημέρες του 
Αυγούστου αναμένεται να είναι μεγαλύτερο, χάρη στην 
προσπάθεια που έχει γίνει στην Κρήτη από μεγάλα τα-
ξιδιωτικά γραφεία της περιοχής. Αν κάτι πρέπει να δει 
πιο σοβαρά η τουριστική επιτροπή του δήμου Πάρου 
είναι πλέον η μεγαλύτερη διαφήμιση-προώθηση του 
νησιού μας στη μεγαλόνησο. Η αλήθεια είναι ότι σήμε-
ρα πάνω από τους μισούς Κρητικούς έχουν ως προο-
ρισμό τη Σαντορίνη. Οι λόγοι είναι δυο. Ο πρώτος είναι 
η εγγύτητα της Θήρας με την Κρήτη, αφού μέσα σε 
τρεις ώρες μπορεί κάποιος με συμβατικό πλοίο από το 
λιμάνι του Ηρακλείου να βρεθεί στη Σαντορίνη. Ο δεύ-
τερος λόγος είναι ότι η Σαντορίνη σχεδόν μονοπωλεί 
την προβολή της στην Κρήτη, ενώ τα υπόλοιπα νησιά 
σχεδόν απουσιάζουν.

Σύνδεση και τον χειμώνα!
Ο Ανδριώτης ιδιοκτήτης της «Golden Star Ferries», 

Γιώργος Στεφάνου, αποκάλυψε σε εκπομπή του ραδι-
όφωνου 9,84 της Κρήτης, ότι: 

«Τα Super Ferries 1 – Super Ferries 2, που μπήκαν 
στην γραμμή της Κρήτης θα πραγματοποιούν δρομο-
λόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τους προο-
ρισμούς να παραμένουν σταθεροί, σύμφωνα και με το 
σχεδιασμό της εταιρίας. Στόχος μας η ποιότητα και ο 
οικονομικός ναύλος. Στεκόμαστε δίπλα στο μέσο Έλ-
ληνα που μέχρι σήμερα δεν μπορούσε λόγω κόστους 
να πραγματοποιήσει εύκολα ένα ταξίδι».

Φόνος στην 
Αντίπαρο!

Μία πρωτόγνωρη κατάσταση για τα νησιά μας είχα-
με την περασμένη Κυριακή 22/7/2018, καθώς δολο-
φονήθηκε άνδρας 65 ετών μέσα στο σπίτι του, στον 
Άγιο Γεώργιο Αντιπάρου.

Συγκεκριμένα, στις μία το μεσημέρι της περασμένης 
Κυριακής, ο Derec Arber, με διπλή υπηκοότητα (Ελλά-
δας και Μ. Βρετανίας), βρέθηκε θανάσιμα τραυματι-
σμένος από αιχμηρό αντικείμενο.

Αμέσως ξεκίνησαν οι αστυνομικές έρευνες για την 
εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας στην Αντίπαρο, από 
στελέχη του αστυνομικού τμήματος Πάρου. Οι έρευ-
νες αυτές συνεχίζονταν –έως και την ημέρα του κλει-
σίματος της ύλης της εφημερίδας μας στις 25/7/18- 
από αστυνομικούς του Α.Τ. Πάρου που έχουν αναλάβει 
την προανάκριση της υπόθεσης, ενώ συνδράμει και 
κλιμάκιο από την Αθήνα της Δ.Ε.Ε. (Διεύθυνση Εγκλη-
ματικών Ερευνών), που παρέχει σημαντική υποστήριξη 
και βοήθεια στο έργο όλων των διωκτικών Αρχών της 
χώρας. Η Δ.Ε.Ε. έχει αναλάβει την επιστημονική διε-
ρεύνηση της υπόθεσης. Σημειώνουμε ακόμα, ότι έχει 
παραγγελθεί ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.

Τι προηγήθηκε
Για τον 65χρονο έχει σημάνει συναγερμός από τα 

στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι υποψίες πέφτουν πάνω σε 
πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος 
του δολοφονηθέντα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί!

Σύμφωνα με δημοσίευμα Αθηναϊκής εφημερίδας 
(Ελεύθερος Τύπος): «[…] πίσω από το άγριο έγκλημα 
φέρεται να βρίσκεται ο γιος του θύματος». Ακόμα, 
σύμφωνα με τη Βρετανική εφημερίδα «The Sun», ο  
Derec Arber είχε πάει μαζί με τον γιο του, Ρόμπερτ, 
στην ταβέρνα «Ακρογιάλι». Ο Ρόμπερτ, έφυγε από το 
τραπέζι 20 λεπτά νωρίτερα πριν αναχωρήσει ο πατέ-
ρας του, ο οποίος στη συνέχεια πήγε και επισκέφτηκε 
μία γειτόνισσά του. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες 
πάντως, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν προέρχονται 
από επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, αλλά από 
άλλες «πηγές».

Σύμφωνα με πληροφορίες της δικής μας εφημερί-
δας με γνωστούς του δολοφονημένου, ο 65χρονος 
που διατηρούσε τουριστική επιχείρηση στο νησί και 
βρέθηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος, δε μιλούσε ποτέ 
για τις οικογενειακές του σχέσεις, πολύ περισσότερο 
για τη σχέση με το γιο του. Δεν ήταν «κλειστός» άν-
θρωπος, αλλά διακριτικός και απέφευγε να μιλάει για 
προσωπικά του ζητήματα. Σημειώνουμε ακόμα, ότι το 
ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο του γιου του θύματος βρέ-
θηκε την επόμενη ημέρα στο χώρο του αεροδρομίου 
Πάρου και πιθανά ο παραπάνω πέρασε με το φέρι 
μπόουτ από το λιμάνι της Αντιπάρου στην Πούντα, και 
από εκεί στη συνέχεια πήγε στο αεροδρόμιο, όπου πι-
θανά διέφυγε αεροπορικώς. 

Τέλος, σε πλήρη γνώση των αστυνομικών αρχών 
της Πάρου είναι πλέον ο χρόνος και ο τρόπος διαφυ-
γής του γιου του θύματος από την Αντίπαρο.

Χρήματα για το γήπεδο Παροικιάς
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 ομόφωνα την εισήγηση της 

Περιφερειακής Αρχής για τη χρηματοδότηση του δήμου Πάρου με το ποσό των 400.000 ευρώ, για την υλοποίηση 
του έργου «Συντηρήσεις-επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων της ν. Πάρου».

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου και έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κώστας Μπιζάς, δήλωσε για την παρα-
πάνω εξέλιξη:

«Η σκέψη και αγωνία μας είναι πάντοτε στη βελτίωση των υποδομών που έχουν να κάνουν με την άθληση της 
νεολαίας μας όπως και για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων».

Τέλος, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και  επισκευής του 
δημοτικού σταδίου Παροικιάς και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

- Καθαίρεση υπάρχοντος και τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα
- Γέμισμα τάπητα με χαλαζιακή άμμο και κόκκους καουτσούκ
- Αντικατάσταση και πάκτωση των στεγάστρων αναπληρωματικών 
- Χρωματισμός πυλώνων φωτισμού γηπέδου.
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Στα καλύτερα 
η Πάρος!

Τα 15 καλύτερα νησιά για να ταξιδέψει κανείς εντός 
του 2018, βάσει των προτιμήσεων των αναγνωστών 
του, παρουσιάζει σε δημοσίευμά του το ταξιδιωτικό 
περιοδικό «Travel and Leisure», με την Πάρο να περι-
λαμβάνεται στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης.

Συγκεντρώνοντας 88,76 βαθμούς με άριστα το 100, 
το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων φιγου-
ράρει στην ένατη θέση της λίστας. Η Πάρος αποτελεί 
έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορι-
σμούς. 

Όσο για την κορυφή της κατάταξης του «Travel 
and Leisure», καταλαμβάνεται από τη νήσο Ιάβα της 
Ινδονησίας, με την πλούσια αρχαία κουλτούρα και 
την εντυπωσιακή φυσική ομορφιά.Την πρώτη τριάδα 
συμπληρώνουν δύο ακόμη νησιά της Ινδονησίας, το 
Μπαλί και το Λομπόκ.

Τα 15 κορυφαία νησιά για το 2018, είναι σύμφωνα 
με το ταξιδιωτικό περιοδικό είναι τα εξής:

1) Ιάβα, Ινδονησία, 2) Μπαλί, Ινδονησία, 3) Λομπόκ, 
Ινδονησία, 4) Μαλδίβες, Ινδικός ωκεανός, 5) Νησί 
Γουαϊχέκε, Νέα Ζηλανδία, 6) Παλαουάν, Φιλιππίνες, 7) 
Μαυρίκιος, Ινδικός ωκεανός, 8) Σεμπού, Φιλιππίνες, 9) 
Πάρος, Κυκλάδες, Ελλάδα, 10) Τασμανία, Αυστραλία, 
11) Νησιά Γκαλαπάγκος, Ισημερινός, 12) Νήσοι Κουκ, 
Νότιος Ειρηνικός ωκεανός, 13) Ορκάδες  (Orkney 
Islands), Σκωτία, 14) Μάουι, Χαβάη και 15) Αζόρες, 
Πορτογαλία.

Τιμές 
καυσίμων

Σε ανακοίνωσή της για τις τιμές των καυσίμων στα 
νησιά του Αιγαίου, που καίνε τους νησιώτες και τους 
επισκέπτες των νησιών, η Κομματική Επιτροπή Αι-
γαίου του ΚΚΕ τονίζει: 

«Η τιμή των καυσίμων στα νησιά του Αιγαίου έχει 
πάρει φωτιά. Ήδη σε αρκετά νησιά ξεπερνά τα 2 
ευρώ και όλα δείχνουν πως θα αυξηθεί και άλλο. Το 
πρόβλημα που δημιουργεί στους νησιώτες και τους 
επισκέπτες των νησιών είναι τεράστιο, εφόσον οι 
συγκοινωνίες στα νησιά είναι από ανεπαρκείς έως 
ανύπαρκτες και το εισόδημα των λαϊκών οικογενει-
ών και μικρών επιχειρηματιών, λόγω της αντιλαϊκής 
πολιτικής, ισχνό.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της άδικης αύξησης του 
ΦΠΑ από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, των 
υπέρογκων φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα, κα-
θώς και της υψηλότατης κερδοφορίας των επιχειρη-
ματικών ομίλων, που ελέγχουν τον κλάδο της Ενέρ-
γειας.

Το ΚΚΕ απαιτεί και παλεύει να επανέλθει τώρα ο 
μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, να κα-
ταργηθούν οι υπέρογκοι Ειδικοί Φόροι στα καύσιμα, 
για να μειωθεί άμεσα η τιμή τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση καλεί τις εργατικές - λαϊ-
κές δυνάμεις των νησιών να δυναμώσουν την πάλη 
και τις διεκδικήσεις τους. Τώρα είναι ανάγκη να δυνα-
μώσει η κοινωνική συμμαχία εναντίον της πολιτικής 
που τσακίζει τα λαϊκά δικαιώματα, προκειμένου να 
εξασφαλίσει τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρη-
ματιών και να τεθεί επί τάπητος η ανάγκη η Ενέργεια 
να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα».

Απόψεις - Ειδήσεις

Θόρυβοι…
Αναγνώστης μας, που τα στοιχεία του βρίσκο-

νται στη διάθεση της εφημερίδας μας, μας έστει-
λε επιστολή υπό τον τίτλο: «Οικοδομές και θόρυ-
βος στην καρδιά του καλοκαιριού».

Η επιστολή του αναγνώστη μας έχει ως εξής:
«Πλήρης αδιαφορία, από τον δήμο Πάρου για 

την εικόνα του νησιού αναφορικά με τις οικο-
δομικές εργασίες που συνεχίζονται με γοργούς 
ρυθμούς μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Μεγάλη εντύπωση μου προκάλεσε η απάντη-
ση αντιδημάρχου Πάρου σε παράπονο που εξέ-
φρασα σχετικά με θόρυβο που προκαλείται από 
γειτονική οικοδομή. «Έχετε δίκιο κύριέ μου, αλλά 
πρώτον βρίσκεστε εκτός οικισμού και δεύτερον 
πρέπει να δουλέψουν και οι οικοδόμοι!». Δηλα-
δή, πείτε μας κ. δήμαρχε… Εμείς, που διαλέξαμε 
να περάσουμε τις διακοπές μας εκτός πόλεως η 
εκτός οικισμού, δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα 
με τους άλλους πολίτες; Θα πρέπει δηλαδή να 
υποστούμε από τις 7.30 το πρωί τα σφυροκο-
πήματα, τους τροχούς που κόβουν σιδερά, τις 
μπετονιέρες που πηγαινοέρχονται, τα φορτηγά 
που φορτώνουν και ξεφορτώνουν υλικά, κλπ; 
Και τι ωραίο θέαμα για τους παραθεριστές Έλ-
ληνες και ξένους! Να πηγαίνεις στη θάλασσα με 
τα πόδια και να σε στριμώχνει μια μπετονιέρα, 
ένα τεράστιο φορτηγό, και μετά να σε κάνει μες 
την σκόνη! Συγχαρητήρια κε δήμαρχε! Ωραία ει-
κόνα για το νησί της Πάρου! Σώστε τον κλάδο 
της οικοδομής και βουλιάξτε τον τουρισμό. Εί-
στε σε καλό δρόμο!

Πληροφοριακά ο δήμος Σαντορίνης έχει βγά-
λει την εξής οδηγία: «Σε όλους μας είναι γνω-
στό ότι η οικονομία του τόπου εξαρτάται από τον 
τουρισμό. Ενόψει της έναρξης της τουριστικής 
περιόδου θα πρέπει όλοι μαζί να συμβάλουμε 
ώστε η φετινή τουριστική περίοδος να είναι 
αποδοτική και με όσο το δυνατό λιγότερα προ-
βλήματα.

Ο κανονισμός εκτέλεσης οικοδομικών εργα-
σιών στο άρθρο 37 απαγορεύει ρητά στην πε-
ριοχή της Καλντέρας εντός και εκτός οικισμού  
τις οικοδομικές εργασίες (συγκεντρώσεις – με-
ταφορές- εκσκαφές χωμάτων και μπαζών και 
γενικά μεταφορά οικοδομικών υλικών) από 16 
Μαρτίου μέχρι 30 Οκτωβρίου κάθε έτους».

Φυσικά, η τουριστική περίοδος στην Πάρο εί-
ναι πολύ μικρότερη από αυτή της Σαντορίνης, 
αλλά τουλάχιστον κ. δήμαρχε, σεβαστείτε τους 
παραθεριστές που ήρθαν να ξοδέψουν τα λεφτά 
τους στο νησί σας, σεβαστείτε τους ξενοδόχους 
που στηρίζουν το νησί και δώστε τους τουλάχι-
στον τις 90 μέρες που δικαιούνται…Απαγόρευση 
οικοδομικών εργασιών από 15 Ιουνίου μέχρι 15 
Σεπτεμβρίου εντός και εκτός οικισμού! 

Ακολουθείστε το παράδειγμα του συναδέλφου 
σας από το γειτονικό νησί, και βάλτε ένα τέρμα 
στον παραλογισμό και την ασυδοσία».

Όλοι 
συστήνουν 
Πάρο!

Με τον τίτλο «Paros - Sich auf den Kykladen 
durch den Sommer schmecken» (Πάρος - Δοκιμά-
στε τις Κυκλάδες μέσα στο καλοκαίρι), η εφημερίδα 
«Griechenland Zeitung» στην ηλεκτρονική της έκ-
δοση επανέρχεται με νέο δημοσίευμα για την Πάρο.

Το δημοσίευμα συνεχίζει: «Το τρίτο μεγαλύτερο νησί 
των Κυκλάδων είναι ένα από τα καλύτερα οργανωμέ-
να τουριστικά, διότι έχει μακρά παράδοση ως τουρι-
στικός προορισμός. Τα τελευταία χρόνια, οι περίπου 
14.000 κάτοικοι του νησιού έχουν για άλλη μια φορά 
προσελκύσει την προσοχή».

Σύμφωνα ακόμα με δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η 
Πάρος, μαζί με την πρωτιά της στην Ευρώπη, βρίσκε-
ται ήδη στις πρώτες θέσεις της λίστας με τους τοπ 
20 πιο δημοφιλείς προορισμούς που αναζήτησαν οι 
Έλληνες για αυτό το καλοκαίρι σύμφωνα με τις νέες, 
πολύ ενδιαφέρουσες μετρήσεις της παγκόσμιας μη-
χανής αναζήτησης πτήσεων με εκατομμύρια χρήστες 
σε όλο τον κόσμο Skyscanner».

Το πολυδιάστατο του τουριστικού προϊόντος σκια-
γράφησε πρόσφατα και το CNN σημειώνοντας: «Μο-
ντέρνο lifestyle και παραδοσιακά στοιχεία, αυθεντική 
πολυτέλεια και κυκλαδίτικη απλότητα, γραφικοί οι-
κισμοί και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα συνυπάρχουν 
αρμονικά στην Πάρο. Δεν αποτελεί τυχαία ένα νησί 
για κάθε γούστο, που κάθε χρονιά συγκεντρώνει ετε-
ρόκλητο κόσμο, από φοιτητές μέχρι οικογένειες, γι’ 
αυτό και βρίσκεται εδώ και χρόνια στην κορυφή της 
λίστας με τους πιο δημοφιλείς ελληνικούς προορι-
σμούς».
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