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■ Οι άλλοι
«Φύσει γαρ άνθρωπος, ό βούλεται, τούτο και οίε-

ται» (Από τη φύση του ο άνθρωπος, αυτό που θέλει, 
αυτό νομίζει). Ιούλιος Καίσαρ, 100-44 π.Χ.

Φωτιές έχουμε, πλημμύρες μέσα στην καρδιά του 
θέρους έχουμε, γενικά ό,τι θέλεις να δεις στη χώρα 
μας υπάρχει σε κάθε εποχή του έτους. Τα μόνα πράγ-
ματα που είναι αδιαπραγμάτευτα είναι: α) οι καρε-
κλοκένταυροι της κυβέρνησης που ακολουθούν το 
ίδιο παράδειγμα της ΝΔ στις φωτιές της Ηλείας, β) 
το δάχτυλο που κουνάει ο πολίτης, ενώ πρώτα έχει 
λαδώσει τους πάντες για το αυθαίρετο και το κλείσιμο 
του δρόμου μπροστά από το τσαρδί του και δ) για όλα 
φταίνε οι άλλοι… 

■ Οι άλλοι 2
«Πολέμιον ανθρώποις αυτοί εαυτοίς» (Ο εχθρός 

του ανθρώπου είναι ο ίδιος εαυτός του). Ανάχαρσις, 
6ος π.Χ.

Επί πολλά χρόνια προσπαθώ να ανακαλύψω ποιοι 
είναι αυτοί «οι άλλοι». Μικρός νόμιζα ότι οι άλλοι ήταν 
οι «απέναντι» όλων εκείνων που κατηγορούσαν τους 
άλλους… Στη συνέχεια ανακάλυψα ότι και οι «απένα-
ντι» κατηγορούσαν τους άλλους. Τελικά, είμαι σχεδόν 
σίγουρος δηλαδή, όλοι αυτοί θεωρούν ότι οι «άλλοι» 
είμαστε αυτοί που ψηφίζουμε τους άλλους για να φύ-
γουν οι άλλοι. Μύλος δηλαδή η υπόθεση και κάτι μου 
λέει ότι μάλλον όλοι οι άλλοι εννοούν εμένα, τον Μή-
τσο, τον Σάκη, τον Μανώλη, τη Γεωργία, την Αποστο-
λία. Με λίγα λόγια παιδιά, την έχουμε κάτσει τη βάρκα!

■ Οι άλλοι 3
«Άπαξ άνθρωποι γεγόναμεν, δις δε ουκ έστι γενέ-

σθαι» (Μια φορά γεννηθήκαμε άνθρωποι, δυο φορές 
όμως δεν είναι δυνατό να γίνουμε). Επίκουρος, 341-
270 π.Χ.

Και σκέφτομαι εγώ τώρα πάλι. Αυτοί οι άλλοι στην 
Πάρο ποιοι να είναι; Ποιος είναι αυτός που μπαζώνει 
την παραλία; Ποιος είναι αυτός που κλείνει τη διάβαση 
στην ακροθαλασσιά. Ποιος είναι αυτό που οικοδομεί 
παράνομα. Ποιος είναι αυτός που για να κάνει τη δου-
λειά του καταστρατηγεί κάθε νόμο που υπάρχει και 
κάθε δημοτικό κανονισμό. Ποιος είναι αυτός που θε-
ωρεί φυσικό να πετάει τα σκουπίδια του όπου βρει. 
Ποιος είναι αυτός που κλείνει τις διαβάσεις πεζών 
και ατόμων με ειδικές ανάγκες στα πεζοδρόμια του 
νησιού. Ποιος είναι αυτός που πετάει τα λύματα του 
σπιτιού και του μαγαζιού του στον κόλπο της Αλυκής. 
Όλοι αυτοί, όλοι συμφωνούμε, είναι οι άλλοι. Αυτό εί-
ναι, το έχουμε μάθει και εμείς καλά το τσιτάτο των 
πολιτικών. «Οι άλλοι φταίνε».

■ Οι άλλοι 4
«Την ειμαρμένην ουδ’ αν είς εκφύγοι» (Κανείς δεν 

μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του) Πλάτων, 
427-347 π.Χ.

Οι άλλοι πάλι καταπατούν κάθε έκταση δημόσιας 
χρήσης προκειμένου να αναπτύξουν τα τραπεζοκαθί-
σματα στις παραλίες της Πάρου. Έτσι, στα κρυφά και 
ο δήμος έβαψε τα πεζοδρόμια, προκειμένου να υπάρ-
χουν όρια για να περπατούν οι πεζοί και οι μητέρες με 
τα καρότσια και τα παιδιά τους. Οι άλλοι όμως έβαλαν 
τα τραπεζοκαθίσματα και πέρα από το όριο. Οι άλλοι 
πάλι κάνουν τα στραβά τα μάτια γιατί θέλουν τα ψη-
φαλάκια. Και έτσι, οι πεζοί, τα άτομα με ειδικές ανά-
γκες και οι μαμάδες με τα καροτσάκια, αναγκάζονται 
να κατεβαίνουν στον δρόμο. Όμως εκεί, πάλι δεν μπο-
ρούν, γιατί οι άλλοι έχουν κάνει κατάληψη παρκάρο-
ντας αντικανονικά. Και έτσι, όλοι οι άλλοι, κατηγορούν 
τους άλλους!

■ Οι άλλοι 5
«Κρείττον οψιμαθή είναι ή αμαθή» (Καλύτερα να 

έχεις μάθει πρόσφατα παρά να μην έχεις μάθει καθό-
λου). Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Έρχεται βέβαια και εκείνη η στιγμή που κάνεις ταμείο. 
Ένα πράγμα σαν τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Να φύγει 
ο Βαρδινογιάννης και να ’ρθει ο Βγενόπουλος. Και 
έρχεται ο Βγενόπουλος, παίρνει την ομάδα «καθαρή» 
από χρέη, τις φορτώνει μέσα σε τρία χρόνια την Άρτα 
και τα Γιάννενα και μία ωραία πρωία την κοπανάει. Και 
μετά τι κάνεις; Έρχεται ένας Αλαφούζος και σου λέει 
«εγώ». Και αφού κάνει και τριετές πλάνο ανακαλύπτεις 
μετά ότι είχε να πληρώσει από την εποχή του Γ. Ανα-
στασίου. «Τόμπολα» σου λέει και εσύ κάθεσαι τώρα 
και κάνεις υπολογισμούς πώς με -6 βαθμούς και 3-4 
έμπειρους παίκτες μπορείς να σωθείς στην κατηγορία. 
Ο Βαρδινογιάννης λοιπόν λέει, φταίει ο Βγενόπουλος, 
που έκανε όλα αυτά και με έβριζαν για να φύγω, ο 
συγχωρεμένος έλεγε ότι έφταιξε η οικονομική πολιτι-
κή Πατέρα, ο Πατέρας δε λέει τίποτα, λέει «εγώ σας 
πήρα ένα νταμπλ», άσχετα ότι από τότε υπήρχαν απλή-
ρωτοι παίκτες, και ο Αλαφούζος κατηγορεί όλους τους 
άλλους, έχοντας βάλει «ζεστά» λεφτά μόνο εκείνα από 
την «Παναθηναϊκή Συμμαχία». Δηλαδή, τα δικά μου, 
του Μήτσου, του Σάκη, του Μανώλη, της Γεωργίας, 
της Αποστολίας. Έτσι, όλοι μαζί, εκτός από τα πολιτικά 
φταίμε και για τον Παναθηναϊκό!

■ Οι άλλοι 6
«Μετά πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυ-

χήν του δούλου σου, Σώτερ ανάπαυσον, φυλάττων 
αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν, την παρά σοί, φιλάν-
θρωπε». Νεκρώσιμος Ακολουθία

Τώρα θα μου πεις «γιατί βρε φίλε θέλεις να κλείσεις 
με τον Παναθηναϊκό τα παραπολιτικά σου, ενώ αλλού 
το πήγαινες». Σωστό. Σκέψου λοιπόν να γίνει καμία 
φυσική καταστροφή στην Πάρο και την ευθύνη να την 
έχουν οι τοπικές αρχές. Ούι, ούι μάνα μου!

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 467

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.



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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Πόσα χρήματα;
Σύμφωνα με επικαιροποιημένη μελέτη -με βάση τα 

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ινστιτού-
του ΣΕΤΕ- πιο κερδισμένη Περιφέρεια σε ό,τι αφορά 
τη μέση δαπάνη των τουριστών σε νησί, αναδεικνύεται 
η Περιφέρεια Κρήτης, όπου το μέσο ποσό που δα-
πανά κάθε τουρίστας ανέρχεται σε 678 ευρώ, ξεπερ-
νώντας ακόμη και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
όπου το αντίστοιχο νούμερο διαμορφώνεται στα 626 
ευρώ.

Σε απόλυτα νούμερα όμως, στην πρώτη θέση στις 
εισπράξεις βρίσκεται το Ν. Αιγαίο, με ποσό ύψους 3,65 
δισ. ευρώ και ακολουθεί η Κρήτη με 3,26 δισ. Ευρώ.

Από την ανάλυση των βασικών δεικτών: δαπάνη 
ανά επίσκεψη, δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μέση 
διάρκεια παραμονής, προκύπτει ότι οι Περιφέρειες 
που κατά κύριο λόγω δέχονται τουρισμό «Ήλιος και 
Θάλασσα», δηλαδή το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Ιό-
νια νησιά, έχουν τις υψηλότερες τιμές και στους τρεις 
δείκτες. Συγκεκριμένα:

- Στις τρεις Περιφέρειες, ο δείκτης δαπάνης ανά 
επίσκεψη κυμάνθηκε υψηλότερα σε σχέση με το μέσο 
όρο 458 ευρώ της Ελλάδας.

- Η δαπάνη ανά επίσκεψη παρουσίασε αύξηση σε 
σχέση με το 2016 μόνο στο Νότιο Αιγαίο.

- Στις Περιφέρειες που συνορεύουν με τις Βαλκα-
νικές χώρες παρατηρούνται οι χαμηλότερες ή από τις 
χαμηλότερες τιμές και στους τρεις δείκτες παρουσιά-
ζοντας μείωση σε σχέση με το 2016.

- Η Περιφέρεια Αττικής ενώ έχει χαμηλή δαπάνη ανά 
επίσκεψη σε σχέση με το μέσο όρο, έχει υψηλή δα-
πάνη ανά διανυκτέρευση, λόγω της μικρής διάρκειας 
παραμονής των επισκεπτών.

- H δαπάνη ανά επίσκεψη παρουσίασε αύξηση 
+1,9%, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση +1,1% και η 
μέση διάρκεια παραμονής +0,8%

Σε ό,τι αφορά τη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 
13 Περιφέρειες της χώρας το 2017 διαμορφώθηκε 
κατά μέσο όρο στα 458 ευρώ παρουσιάζοντας 
αύξηση 1,9% σε σχέση με το 2016 (449 ευρώ). 
H μέγιστη τιμή των 678 ευρώ, καταγράφεται στην Πε-
ριφέρεια Κρήτης, έχοντας σημειώσει ωστόσο οριακή 
πτώση σε σύγκριση με το 2016, στα 682 ευρώ. Σε 
επίπεδα πάνω από το μέσο όρο της χώρας διαμορφώ-
θηκε και η δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου με 626 ευρώ (έναντι 600 ευρώ το 2016) 
και ακολούθησε η Περιφέρεια Ιονίων νήσων με 598 
ευρώ (έναντι 612 ευρώ το 2016).

Ιατρεία
Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα λει-

τουργίας των περιφερειακών ιατρείων του νησιού μας 
για τον μήνα Αύγουστο 2018, με ωράριο 08.30-14.30.

Περιφερειακό ιατρείο Νάουσας
3/8 Μάρκος Μαλαματένιος
6/8 Αγ. Σιαΐνη 
7/8 Άννα Γαϊτανάρου
8/8 Μάρκος Μαλαματένιος
9/8 Άννα Γαϊτανάρου
14/8 Μάρκος Μαλαματένιος
16/8 Μάρκος Μαλαματένιος
17/8 Άννα Γαϊτανάρου
22/8 Άννα Γαϊτανάρου
24/8 Κατερίνα Νικηφόρου
30/8 Μάρκος Μαλαματένιος
31/8 Μάρκος Μαλαματένιος
Περιφερειακό ιατρείο Μάρπησσας
3/8 Έφη Κραβαρίτη
7/8 Κατερίνα Νικηφόρου
8/8 Σάββας Τσαραμανίδης
8/8 Αγ. Σιαΐνη από 08.30 έως 11 Κώστος και από 

11.30-14.00 Λεύκες
10/8 Κων/νος Μανιός
14/8 Σάββας Τσαραμανίδης
16/8 Άννα Γαϊτανάρου
17/8 Σάββας Τσαραμανίδης από 08.30 έως 11 

Μάρμαρα και από 11.30-14.00 Πρόδρομος
20/8 Σάββας Τσαραμανίδης
23/8 Κων/νος Μανιός
27/8 Άννα Γαϊτανάρου
29/8 Έφη Κραβαρίτη
Περιφερειακό ιατρείο Αγκαιριάς
9/8 Έφη Κραβαρίτη
16/8 Κατερίνα Νικηφόρου
21/8 Αγ. Σιαΐνη
28/8 Μάρκος Μαλαματένιος.
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Κατασκευές - ∆ιαµορφώσεις
επαγγελµατικών & οικιακών χώρων

µε γυψοσανίδα

πολυµελή συνεργεία
ταχύτητα • αξιοπιστία

JARZABEK MALGORZATA
Παροικιά | Τ. 22840 22765
Κ. 6944763186 (κ. STHB)
info-jm@vs-windows-doors.gr
www.vs-windows-doors.gr

µας εµπιστεύθηκαν:

Shell
Πάρος

Έργο Λογαρά στην Πάρο

πιστοποιηµένα υλικά

Διακοπή 
ηλεκτροδότησης 
σε ακίνητα

Από τον δήμο Πάρου δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση σχετικά με τα ακίνητα που 
έχει γίνει ή πρόκειται να γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης.

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν. 4555/18 σημειώνει τα ακόλουθα:
«1. Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την 

καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την 
ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου 
αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται 
ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171).

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του 
ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο 
απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο».

2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό 
διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η 
ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή 
δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιο-
κτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή 
τους.

Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που 
έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω:
α) Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης 

μη χρησιμοποιημένου ακινήτου τους, και δεν το έχουν γνωστοποιήσει στον 
δήμο, δίνεται η δυνατότητα να προσέλθουν στον οικείο δήμο να υποβάλλουν βε-
βαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης και δήλωση μη χρησιμοποίησης ακινήτου μέσα 
σε έξι μήνες από την δημοσίευση του Ν 4555/2018, ήτοι από 19/07/2018 έως 
19/01/2019, για να απαλλαχθούν από τα αναδρομικά τέλη μέχρι τη δημοσίευση 

του παρόντος Νόμου (19/07/2018) και
β) Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν προβεί σε πληρωμή βεβαιω-

μένων ποσών από αναδρομικά τέλη που χρεώθηκαν εις βάρος τους και αφορού-
σαν μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα που είχαν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης, 
δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν δήλωση μη χρησιμοποίησης ακινήτου και 
αίτηση διαγραφής. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, δηλαδή των έξι μηνών και συ-
γκεκριμένα από τις 20/01/2019 με βάση τον Νόμο αυτόν, το κάθε ακίνητο 
στο οποίο έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης και δεν έχει δηλωθεί στον 
οικείο δήμο υπόκειται σε αναδρομικά τέλη καθαριότητας. Απαλλάσσεται 
από την ημερομηνία προσκόμισης της βεβαίωσης διακοπής της ηλεκτρο-
δότησης από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου και της υπεύθυνης δήλω-
σης του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτρο-
δότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το 
τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο».

Τοπικές ειδήσεις

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 



6 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018Απόψεις

Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ, ένα ρήμα που δείχνει σε κάποιον 

ευγνωμοσύνη για κάτι που σου πρόσφερε ή κά-

νεις κάποιον να νιώσει όμορφα (και να νιώσεις 

όμορφα!) ή ικανοποιείς κάποιον ως έκφραση 

αναγνώρισης της προσφοράς του, υλικής ή άυ-

λης.

Το Μουντιάλ της Ρωσίας ανήκει στο παρελ-

θόν. Το ρήμα αυτό χρησιμοποίησαν οι Ιάπωνες 

αναδεικνύοντας τον πολιτισμό τους (ευτυχώς 

που δεν έκαναν χαρακίρι! Ως γνήσιοι Σαμουράι 

ήθους) για τον αποκλεισμό και την πικρία τους 

από το Βέλγιο με ανατροπή και γκολ στο τέλος 

(3-2), από τα προημιτελικά του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου της Ρωσίας. Οι  Γιαπωνέζοι, ήταν κύ-

ριοι μέχρι τέλους. Έτσι, πριν αποχωρήσουν από 

το γήπεδο, όπου έγινε το παιχνίδι με τους Βέλ-

γους, άφησαν τα αποδυτήριά τους πεντακάθα-

ρα. Αφήνοντας το μήνυμα στα ρωσικά: «Ευχα-

ριστώ». Το ίδιο έκαναν και οι φίλαθλοί τους, 

στις εξέδρες, στα προηγούμενα παιχνίδια τους. 

Ένα έθνος μια φωνή σιωπηρή και ουσιαστική…

Εξ αφορμής, αυτής της εκδήλωσης συμπερι-

φοράς ως ανθρώπινη μονάδα και έθνους προ-

βληματιζόμουν αισίως στα 45 μου, σε ποιους 

αξίζει, να πούμε «ευχαριστούμε!» στην καθημε-

ρινότητα μας, στην κοινωνία και στους πολιτι-

κούς μας άρχοντες. Οι οποίοι επιβάλλεται, να 

διδάσκουν ήθος και συμπεριφορές, νομοθετώ-

ντας απρόσκοπτα και λελογισμένα για την συ-

νεχή νομιμότητα και ύπαρξη του Κράτους και 

Έθνους. Ευχαριστούμε, λοιπόν τους πολιτικούς 

μας (φυσικά και ειρωνικά!):

- Για την ευημερία του κράτους και πολιτών, 

με την ευσυνείδητη εφαρμογή της πολυνομίας, 

την ανάπτυξη και την ελπίδα που έρχεται!

- Για την διαχρονική δημιουργία-περιδίνηση 

σκανδάλων, ανομίας από την «ηθική» μεταπο-

λίτευση και δώθε…..

- Για την εξάρτηση μας από ξένες δυνάμεις, 

υποκρινόμενοι την αυτοδιάθεση και την αυτο-

νομία μας. Μιας δήθεν διπλωματίας άνευ δι-

καιώματος αρνησικυρίας (Veto) στους διεθνείς 

οργανισμούς. Πολιτική του «Υes Man».

- Για τη διαχρονική άνομη αμφίδρομη σχέση 

εύνοιας και αναξιοκρατίας πολιτών, μέσων μα-

ζικής επικοινωνίας και πολιτικών

- Για τη δημοκρατία της δικτατορίας των μει-

οψηφούντων της πλειοψηφίας

- Για την υγεία, περίθαλψη των διαβιούντων 

πολιτών, την «αδέκαστη» δικαιοσύνη, την παι-

δεία, την πρόνοια των επόμενων γενεών στα 

πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης

- Για την περιβαλλοντική διαχρονική αυ-

θαιρεσία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. Όταν π.χ. οι υποψήφιοι πολιτικοί ρυ-

παίνουν, στις προεκλογικές εκστρατείες -τότε 

θυμούνται, την πεμπτουσία της δημοκρατίας 

(!) και όχι στα δημοψηφίσματα της κωλοτού-

μπας!- φοβούμενος, μην φας κανένα καδρόνι, 

ιδιαίτερα σε περιόδους κακοκαιρίας από τις 

αναρτήσεις τους, σε περιφερειακές και εθνικές 

οδούς. Και μετά ακολουθούν οι επιχειρηματίες 

της αρπακτής των μεγάλων συναυλιών, οι «επι-

χειρηματίες» της παραλίας κλπ

- Για τα ιδανικά, την εθνική ευσυνειδησία, τον 

πατριωτισμό υπενθυμίζοντας στους παλαιοτέ-

ρους και μεταλαμπαδεύοντας τους νεότερους. 

Διαστρεβλώνοντας καιροσκοπικά την ιστορία 

μας, ιερόσυλοι των προγονών μας, εξισώνο-

ντας τον πατριώτη με τον φασίστα.

- Για τις ιδιοτελείς εμφύλιες καταστάσεις που 

δημιουργούν, συντηρούν, σιωπηρά πίσω από 

τον συνωστισμό της καρέκλας της εξουσίας. 

(γνωστοί, άγνωστοι, μπαχαλάκηδες, αγανακτι-

σμένοι)

- Για τα μαθήματα της πολιτικής υποκρισίας 

και αναλήθειας

- Τέλος, για τη μοναδική εθνική δέσμευση, 

που ανέλαβαν εις βάρος του λαού, την εφαρ-

μογή των μνημονίων. Άνευ ατομικής ευθύνης, 

πολιτικής σκέψης και στοιχειώδους προβλη-

ματισμού! τα ψήφιζαν με ανάταση της χείρας, 

βαθιά μεσάνυχτα απαξάπαντες… συμπολιτευό-

μενοι, αντιπολιτευόμενοι, ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ! 

Εν κατακλείδι, προσωπικά -ως ανθρώπινη 

ύπαρξη- οφείλω ένα αέναο ευχαριστώ, πρω-

τίστως στους γονείς μου, στους παππούδες και 

τους δασκάλους μου, που με έμαθαν να σέβο-

μαι, να εκτιμώ την προσωπική αξιοπρέπεια, την 

ιστορία και τα ιδανικά της πατρίδας μου, μέχρις 

εσχάτων. Επίσης, ευχαριστώ το χωριό και το 

νησί μου, που γεννήθηκα, αναθράφηκα, ερω-

τεύτηκα, έκλαψα, περπάτησα, έπεσα, χτύπησα 

και ξανασηκώθηκα, δίνοντας μου την ώθηση 

της αναζήτησης, την νοσταλγία της επιστρο-

φής και ανάπαυσης της δύσης μου. Τέλος, τους 

πρεσβύτερους (εντόπιους και μη) πεπαιδευμέ-

νους ανθρώπους στο μυαλό και στο σώμα, που 

συναναστράφηκα. Μαθαίνοντας με, να εκτιμώ 

απεριόριστα το λίγο, το άσημο και το αίμα των 

προγόνων μου. Και, να διαχειρίζομαι το πολύ 

και το διάσημο, με νουνέχεια, αποφασιστικότη-

τα, αρετή και τόλμη.

Γιώργος Ε. Δεκάριστος

Όπου φυσάει 
ο άνεμος

Έκφραση με πολλές ερμηνείες. Μπορεί να σημαί-
νει ότι πάμε ευνοϊκά με τον καιρό, με τις τάσεις 
της εποχής ή ακολουθούμε το ρεύμα που κάποιοι 
έχουν καθιερώσει χρόνια τώρα.

Μία έκφραση που ενστερνίζονται κατά κόρον οι 
πολιτικοί, αλλάζοντας τάσεις και ιδέες, ανάλογα με 
το τι θέλει ή νομίζουν ότι θέλει ο κόσμος, με απώ-
τερο σκοπό να αυξηθούν τα ψηφαλάκια. Πόσες 
φορές δεν έχουμε δει αποφάσεις να μπαίνουν στο 
συρτάρι, φοβούμενοι τις επιπτώσεις ή στην καλύ-
τερη περίπτωση, μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες, 
μήπως και τις επαναφέρουμε για υλοποίηση; Εν τω 
μεταξύ βέβαια, κονδύλια και ευκαιρίες χάνονται. 

Η παρουσίαση μιας καινοτόμας αλλά ώριμης 
πρότασης ενός συλλόγου, φορέα, ή ομάδας πο-
λιτών, γίνεται πάντα αποδεκτή από τον πολύ κό-
σμο με ενθουσιασμό, προσδοκώντας να αλλάξει 
επιτέλους κάτι προς το καλύτερο. Το ένστικτο του 
λαού, ό,τι και να του λένε, καταλαβαίνει πότε η κα-
τάσταση έχει ξεφύγει και από ολιγωρία ολισθαί-
νει προς ολέθριες κατευθύνσεις. Αυτοί όμως που 
είναι αρμόδιοι, αντί να υποστηρίξουν τέτοιες προ-
τάσεις, τρομάζουν. Δεν τρομάζουν γιατί είναι κάτι 
νέο, καινοτόμο, δεν έχει δοκιμαστεί στον τόπο μας 
ή έχει προβλήματα σε κάποια θέματα υλοποίησης. 
Αυτό που αναρωτιούνται και τρομάζουν είναι το 
τι επιπτώσεις θα έχει στον αριθμό των ψηφοφό-
ρων τους. Μήπως θα δυσαρεστηθούν μερικοί από 
αυτούς. Το καλό του τόπου και του κόσμου που 
το έχει αποδεχτεί και το έχει ανάγκη, μπαίνει σε 
δεύτερη μοίρα. Και ενώ η καινοτόμα αυτή ιδέα - 
πρόταση θα μπορούσε να διορθώσει μερικά κακώς 
κείμενα, φιμώνεται στο συρτάρι κάποιου αιρετού 
και ο τόπος συνεχίζει να πηγαίνει από το κακό στο 
χειρότερο. 

Στο δια ταύτα: προτάσεις και ιδέες υπάρχουν, 
πρόθυμες εθελοντικές ομάδες μπορούν να βρε-
θούν. Ποιος δεν θέλει να προσφέρει, όταν πρόκει-
ται για το καλό του τόπου του. Αυτό που λείπει 
από τον τόπο, είναι ο άνθρωπος που θα σπάσει 
τα περίφημα «αυγά». Αυτά τα «αυγά» που τελικά 
πρέπει είναι από υλικό τέτοιας αντοχής που μόνο 
υπεράνθρωπος μπορεί να τα σπάσει. Αλλιώς, ποιος 
ο λόγος που δεν έχει βρεθεί ακόμα το κατάλληλο 
εργαλείο ή ο κατάλληλος άνθρωπος; 

Εν τω μεταξύ βέβαια, τραβάμε όπου φυσάει ο 
άνεμος, με κάποιους να αισιοδοξούν χωρίς αιτία 
για το μέλλον, κάνοντας (με το στανιό κι αυτά λει-
ψά) μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Πεισματικά 
ακολουθούν δε μόνο τους μέντορες τους, οι οποίοι 
φαίνεται να αγνοούν ότι ο ούριος άνεμος θα γί-
νει αναπόφευκτα καταιγίδα, που θα ισοπεδώσει τα 
πάντα. Τότε όμως θα είναι αργά να ψάχνουμε για 
χαρτιά, προτάσεις, καινοτόμες ιδέες και ΕΣΠΑ, γιατί 
η καταιγίδα στο πέρασμά της θα πάρει γραφεία, 
καρέκλες, συρτάρια, χαρτιά, έγγραφα, και αν δεν 
προσέξουμε, μαζί και το μέλλον των παιδιών μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος 
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Όπως είπε ο κ. Ροκονίδας, σύμφωνα με την καταγ-
γελία πολιτών από τις 3 Ιουλίου υπάρχει στη Χρυσή 
Ακτή μία κατασκευή διαστάσεων 5.20Χ5.20, δηλαδή, 
πάνω από 25 τ.μ. και η τοποθέτηση κάτω από αυτή 
ενός αυτοκινητούμενου τροχόσπιτου (καντίνα).

Όπως είπε ο κ. Ροκονίδας ένα τμήμα αυτής της 
κατασκευής βρίσκεται μέσα σε περιοχή ειδικής προ-
στασίας (ΠΕΠ 2), δηλαδή, σε παράκτιο υδροβιότοπο. 
Όπως συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης, έγγραφο του κ. Ταΐρη αναφέρει ότι είχε ζητη-
θεί άδεια για αναψυκτήριο στον συγκεκριμένο χώρο, 
αλλά απορρίφθηκε από τον δήμο Πάρου. Στη συνέχεια 
είπε ότι ενώ το έγγραφο απευθύνεται σε όλους τους 
αρμόδιους φορείς, δεν απευθύνεται στον δήμο του 
νησιού μας και συμπλήρωσε «το αρμόδιο Τμήμα δεν 
εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή;».

Ακόμα, στην έκθεση της αυτοψίας από την πολεοδο-
μία Νάξου διαπιστώθηκε ότι η κατασκευή βρισκόταν 
σε ένα μέρος της εντός του αιγιαλού και της παραλίας, 
και ένα άλλο μέρος της μέσα σε προστατευμένη πε-
ριοχή. Συμπληρώνοντας είπε: «Πώς είναι δυνατόν να 
έχει γίνει μία κατασκευή στον συγκεκριμένο χώρο και 
μέχρι σήμερα να παραμένει όρθια». 

Ο κ. Ροκονίδας, αφού ανέφερε και άλλα ζητήμα-
τα διαδικασίας γύρω από την υπόθεση κατέληξε λέ-
γοντας: «Δεν μπορεί ο δήμος να παρακολουθεί την 
αυθαιρεσία και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε 
να παρακολουθούμε τις παραλείψεις υπηρεσιών, οι 
οποίες θα έπρεπε να λειτουργούν κατά άλλον τρό-
πο, τουλάχιστον σε προφανείς ας πούμε περιπτώσεις 
(…) Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο για όλους μας αυτή 
τη στιγμή μέσα σε προστατευμένο χώρο, σε προστα-
τευμένο υγροβιότοπο, να υπάρχει αυτό εδώ. Δηλαδή, 
να υπολογίζεται αξία αυθαιρέτου, να υπολογίζεται 
πρόστιμο ανέγερσης και να υπολογίζεται ετήσιο πρό-
στιμο διατήρησης. Άρα λοιπόν κατά την πολεοδομία 
Νάξου αυτό είναι δυνατόν να συνεχίσει να υπάρχει 
και να πληρώνει πρόστιμο 500 ευρώ τον μήνα! Ό,τι 
δηλαδή θα συνέβαινε, επαναλαμβάνω, για κάποιον, ο 
οποίος θα έφτιαχνε ένα αυθαίρετο μέσα στο κτήμα 
του. Βέβαια δε θέλω να αναφερθώ, γιατί η συγκε-
κριμένη εταιρεία η οποία ανήκει σε έναν άνθρωπο ο 
οποίος εμπλέκεται με τους φορείς κλπ, αλλά εν πάση 
περιπτώσει η ανάπτυξη ενός τόπου δεν μπορεί να εί-
ναι αυτή. Και νομίζω ότι το δημοτικό συμβούλιο με 
ένα σαφή τρόπο θα πρέπει να πάρει απόφαση ότι δεν 
μπορεί να είναι αυτή».

Απάντηση Κωβαίου
Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, λαμβάνοντας 

τον λόγο, μετά τον κ. Ροκονίδα, είπε:
«Εδώ τα αργύρια πουλήσανε άλλους. Πρέπει να 

διατρανώσουμε τη φωνή μας ενωμένοι. Επιτέλους, 
πρέπει να ορίζει η αυτοδιοίκηση την τύχη της στον 
τόπο της. Δεν μπορεί να είναι κομμάτι ΕΤΑΔ, κομμάτι 
Κτηματικής, κομμάτι του ενός, κομμάτι του αλλουνού 
(…).

Εμείς, από την πρώτη στιγμή της καταγγελίας σε 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης και πριν πέσει το πρώτο 
καρφί και καρφωθούν τα πράγματα, στις 29 του μη-
νός πήγε η ελληνική αστυνομία και στις 30 το λιμε-
ναρχείο και έκαναν αυτοψία. Βλέποντας λοιπόν εμείς 
και η κοινότητα Μάρπησσας, και εγώ προσωπικά, και 
η κ. Ολ. Ισιγώνη, η οποία μου τηλεφώνησε, ότι πήγαν 
εκεί και είδαν τους ανθρώπους να δουλεύουν., πήρα-
με τηλέφωνο για να τους πιάσουν, όπως προβλέπει η 
νομοθεσία. Εκεί, ο ιδιοκτήτης παρουσίασε συμβόλαιο 
με την ΕΤΑΔ, το μισθωτήριο, που είναι 280 τ.μ. με 
5.100 ευρώ ετησίως συμβόλαιο, για δύο χρόνια μέχρι 
το 2019. Βέβαια αν το διαβάσεις αναλυτικά αυτό το 
κομμάτι δεν του δίνει κανένα δικαίωμα. Γράφει, «αν 
υπάρχουν οι νόμιμες άδειες». Βλέποντας εμείς αυτή 
τη δυνατότητα της παρανομίας και τη μη δυνατότητα 
της νομιμότητας –να σταματήσουμε αυτό το πράγ-
μα- πήγαμε στην πολεοδομία. Γιατί αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο της ΕΤΑΔ. Δηλαδή δη-
μόσιο κτήμα, άρα θεωρείται παράνομη πολεοδομική 
παράβαση; Και είναι αυτό το χαρτί, το οποίος εμείς 
τηλεφωνικά κάθε μέρα προσπαθούσαμε να το πάρου-
με για να τελειώνουμε. Τώρα, αυτό το χαρτί λέει αυτά 
τα συγκεκριμένα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα, όπως 
δίνει η νομοθεσία, του ενός μηνός. Τι σημαίνει αυτό; 
Φάγαμε το καλοκαίρι…».

Αυθαιρεσίες: 
Όλοι ενώπιον των 
ευθυνών

Πρώτο Θέμα

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 19/7/2018 ο επικεφαλής 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κώστας Ροκονίδας, έθεσε εκτός 
ημερήσιας διάταξης το θέμα σχετικά με την καταγγελία παράνομης αυθαίρετης 
κατασκευής στη Χρυσή Ακτή, από την εταιρεία «Μύρων Α.Ε.».
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Άλλες τοποθετήσεις
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Χρ. 

Βλαχογιάννης, ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγο-
ντας: «Το θέμα είναι πολύ σοβαρό γιατί βρισκόμαστε 
στην αφετηρία νέων εξελίξεων σχετικά με τις παραλί-
ες. Αν αυτή η κατασκευή περάσει και εδραιωθεί χρο-
νικά, τότε θα δούμε ότι τον επόμενο χρόνο θα υπάρ-
ξουν και άλλες κατασκευές (…).

Αν κοιτάξουμε τον 4497 του 2017 γράφει ότι επι-
τρέπονται η κατασκευή περγκόλων στους ακάλυ-
πτους χώρους ισογείων. Όχι όπου να είναι. Εκεί δεν 
υπάρχει ισόγειο. Δεν υπάρχει κατασκευή και ούτε 
μπορεί να εκδοθεί άδεια για μόνιμη κατασκευή (…). 
Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Έγινε σωστά η καταγγελία 
στην πολεοδομία; Η πολεοδομία το έκρινε αυθαίρετο 
και επέβαλλε πρόστιμο 1000, 1500 και 500 ευρώ; 
Δηλαδή ψίχουλα. Όταν λειτουργείς ένα αναψυκτήριο 
μέσα στη Χρυσή Ακτή είναι οι εισπράξεις μία ημέρας».

Ο κ. Βλαχογιάννης παρουσίασε μία ακόμα σειρά νο-
μικών κινήσεων που πρέπει να γίνουν και κατέληξε: 
«Όλα αυτά θα συμβούν μετά το καλοκαίρι. Δηλαδή, ο 
κ. Αμπατζής αυτό το καλοκαίρι θα έχει δουλέψει (…). 
Θα πρέπει η ελληνική αστυνομία που έκανε την αυ-
τοψία να μην καθυστερεί. Θα έπρεπε να ειδοποιήσει 
τον δήμο και τα αρμόδια όργανα ότι αυτό λειτουργεί 
χωρίς άδεια και επομένως πρέπει να σφραγιστεί (…)».

Η απόφαση
Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου αποφάσισε ομόφω-

να για την υπόθεση τα εξής:
1. Να σταλεί επιστολή προς την ΕΤΑΔ σχετικά με την 

κατασκευή παράνομης κατασκευής. 
2. Να σταλεί επιστολή προς την αστυνομία για άμε-

σο έλεγχο της λειτουργίας αναψυκτηρίου.
3. Να σταλεί επιστολή προς την εισαγγελία Σύρου 

ώστε να ζητηθεί η εισαγγελική παρέμβαση για την πα-
ράνομη κατασκευή.

4. Να σταλεί επιστολή προς τη ΔΕΔΔΗΕ ώστε να 
προβεί σε έλεγχο νομιμότητας της ηλεκτροδότησης 
της κατασκευή.

Η άποψη της εταιρείας
Η ετ. «Μύρων Α.Ε.» διά της κ. Μάνιας Αμπατζή, 

δημοσιοποίησε την παρακάτω απάντηση για την υπό-
θεση:

«Παρακολουθούμε σιωπηλά εδώ και μέρες τα όσα 
αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον 
τύπο σχετικά με μια προσωρινή λυόμενη ξύλινη κατα-
σκευή έμπροσθεν του ξενοδοχείου μας στην Χρυσή 
Ακτή εντός εκτάσεως, την οποία μισθώνουμε από την 
ΕΤΑΔ ΑΕ. 

Επειδή, η κατάσταση, ωστόσο έχει ξεπεράσει τα 
όρια της όποιας κριτικής (καλόπιστης ή κακόπιστης) 
και έχει επεκταθεί σε γενικεύσεις και αβάσιμες κα-
τηγορίες που φτάνουν και ξεπερνούν σε κάποιες πε-
ριπτώσεις τα όρια της συκοφαντικής δυσφήμισης, 
η οποία τιμωρείται ποινικά και συνεπάγεται ευθύνη 
αποζημίωσης, θέλουμε ως εταιρεία που δραστηριο-
ποιείται στο νησί της Πάρου για δεκαετίες να απο-
καταστήσουμε την αλήθεια. Διαδίδεται μέσω των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης ότι η σχετική κατασκευή 
έμπροσθεν του ξενοδοχείου μας είναι αυθαίρετη, ότι 
έχει τοποθετηθεί εντός του χαρακτηρισμένου υγροβι-
ότοπου και ότι πρόκειται για μόνιμη κατασκευή χωρίς 
καμία απόδειξη. Για την αποκατάσταση της αλήθειας, 
αρμόδια είναι η δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει, 
πλην όμως θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η κα-
τασκευή είναι απολύτως νόμιμη και απολύτως σύμ-
φωνη προς το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, 
καθώς:

α) δεν ευρίσκεται εντός προστατευόμενης έκτασης, 
ούτε σε αιγιαλό, ούτε σε υγροβιότοπο ή σε άλλη προ-
στατευόμενη περιοχή,

β) βρίσκεται στον παλαιό αιγιαλό, που είναι ιδιωτική 
έκταση του Δημοσίου, η οποία δεν είναι κοινόχρηστη 
και

γ) βρίσκεται εντός έκτασης, την οποία κατέχουμε 
νόμιμα, βάσει της από 06 Μαρτίου 2018 σύμβασης 
μίσθωσης, την οποία έχει συνάψει η εταιρεία μας με 
την ΕΤΑΔ ΑΕ.

Θέλουμε, τέλος, να υπογραμμίσουμε ότι το ξενο-
δοχείο «Ποσειδών» δραστηριοποιείται στην Πάρο 20 
χρόνια διαγράφοντας ανοδική πορεία, σέβεται την το-
πική κοινωνία, τις άλλες επιχειρήσεις και τους επαγ-
γελματίες του νησιού, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδια-
γραφών και δηλώνει παρούσα σε κάθε κάλεσμα για 
βοήθεια είτε από το Δήμο είτε από άλλους φορείς 
του νησιού. Πρεσβεύει επάξια παγκοσμίως την Πάρο 
στο τουριστικό στερέωμα και αποτελεί εδώ και χρό-
νια μία από τις καλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες του 
νησιού. 

Σε όλη του την πορεία κινείται πάντα νομότυπα με 
γνώμονα την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνι-
κά, περιβαλλοντικά και οικονομικά και προς αυτή την 
κατεύθυνση θα συνεχίσουμε την πορεία μας».

Πρώτο Θέμα

Η άποψη της εταιρείας
Η ετ. «Μύρων Α.Ε.» διά της κ. Μάνιας Αμπα-

τζή, δημοσιοποίησε την παρακάτω απάντηση για 
την υπόθεση:

«Παρακολουθούμε σιωπηλά εδώ και μέρες 
τα όσα αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης και στον τύπο σχετικά με μια προσωρινή 
λυόμενη ξύλινη κατασκευή έμπροσθεν του ξενο-
δοχείου μας στην Χρυσή Ακτή εντός εκτάσεως, 
την οποία μισθώνουμε από την ΕΤΑΔ ΑΕ. 

Επειδή, η κατάσταση, ωστόσο έχει ξεπερά-
σει τα όρια της όποιας κριτικής (καλόπιστης ή 
κακόπιστης) και έχει επεκταθεί σε γενικεύσεις 
και αβάσιμες κατηγορίες που φτάνουν και ξε-
περνούν σε κάποιες περιπτώσεις τα όρια της 
συκοφαντικής δυσφήμισης, η οποία τιμωρείται 
ποινικά και συνεπάγεται ευθύνη αποζημίωσης, 
θέλουμε ως εταιρεία που δραστηριοποιείται στο 
νησί της Πάρου για δεκαετίες να αποκαταστή-
σουμε την αλήθεια. Διαδίδεται μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης ότι η σχετική κατασκευή 
έμπροσθεν του ξενοδοχείου μας είναι αυθαίρε-
τη, ότι έχει τοποθετηθεί εντός του χαρακτηρι-
σμένου υγροβιότοπου και ότι πρόκειται για μό-
νιμη κατασκευή χωρίς καμία απόδειξη. Για την 
αποκατάσταση της αλήθειας, αρμόδια είναι η 
δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει, πλην όμως 
θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η κατασκευή 
είναι απολύτως νόμιμη και απολύτως σύμφωνη 
προς το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, 
καθώς:

α) δεν ευρίσκεται εντός προστατευόμενης 
έκτασης, ούτε σε αιγιαλό, ούτε σε υγροβιότοπο 
ή σε άλλη προστατευόμενη περιοχή,

β) βρίσκεται στον παλαιό αιγιαλό, που είναι 
ιδιωτική έκταση του Δημοσίου, η οποία δεν είναι 
κοινόχρηστη και

γ) βρίσκεται εντός έκτασης, την οποία κατέ-
χουμε νόμιμα, βάσει της από 06 Μαρτίου 2018 
σύμβασης μίσθωσης, την οποία έχει συνάψει η 
εταιρεία μας με την ΕΤΑΔ ΑΕ.

Θέλουμε, τέλος, να υπογραμμίσουμε ότι το 
ξενοδοχείο «Ποσειδών» δραστηριοποιείται στην 
Πάρο 20 χρόνια διαγράφοντας ανοδική πορεία, 
σέβεται την τοπική κοινωνία, τις άλλες επιχειρή-
σεις και τους επαγγελματίες του νησιού, αντα-
ποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιβαλ-
λοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών και 
δηλώνει παρούσα σε κάθε κάλεσμα για βοήθεια 
είτε από το Δήμο είτε από άλλους φορείς του 
νησιού. Πρεσβεύει επάξια παγκοσμίως την Πάρο 
στο τουριστικό στερέωμα και αποτελεί εδώ και 
χρόνια μία από τις καλύτερες ξενοδοχειακές μο-
νάδες του νησιού. 

Σε όλη του την πορεία κινείται πάντα νομότυ-
πα με γνώμονα την αειφόρο και βιώσιμη ανά-
πτυξη κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά 
και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε 
την πορεία μας».
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η πυρκαγιά 
και εμείς

Μία σεμνή και κατανοητή ανακοίνωση της δη-
μοτικής κοινότητας Αγκαιριάς και του ομώνυμου 
συλλόγου της περιοχής την περασμένη Κυριακή 
29 Ιουλίου, έδωσε σε όλους κουράγιο, ότι σ’ αυτό 
το νησί δε μεταφράζονται όλα σε χρήμα…

Η ανακοίνωση σημείωνε ότι ακυρώνεται η εκδή-
λωση «της γιορτής του ψαριού» και τα έξοδα που 
θα γίνονταν μπορούν να διατεθούν στη στήριξη 
των πυρόπληκτων συμπατριωτών μας στην πυρ-
καγιά της Αττικής.

Έχω μία ιδιαίτερη συμπάθεια στον πολιτιστικό 
σύλλογο της Αγκαιριάς, διότι έχω την εντύπωση 
πώς εδώ και χρόνια δημιουργεί κάποιες εκδηλώ-
σεις με ξεχωριστό «χρώμα». Δε λέω ότι και οι άλ-
λοι σύλλογοι του νησιού μας δεν κάνουν κάποιες 
ιδιαίτερες εκδηλώσεις, αλλά ο προαναφερόμενος 
σύλλογος με έχει εντυπωσιάσει κατά καιρούς με 
τις ιδέες που έχει. Όπως με τον ίδιο τρόπο μπορώ 
να προσυπογράψω ότι υπάρχουν και εκδηλώσεις 
φορέων στην Πάρο που είναι για τα «μπάζα» ή 
αποκλειστικά και μόνο για την ενίσχυση των οικο-
νομικών τους.

Η φωτιά της Αττικής, δεν έπιασε «αδιάβαστη» 
μόνο την κυβέρνηση και τους μηχανισμούς της, 
αλλά και πολλούς στην Πάρο. Έτσι, όπως στον 
ιστορικό δήμο Μαραθώνος, όταν ξεκίνησε η πυρ-
καγιά τη Δευτέρα 23/7/2018 κανείς τους δεν 
έδωσε σημασία και για τον πρώτο πολίτη του συ-
γκεκριμένου δήμου υπήρχαν δημοσιεύματα για το 
με ποιον τρόπο πέρασε τα γενέθλιά του, που, και 
πώς, και στον δήμο Πάρου, η μέρα ξεκίνησε με 
δελτία τύπου που διαφήμιζαν προσεχείς εκδηλώ-
σεις του… Μόλις δύο ώρες μετά το μεσημέρι της 
επόμενης ημέρας ο δήμος του νησιού μας κατα-
νόησε την καταστροφή που είχε γίνει και με ανα-
κοίνωσή του ανέβαλε όλες τις εκδηλώσεις του και 
συμμετείχε και αυτός στο τριήμερο εθνικό πένθος.

Για την ακρίβεια πάντως, δεν αναβλήθηκαν όλες 
οι εκδηλώσεις, καθώς όπως μας πληροφόρησε 
ένας φορέας είχε πάρει «εξαίρεση» και οι παρα-
στάσεις του με τιμή εισόδου θα δίνονταν κανονι-
κά… Έτσι είναι, αν έτσι νομίζουν και η «Φωνή της 
Πάρου», και οι συνεργαζόμενοι ιστότοποι τους, 
τους «χάρισαν» μία μεγαλοπρεπέσταση εξαφάνι-
ση από τις σελίδες τους… Στο ίδιο σκεπτικό και το 
ίδιο μήκος κύματος ήταν και κάποιοι άλλοι πρόε-
δροι φορέων στο νησί μας, που μας «βομβάρδι-
σαν» το ίδιο χρονικό διάστημα με εκδηλώσεις που 
θα γίνονταν στη συνέχεια! Και σε αυτούς η μοίρα 
για την προβολή των εκδηλώσεών τους ήταν η 
ίδια με του φορέα που είχε πάρει «εξαίρεση».

Από την υπόθεση της πυρκαγιάς και του τρι-
ήμερου εθνικού πένθους για τον άδικο θάνατο 
δεκάδων συμπατριωτών μας έχω την εντύπωση 
πως όλοι βγήκαμε πιο σοφοί, όχι μόνο για το τι 
μας επιφυλάσσει η φύση όταν τη βιάζουμε με τις 
αυθαιρεσίες μας, οι οποίες συνεπικουρούνται και 
από την ανικανότητα της πολιτείας φέρνουν τον 
θάνατο, αλλά και τη σύνεση που πρέπει να δεί-
χνουμε αφουγκραζόμενοι την κοινή λογική.

Χιλιομετροδείκτης
Σχεδόν όλοι περνάμε από εκείνο το σημείο… όπου 

είναι τοποθετημένο ένα λευκό μαρμάρινο κολωνάκι με 
στρογγυλεμένη κεφαλή που φέρει ευανάγνωστη χα-
ραγμένη αριθμητική ένδειξη.

Παρά την περίοπτη θέση του πολλοί λίγοι του δίνουν 
σήμερα σημασία, αρκετοί ίσως κάποτε να το παρατή-
ρησαν, οι περισσότεροι όμως το προσπέρασαν, κάποιοι 
το ξέρουν. Αυτό το μαρμάρινο κολωνάκι, βρίσκεται στη 
νότια πλευρά του περιβόλου της Εκατονταπυλιανής, 
απέναντι από το κτίριο του 1ου δημοτικού σχολείου 
Παροικιάς, μιας και κάποτε αυτός ήταν ο κεντρικός 
δρόμος (μέχρι το 1956 περίπου), που οδηγούσε στα 
χωριά της Πάρου.

Το μαρμάρινο κολωνάκι είναι ένας χιλιομετρικός 
δείκτης, ένας λίθινος δείκτης, ο οποίος σηματοδοτεί 
την απόσταση της συγκεκριμένης χιλιομετρικής θέσης 
και σε πληροφορεί για το χιλιόμετρο που βρίσκεσαι. 
Τέτοια κολωνάκια υπήρχαν στους κεντρικούς δρό-
μους που οδηγούσαν στη Νάουσα, στα κάτω χωριά 
και στην Αγκαιριά και είχαν σημανθεί ανά χιλιόμετρο. 
Εκτός από αυτό της Παροικιάς που είναι το σημείο (0), 
διασώζεται μόνο ένα στο (6) χιλιόμετρο Παροικιάς-
Νάουσας και ένα στην Αγία Πακού στον Κώστο που 
φέρει τον αριθμό (4.160). Τι να έγιναν τα υπόλοιπα 
άραγε; Αυτά που κάποτε παρηγορούσαν τον οδοιπόρο 
και τον αγωγιάτη, ότι πλησιάζει στον προορισμό του… 

«άντε δύο χιλιόμετρα έμειναν ακόμα!». Ο μαρμάρινος 
χιλιομετρικός δείκτης αποτελεί ένα διασωθέν ιστορικό 
στοιχείο του οδικού χάρτη της Πάρου με ιστορική αξία.

«Η Ιστορία των λίθινων δεικτών ξεκινά από πολύ 
παλιά. Αποτελούν τα λεγόμενα ορόσημα ή οδοδεί-
κτες. Οι οδοδείκτης είναι το σήμα δρόμου που πάνω 
στον οποίο αναγράφονταν η χιλιομετρική απόσταση 
από ένα ορισμένο σημείο αναφοράς και έδειχνε την 
κατεύθυνση της οδούς. Αυτοί ήταν οι πρόγονοι των 
πινακίδες που βλέπουμε σήμερα στους δρόμους και 
στους αυτοκινητοδρόμους. Ήταν τοποθετημένοι στο 
πλάι και σε εμφανή πορεία, των άλλοτε, στενών και 
χωμάτινων επαρχιακών δρόμων, όπου στην επιφά-
νειά τους, υπήρχε χαραγμένος ο αριθμός που γνω-
στοποιούσε την χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο 
της πόλης. Στην αρχαιότητα υπήρχαν οι «Ερμές» ή οι 
«Ερμαϊκές στήλες», που λειτουργούσαν ως οδοδεί-
κτες, αφιερώματα ή σύμβολα ορίων ή δηλωτικό μιας 
ακίνητης περιουσίας ή λειτουργούσαν για προστασία 
των περαστικών από το κακό. Η σήμανση των οδών 
αρχίζει από τους Ρωμαϊκούς χρόνους η οποία γινόταν 
με αυτό τον τρόπο για να δείχνουν την κατεύθυνση 
και την απόσταση της Ρώμης». (πηγή: διαδίκτυο).

Παρόμοιες στήλες ορίων, εκτίθενται στην είσοδο 
του αιθρίου του αρχαιολογικού μουσείου Πάρου. Μία 
μαρμάρινη στήλη με την επιγραφή «ΟΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ» 
βρέθηκε στη θέση Λάκκοι, όπου εντοπίστηκαν τα αρ-
χαία λατομεία μαρμάρου. Η στήλη αυτή που σηματο-
δοτούσε τα όρια της αρχαίας πόλης -και για άγνωστο 
λόγο παρέμεινε στα υπολείμματα λατόμευσης- χρονο-
λογείται από τον 5ο αι. π.Χ. Επίσης, στήλες που ορι-
οθετούσαν το ιερό του Απόλλωνα στο Δήλιο, με την 
επιγραφή «ΟΡΟΣ ΧΩΡΙΟ ΙΕΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΗΛΙΟ».  

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

Δρομολόγια 
φέρι – μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι μπόουτ στη γραμμή Αντι-
πάρου – Πούντας, δημοσιοποιήθηκαν τα δρομολόγια 
από 28 Ιουλίου, 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 – 22:45 – 23:15 – 23:45 – 00:15 – 01:15 - 
02:15 – 03:15

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

– 10:00 - 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 
– 12:00 – 12:20 - 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 
– 14:00 – 14:30 – 15:00 - 15:30 – 16:00 – 16:30 
– 17:00 – 17:30 – 18:00  – 18:30 - 19:00 – 19:30 
– 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30  – 22:00 - 22:30 
– 23:00 – 23:30 – 00:00 – 00:30 – 01:30 – 02:30 - 
03:30.

Οδός στρατηγού 
Ιωάννη Θ. 
Καραβία

Γεννήθηκε το 1899 στο Μερδένικο Αιτωλοακαρ-
νανίας. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 υπηρέτησε ως 
ταγματάρχης στο 3ο γραφείο Στρατιάς Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Αναχώρησε για το «απόσπασμα Πίνδου», που 
ήταν διοικητής ο ηρωικός συνταγματάρχης Κ. Δα-
βάκης. Στις 2/11/1940 ο Δαβάκης τραυματίστηκε 
και ανάθεσε τη διοίκηση στον Καραβία, ο οποίος 
κατόρθωσε να αποκρούσει την ιταλική μεραρχία 
«Τζούλια». Αυτή ήταν η πρώτη ελληνική νίκη στη 
μάχη της Πίνδου. Στην οπισθοχώρηση των Ιταλών, 

ο Καραβίας, ηγήθηκε στρατιωτικών σωμάτων που 
πολέμησαν στην Αλβανία.

Μετά την κατάρρευση του μετώπου, κατέφυγε 
στην Πάρο, τόπο καταγωγής της συζύγου του, και 
από εκεί διέφυγε στη Μέση Ανατολή. Εκεί διακρί-
θηκε στις επιχειρήσεις των συμμάχων ως υποδιοι-
κητής της 1ης Ταξιαρχίας. Στη συνέχεια, διετέλε-
σε διοικητής του 1ου Τάγματος της 3ης Ορεινής 
Ταξιαρχίας. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1944, ο αντ/ρχης 
μπήκε θριαμβευτής στο Ρίμινι. 

Αποστρατεύθηκε το 1958 με τον βαθμό του 
στρατηγού και πέθανε στις 27 Ιουλίου του 1994. 
Τιμήθηκε με σειρά διακρίσεων, προάχθηκε δύο φο-
ρές επ’ ανδραγαθία, πήρε τρεις φορές το «Χρυσούν 
Αριστείον Ανδρείας», ενώ οι Βρετανοί του έδωσαν 
το παράσημο «D.S.O.», και τον ονόμασαν «Επίτιμο 
Αξιωματικό της Βρετανικής Αυτοκρατορίας». Έγρα-
ψε τα βιβλία: «Αναμνήσεις από τον πόλεμο» και «Η 
ζωή ενός στρατιώτη».

(πηγές Διαδίκτυο) 
Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Λοχαγού Γ. 

Γράβαρη», όπου και η οικία του, έως την οδό «Αλε-
ξάνδρου Μαύρου».

Χριστόδουλος 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) 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ, 
πωλείται οροφοδιαµέρισµα 75 τ.µ., 
κατάλληλο για γραφείο ή σπίτι. Τηλ. 
6977 492 936 

ΛΟΓΑΡΑΣ πωλείται διώροφη µονο-
κατοικία σε 1.050 τ.µ. οικόπεδο µε 
θέα τη θάλασσα, 3 λ από την παραλία, 
72 τ.µ. ο πάνω όροφος και 48 τ.µ. το 
ισόγειο. Κτίζει άλλα 300 τ.µ. ∆ιαθέτει 
parking, αποθήκη 15 τ.µ. και δεξαµε-
νή για βρόχινο νερό. Τιµή 460.000€.
LOGARAS house for sale in 1050 
sq.m. with view to the sea 3m. from 
Logaras beach consiting of two 
fl oors. You can build extra 300 sq.m. 
parking place, α 15 sq.m storage 
and a cistern for rain water. Price: 
460.000€. 
Μεσιτικό, Info:
79 Junction Road, London N19 5QU, 
Tel: 020 7263 3367, Mob: 07880 741 
472, Email: info@cppapas.co.uk, 
Contact Greece: mob 6938 501 807, 
22840 28777

ΜΑΡΑΘΙ πωλείται µονοκατοικία 98 
τ.µ. ανακαινισµένη το 2018, οικόπεδο 
124 τ.µ. κτίζει άλλα 26 τ.µ. επιπλω-
µένη, ηλιακός, A/C, τζάκι, κήπος, 
ξυλόφουρνος. Τιµή 180.000€.
MARATHI house for sale 98 sq.m. 
renovated in 2018, in 124 sq.m., 
builds 26 sq.m. more, with furniture, 
solar boiler, A/C, fi replace, garden, 
wooden stove. Price: 180.000€.
Μεσιτικό, Info:
79 Junction Road, London N19 5QU, 
Tel: 020 7263 3367, Mob: 07880 741 
472, Email: info@cppapas.co.uk, 
Contact Greece: mob 6938 501 807, 
22840 28777

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ για αγορά ζητείται µε 2 
υπνοδωµάτια, στην ευρύτερη περιοχή 

Αγκαιριάς – Αλυκής. Άµεση πληρωµή. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6938 501 807, 
22840 28777

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ: α) 
Οικόπεδο στην ευρύτερη περιοχή της 
Αλυκής, κατάλληλο για ξενοδοχειακή 
µονάδα και β) βίλλα 100 – 150 τ.µ. µε 
θέα το Αιγαίο. Άµεση πληρωµή. 
LOOKING FOR a) an area to buy in 
Aliki suitable for a hotel and b) villa 
in Aliki or Aggeria about 100 - 150 
sq.m. with a good view to Aegean.
Μεσιτικό, Info: 
79 Junction Road, London N19 5QU, 
Tel: 020 7263 3367, Mob: 07880 741 
472, Email: info@cppapas.co.uk, 
Contact Greece: mob 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

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ζητείται επειγόντως από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά, για άµεση πρόσληψη. 
Τηλ. 6947 023 004

Η ΕΞΠΑ Α.Ε. ζητάει ΞΥΛΟΥΡΓΟ/
ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟ µε εµπειρία στα 

ξύλινα κουφώµατα, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ για σχεδιασµό σε 2D και 
3D, και για προεργασία παραγωγής 
καθώς και ΣΙ∆ΕΡΑ για το τµήµα του 
σιδηρουργείου. Αποστολή βιογρα-
φικών στο: info@expa-sa.gr Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 42542

∆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 ΚΡΗΤΙΚΟ αγνό έξτρα 
παρθένο παραγωγής µας πωλεί-
ται, από άψογα καλλιεργηµένους 
ελαιώνες Κορωνέϊκης ποικιλίας, που 
βρίσκονται στον κάµπο της Μεσσαράς 
στο νοµό Ηρακλείου. Μεγάλες 
ποσότητες για επαγγελµατική χρήση 
ή µικρότερες για οικιακή χρήση σε 
κατάλληλες συσκευασίες . Αποστολή 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6982 097 067

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€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 
2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμ. 134/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4. Τη με αρ. πρωτ. 11103/24-7-2018 αίτηση. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 
σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοι-
νόχρηστων χώρων στη θέση «Πίσω Αλυκή» Οικισμού Αλυκής Τ.Κ. Αγκαιριάς Δήμου 
Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Μπιζά Ελένης, για την διαδικασία κύρωσης 
δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-
03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ταΐρης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο εν Αθήναις Σύλλογος Αγκαιριάς Πάρου σας ενημερώνει ότι, την Κυριακή 19 

Αυγούστου 2018 θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς 
υπέρ υγείας των απανταχού Αγκαιριανών.

Θα ακολουθήσει βράβευση των μαθητών του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγκαι-
ριάς που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην αίθουσα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγκαιριάς.

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



Ανάµνηση θαύµατος
Τελέσθηκε και εφέτος στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρ-

δας, στις 23/6 η πανήγυρις του θαύματος της διάσωσης των 125 νέων 
από το εκτελεστικό απόσπασμα επί γερμανικής κατοχής.

Ο Σευβασμιώτος Μητροπολίτης Παροναξίας σημείωσε για το παρα-
πάνω γεγονός: «Σαν λαός τείνουμε προς τη λησμονιά της ιστορίας μας. 
Πρέπει λοιπόν να αντιταχθούμε σ’ αυτή τη λησμονιά, για να μπορέσουμε 
να βαδίσουμε σωστά προς το μέλλον του έθνους μας».

Τέλος, η Μονή Λογγοβάρδας με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε όλους 
όσοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο στη διοργάνωση του πανηγυριού και 
όλους όσοι συνεόρτασαν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιάννης Β. Κωβαίος, Σαράντος Ευσταθόπουλος.
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Απάντηση  
Δ. Σαρρή

Η αντιδήμαρχος Πάρου, Δώρα Σαρρή, έδωσε δη-
μόσια απάντηση σχετικά με καταγγελίες πολιτών για 
αυθαιρεσίες και θέματα καθαριότητας που αφορούν 
την υπηρεσία Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δόμησης και 
Περιβάλλοντος.

Η απάντηση της κ. Σαρρή έχει ως εξής:
«Με αφορμή διάφορες καταγγελίες πολιτών σχετι-

κά με αυθαίρετες καταλήψεις δημοτικών χώρων και 
θέματα καθαριότητας ιδίως στην περιοχή της Νάου-
σας και ως αρμόδια αντιδήμαρχος, θα ήθελα να ενη-
μερώσω τους πολίτες και επαγγελματίες για τα εξής:

1. Αποκομιδή απορριμμάτων στην περιοχή της 
Νάουσας

Το έτος 2010 ο δήμος Πάρου προμηθεύτηκε τρία 
press container και κατόπιν αποφάσεων – εισηγή-
σεων του τοπικού συμβουλίου του Δ.Δ. Νάουσας 
(απόφαση Δ.Δ. Νάουσας 22/2010 – απόφαση Δ.Σ. 
202/2010) το ένα τοποθετήθηκε τελικά στη θέση 
«γλύστρα» δίπλα στο μώλο, σε αντικατάσταση των 
μέχρι τότε υπαρχόντων κάδων απορριμμάτων οι 
οποίοι ήταν αδύνατον να δεχθούν τον μεγάλο όγκο 
απορριμμάτων από τις επιχειρήσεις που λειτουρ-
γούσαν στο λιμάνι, πλατεία κλπ, λύνοντας σε μεγάλο 
βαθμό το μέχρι τότε πρόβλημα.

Με την υπ’ αριθμ. 32/2011 απόφαση του το το-
πικό συμβούλιο του Δ.Δ. Νάουσας προτείνει την το-
ποθέτηση του στη θέση Ψαριανά, η οποία εγκρίνεται 
με την υπ΄αριθμ.250/2011 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου. Με τη μεταφορά και  τοποθέτηση του 
στο ανωτέρω σημείο (απομακρυσμένο σημείο) επι-
βαρύνθηκαν δύο άλλα σημεία με κάδους (φούρνος 
Μαργαρίτη, Άγιος Αθανάσιος), λόγω αύξησης του 
όγκου των εναποτιθέμενων απορριμμάτων από τους 
γύρω επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν 
οι κάδοι από τα δύο αυτά σημεία. Μετά από καταγγε-
λίες κατοίκων της περιοχής και με απόφαση της Δ.Κ. 
Νάουσας το 2015 το press container τοποθετείται 
στο ποτάμι της Νάουσας.

Μετά την τοποθέτηση του στο ποτάμι και την κα-
τάργηση ήδη τριών σημείων συγκέντρωσης απορ-
ριμμάτων, έχουμε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 
των απορριμμάτων από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις 
που λειτουργούν στη Νάουσα (ποτάμι, λιμάνι, λιμα-
νάκι, μαρίνα, παλαιός οικισμός κλπ) σε ένα σημείο 
(ποσότητα που ξεπερνά τους 4 τόνους ημερησίως), 
στο σημείο που είχε τοποθετηθεί το press container 
(ποτάμι). Λόγω της εναπόθεσης των απορριμμάτων 
εκτός του press container, έχουνε νέες καταγγελίες 
από γειτονικές επιχειρήσεις που είχαν ως αποτέλε-
σμα την απομάκρυνση του press container και την 
τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

Ο δήμος Πάρου για να αντιμετωπίσει τη νέα κατά-
σταση που δημιουργήθηκε, εκτός της αποκομιδή των 
απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα στο συγκε-
κριμένο σημείο τρεις φορές ημερησίως, έχει αναθέσει 
σε ιδιώτη την αποκομιδή των απορριμμάτων κατά τις 
βραδινές και νυχτερινές ώρες (20.00 – 05.00), ώστε 
να μην υπάρχουν απορρίμματα στο συγκεκριμένο ση-
μείο, το οποίο είναι η κύρια είσοδος των επισκεπτών 
της Νάουσας.

2. Λειτουργία δημοτικών αποχωρητηρίων 
 Στο νησί λειτουργούν:
 - Οι δημοτικές τουαλέτες στο λιμάνι και στο Κά-

στρο στην Παροικιά
 - Οι δημοτικές τουαλέτες στις Λεύκες, στην Αλυκή 

και στο Πίσω Λιβάδι
 - Οι δημοτικές τουαλέτες στο λιμάνι της Νάουσας, 

οι οποίες ανακαινίσθηκαν προσφάτως και διαθέτουν 
και ωράριο λειτουργίας.

Διαθέσιμες προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
είναι και οι τουαλέτες του τουριστικού καταφυγίου 
στη Νάουσα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εργασίες 
εξωραϊσμού, ελαιοχρωματισμού και αποκατάστασης 
φθορών

 3. Συντήρηση και αποψίλωση δημοτικού οδι-
κού δικτύου

Ο δήμος Πάρου, λόγω της έλλειψης μόνιμου προ-
σωπικού και της αργοπορημένης πάντα έγκρισης από 
το αρμόδιο Υπουργείο για την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού (συνήθως οι προσλήψεις πραγματοποι-
ούνται κατά τον μήνα Ιούλιο, παρόλο που το αίτημα 
του Δήμου έχει αποσταλεί από τον Φεβρουάριο όπως 
έγινε και φέτος), αναθέτει σε ιδιώτες την αποψίλωση 
των ρείθρων μέρους του δημοτικού οδικού δικτύου 
(ήδη έχει γίνει αποψίλωση σε αρκετά τμήματα του 
δημοτικού οδικού δικτύου), ενέργεια όμως που 
και αυτή γίνεται αφού πρώτα εγκριθεί ο προϋπολο-
γισμός, ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και γίνουν οι 
απαραίτητες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και οι οποίες απαιτούν αρκετό χρονικό 
διάστημα. Επίσης, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στο 
όσον αφορά το περιφερειακό οδικό δίκτυο ο δήμος 
Πάρου δεν έχει καμία αρμοδιότητα.

 4. Αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας  
Κατόπιν συνεχών καταγγελιών πολιτών οι αρμόδιοι 

ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν επιληφθεί του θέματος. 
Επίσης, έχει συνταχθεί πλήθος εκθέσεων, οι οποίες 
έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 5. Τήρηση κανονισμού καθαριότητας
Η υπηρεσία  καθαριότητας Δήμου Πάρου πραγμα-

τοποιεί τακτικούς ελέγχους και επιβάλει άμεσα τις 
αντίστοιχες κυρώσεις όπου και όποτε διαπιστώνεται 
παραβίαση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου 
Πάρου. Επίσης, γίνεται συνεχής προσπάθεια ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα 
καθαριότητας και περιβάλλοντος.

 6. Στόλος καθαριότητας Δήμου Πάρου
Συνεχίζοντας την ανανέωση του στόλου των οχη-

μάτων της υπ. Καθαριότητας ο δήμος Πάρου προέβη 
στις κάτωθι ενέργειες:

α) Προμήθεια ενός μηχανήματος καθαρισμού των 

ακτών
β) Προκήρυξη προμήθειας:
- Ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 12κμ
 - Ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου 

χωρητικότητας 16κμ
 - Ενός οχήματος μεταφοράς απορριμματοκιβωτί-

ων, τύπου γάντζου (Hook Lift) μικτού φορτίου 19τν
 - Ενός απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση (press 

container) χωρητικότητας 10κμ
 - Ενός ανοικτού απορριμματοκιβωτίου (container) 

χωρητικότητας 14κμ
 - Ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό μικτού 

φορτίου 7,5τν
 - Ενός ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 

3,5τν
 - Ενός ανατρεπόμενου φορτηγού χωρητικότητας 

2,5κμ
Η παραπάνω προμήθεια δημοπρατήθηκε τον Μάρ-

τιο του 2018 και τώρα βρίσκεται στην φάση αξιολό-
γησης των τεχνικών προσφορών. Η δαπάνη θα καλυ-
φθεί από ιδίους πόρους.

Σε όλα τα παραπάνω θα ήθελα να προσθέσω ότι:
Η διαδικασία υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθει-

ας είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα και γραφειοκρατι-
κή διαδικασία.

Ο δήμος Πάρου διαθέτει μόνο δύο χειριστές μη-
χανημάτων και δε μας δίνεται η δυνατότητα, λόγω 
του μνημονιακού καθεστώτος, για νέες προσλήψεις. 
Ως εκ τούτου κάθε επιπλέον προμήθεια μηχανημάτων 
καθαρισμού δε θα είναι γόνιμη.

Η υπηρεσία καθαριότητας, παρόλο τις διαπιστωμέ-
νες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, δίνει καθημε-
ρινά τιτάνιο αγώνα προκειμένου να διασφαλίσει την 
καθαριότητα και την υγιεινή στον δήμο μας».

Ακαδημίες 
ποδοσφαίρου

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πάρο 
το «Eugenios Gerards Soccer Camp», υπό την αιγίδα 
της ΕΠΣ Κυκλάδων και τη συνδιοργάνωση της περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου, του δήμου Πάρου και της ΚΔΕΠΑΠ.

Στο ποδοσφαιρικό σεμινάριο δίδαξαν τα παιδιά οι: 
Χουάν Ραμόν Ράτσα, Σάββας Κωφίδης, Βαγγέλης Σά-
μιος, Βαγγέλης Μπέκας, Άρης Κυριαζής, Παναγιώτης 
Μπαρτζώκας, Βασίλης Παπαδάκης, Ιβάν Νεντέλκοβιτς, 
Δήμος Ρόκας, Γιώργος Θωμάκος, Νίκος Πετρόπουλος, 
Γιάννης Σωτήρχος και Τάκης Τριανταφυλλάκος, ενώ 
παραβρέθηκαν ακόμα, ο Άκης Ζήκος (γενικός διευθυ-
ντής της ακαδημίας ΠΑΕ ΑΕΚ) και ο Σταύρος Λέτσας 
(διοικητικός υπεύθυνος της ακαδημίας ΠΑΕ ΑΕΚ).
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Paros Wind 
Odyssey

Με παρόντες στην τελετή έναρξης τον Ολυμπιονίκη 
Νίκο Κακλαμανάκη, τον παγκόσμιου φήμης πρωτα-
θλητή ιστιοσανίδας Κevin Pritchard, και τον πρόεδρο 
του πανελλήνιου συνδέσμου ιστιοσανίδας ταχύτητας 
και σλάλομ (ΗΗSWA), Γεώργιο Γουλιέλμο, το Paros 
Wind Odyssey 2018 ολοκληρώθηκε στην Πούντα. 

Η Τετάρτη 11η  Ιουλίου και πρώτη μέρα του αγώνα 
σήμανε λήξη στις 5 μ.μ, αφού ο καιρός δεν ήταν με το 
μέρος της διοργάνωσης. Τη δεύτερη ημέρα, ο Αίολος 
απάντησε, με τον αέρα να πιάνει τους 12-15 κόμβους 
από νωρίς το πρωί και να δίνεται η εκκίνηση του αγώ-
να στις 10:30 πμ. Η τρίτη αγωνιστική ημέρα μετά το 
skippers meeting βρήκε τους ανέμους να φτάνουν 
τους 24 κόμβους και τους συμμετέχοντες στην καλύ-
τερή τους απόδοση.

Το Paros Wind Odyssey 2018 ολοκληρώθηκε την 
Κυριακή 15 Ιουλίου, με τον άνεμο να βρίσκεται κοντά 
στους 25 κόμβους, ενώ κατά τη διάρκεια των 4 ημε-
ρών ολοκληρώθηκαν 15 κούρσες, με διάρκεια μίας 
ώρας για την καθεμία, ενώ περιλάμβαναν από 4 εκκι-
νήσεις. Η μάχη των πρώτων τεσσάρων ανδρών ήταν 
έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, αφού η βαθ-
μολογία ήταν κυριολεκτικά πανί με πανί. Την τελευταία 
ημέρα του αγώνα η λήξη δόθηκε με τα αποτελέσματα 
στην κατάταξη ανδρών και γυναικών να διαμορφώνο-
νται ως εξής:

Άνδρες:
1. Άλκης Βωβός
2. Ζώης Θεοχάρης
3. Φίλιππος Αδαμίδης
Γυναίκες:
1. Σοφία Κουκουζέλη
2. Sam Bittner Wilson
3. Θεοδώρα Γεωργιοπούλου
Μετά την λήξη του πρωταθλήματος, ο πρόεδρος 

της επιτροπής αγώνων (P.R.O) Αλέξης Κάτσιος δή-
λωσε: «Ήταν ένας αγώνας που κύλησε ομαλά όλες 
τις ημέρες με σταθερά δυνατό αέρα. Οι κούρσες που 
δόθηκαν ήταν πολλές αν αναλογιστεί κανείς ότι συ-
νήθως δεν ξεπερνούν τις 5 σε αντίστοιχες διοργανώ-
σεις». Συνέχισε αναφέροντας πως το νησί ενδείκνυται 
για τη διεξαγωγή τέτοιων αγώνων, ενώ ευχαρίστησε 
για τη σημαντική τους προσφορά στην διοργάνωση 
στους Γιάννη και Δημήτρη Φαρούπο από τον Ναυτικό 
Όμιλο Αντιπάρου, τον ναυαγοσώστη της διοργάνωσης 
Αλέξανδρο Οικονομίδη, τον Mάθιου Σαρρή, και τους 
Γιάννης Παπασπύρου και Σίλια Γιακά από την HHSWA.

Ακόμα, ο δήμαρχος Πάρου, Mάρκος Κωβαίος, μετα-
ξύ άλλων δήλωσε πως η Πάρος αποτελεί ιδανικό τόπο 
φιλοξενίας υδάτινων σπορ με πρόσβαση σε μερικές 
από τις καλύτερες θαλάσσιες πίστες τις Μεσογείου 
και πως η επιστροφή μίας διεθνής αθλητικής διοργά-
νωσης στο νησί είναι απόδειξη προσέγγισης και ανά-
δειξης του αθλητικού τουρισμού στην Πάρο.

Τέλος, η Πάρος θα συνεχίσει την παράδοση στο 
άθλημα της ιστιοσανίδας φιλοξενώντας αυτό το καλο-
καίρι και το πανελλήνιο κύπελλο ιστιοσανίδας σλάλομ 
στις 25-29 Αυγούστου στην περιοχή της Πούντας.

Δράση  
του ΝΟΠ

Ο ΝΟΠ συμμετείχε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κα-
τηγορίας «Europe» (που έως τους Ολυμπιακούς των 
Αθηνών ήταν Ολυμπιακό αγώνισμα). Ο αγώνας φέτος 

διεξήχθη στους Αγίους Αποστόλους, στην περιοχή του 
Ευβοϊκού κόλπου, στις 13-15 Ιουλίου.

Η αποστολή αναχώρησε από την Πάρο με δυο 
αθλητές, την Πωλίνα Μαλατέστα και τον Ανδρέα Μυ-
τιληναίο, και συνοδό τον προπονητή Παναγιώτη Ταγα-
ρόπουλο.

Συνολικά στον αγώνα διεξήχθησαν 9 ιστιοδρομίες 
και πήραν μέρος 22 αθλητές. 

Η Πωλίνα Μαλατέστα κατέκτησε την 3η θέση στις 
κατηγορίες Γυναικών και Νεανίδων. Στους αγώνες 
συμμετείχε και ο Ανδρέας Μυτιληναίος ο οποίος κατέ-
κτησε την 9η θέση στην κατηγορία Ανδρών. 

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ σημειώνει: «[…] 
Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια τους 
και στον προπονητή τους. Θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε θερμά των Ναυτικό Όμιλο Αγίων Αποστολών 
τόσο για την άψογη διοργάνωση των αγώνων στη 
θάλασσα όσο και για την άριστη φιλοξενία της ομά-
δας μας στη στεριά (…)».

Ποδόσφαιρο 
Κυκλάδων

Η ΕΠΣ Κυκλάδων συνεδρίασε στις 27 Ιουλίου 2018 
και οι αποφάσεις που έλαβε ήταν οι εξής:

1. Συγκρότηση επιτροπής ποδοσφαίρου γυναικών.
2. Χορηγία στα σωματεία της ΕΠΣΚ με 20 μπάλες 

στο καθένα.
3. Αποδοχή χορηγίας 10000 ευρώ για το γήπεδο 

της ΕΠΣΚ στην Ερμούπολη.
4. Επέκταση της συνεργασίας με τον ενωσιακό προ-

πονητή Γιώργο Μοστράτο.
5. Σύσταση επιτροπής για τον καθορισμό των ομί-

λων του νέου πρωταθλήματος.

Γυναικείο ποδόσφαιρο
Η νέα επιτροπή γυναικείου ποδοσφαίρου στην ΕΠΣΚ 

Κυκλάδων θα απαρτίζεται από τους παρακάτω: 
Ειρηναίος Φρέρης (πρόεδρος), Μαρία Μυτάκη, Τού-

λα Σομπόνη (μέλος ΔΣ Αστέρα Μαρμάρων, μέλος Ασ. 
Μαρμάρων) Κωνσταντίνα Κοσμά και Γιάννης Μπεκρα-
ντώνης.

Σημειώνουμε ότι φέτος, στο πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα γυναικών της Γ’ κατηγορίας, από τις Κυκλάδες θα 
μετέχουν οι ομάδες της Άνω Μεράς Μυκόνου και του 
Περσέα Σύρου.

Όμιλοι
Για την ώρα όλα είναι στον «αέρα», καθώς υπάρχουν 

σκέψεις για τη δημιουργία τριών ομίλων όπως πέρσι, 
με αποτέλεσμα τις λίγες αγωνιστικές, αλλά και η σκέ-
ψη για δημιουργία δύο ομίλων, ώστε κάθε  ομάδα να 
δίνει τουλάχιστον 18 αγώνες τη σεζόν. Όσες δίνει δη-
λαδή μία ομάδα σε ένα γύρο, σε άλλες ποδοσφαιρικές 
ενώσεις της χώρας…

Η περσινή χρονιά με ομάδες που τελείωσαν τις υπο-
χρεώσεις από τα μέσα Φεβρουαρίου ή έδωσαν συνο-
λικά 12-14 αγώνες έχει προβληματίσει τους υπεύθυ-
νους της ΕΠΣΚ. Μόνιμα αντιδρώντες στο σχέδιο των 
περισσότερων αγωνιστικών στο πρωτάθλημα, είναι 
φυσικά οι ομάδες-καφενεία, που όχι μόνο αντέδρασαν 
στη δημιουργία δύο κατηγοριών από φέτος, αλλά και 
δε αντέχουν πάνω από 12-14 αγωνιστικές συνολικά 
τον χρόνο… Αν τελικά το πρωτάθλημα ανδρών της 
ΕΠΣ Κυκλάδων γίνει με δύο ομίλους, τότε, θα υπάρχει 
στη συνέχεια της κανονικής σεζόν ένας όμιλος με τις 
τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου για την ανάδειξη 
του πρωταθλητή, που θα κερδίσει την άνοδό του στην 
Γ’ εθνική κατηγορία. Όπως πέρσι, θα υπάρχει μπόνους 
βαθμών για τις ομάδες που θα αγωνιστούν στον όμι-
λο για την ανάδειξη του πρωταθλητή, ανάλογα με τη 
θέση που τερμάτισαν στην κανονική περίοδο.

Προπονητές ποδοσφαίρου
Η ΕΠΣ Κυκλάδων θα λειτουργήσει σχολή για την 

ανανέωση πτυχίων των προπονητών ποδοσφαίρου.
Στην επιστολή προς τον σύνδεσμο προπονητών πο-

δοσφαίρου νομού Κυκλάδων, η ΕΠΣΚ σημειώνει:
«Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν πιέσεων και ενεργει-

ών της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων και του συνδέσμου σας, κα-
ταφέραμε την λειτουργία σχολής ανανέωσης τριετίας 
προπονητών UEFA A’, UEFA B’ και UEFA C’ στο νομό 
μας, η οποία θα διεξαχθεί στην Σύρο από 19 έως 21 
Οκτωβρίου 2018. Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενη-
μέρωση των μελών σας και την συγκέντρωση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών σε συνεργασία με τη 
γραμματεία της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων».

Αθλητικά
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