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Δύο πράγματα απασχόλησαν αυτή την εβδομά-
δα τα social media. Το ένα ήταν το «τιτίβισμα» της 
22χρονης Αγγλίδας ηθοποιού Helen Flanagan και 
το άλλο η κοινοποίηση της Παριανής δημοτικής 
συμβούλου Γρ. Πρωτολάτη. Η πρώτη (Flanagan) 
–πιστεύω να προσέξατε στη φωτογραφία που δη-
μοσιεύουμε πως δεν φοράει ζώνη ασφαλείας μέσα 
στο αυτοκίνητο- «τιτίβισε» ότι είναι μόνη της στο 
σπίτι. Αποτέλεσμα ήταν να μπουκάρουν λίγο μετά 
τρεις ληστές και να την γδύσουν –μεταφορικά πά-
ντα- από κοσμήματα και χρήματα.

Δ.Μ.Μ.

Η δεύτερη λοιπόν (Γρ. Πρωτολάτη), ανακάλυψε 
νέο πολιτικό έρωτα! Έτσι, πόσταρε κείμενο που 
φέρεται πως έχει γράψει ο κ. 
Αργουζής, στο φατσοβιβλίο. 
Το κείμενο του φερόμενου 
ως συντάκτη του κειμένου κ. 
Αργουζή, καταφερόταν κατά 
της αφεντιάς μου (δυο μέτρα 
παλικάρι είμαι, λέμε τώρα…), 
διότι όπως ισχυρίζεται άσκη-
σα κριτική σε χειρισμούς του 
Συντονιστικού Φορέων. Μάλι-
στα. Δεν θα το ξανακάνω. Θα 
βγάζω τον σκασμό. Έτσι και 
αλλιώς, Καψή, έχουμε τώρα 
υπουργό. Δεν είναι για να κά-
νουμε πειράματα. Όμως αυτό 
τον ξαφνικό έρωτα Γρηγορίας-
Αργουζή, δεν μπορώ να τον 
καταλάβω με τίποτα. Πρέπει 
να έχω χάσει κάποιο επεισό-
διο.

Δ.Μ.Μ.

Α, και μιας και πιάσαμε σήμερα τη Γρηγορία να 
της θυμίσω ότι η Φ.τΠ. έχει ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: foni@typoparos.gr και ο «Fileleutheros» 
fileleutheros@yahoo.gr Τώρα θα ρωτήσετε το 
γιατί; Πολύ απλά, η Γρηγορία έχασε τις δυο παρα-
πάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μόνο σ’ αυτά 
τα δύο μέσα (που σημειωτέον κ. Πρωτολάτη μου, 
το ένα –εφημερίδα- τυπώνεται και μοιράζεται σε 
3.500 αναγνώστες και το άλλο διαβάζεται καθημε-
ρινά από 5.000 αναγνώστες), δεν έρχονται πλέον οι 
ανακοινώσεις σας. Και εντάξει, όταν βγάζετε προ-
σωπική σας ανακοίνωση είναι δικαίωμά σας να 
τη στέλνετε όπου γουστάρετε. Αλλά ως «Πάρος-
ΑΞΙΑ», μάλλον πρέπει να ρωτήσετε και τους υπό-

λοιπους στο συνδυασμό σας. Και απ’ ότι ξέρουμε, 
εκείνοι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δημοσιεύ-
ονται οι ανακοινώσεις στα δύο παραπάνω μέσα. 
Μόνο εξυπνάδα δεν λέγεται αυτό που κάνατε την 
περασμένη βδομάδα…

Δ.Μ.Μ.

Μες την αναμπουμπούλα ξετσούρδωσαν και 
άλλοι «αστέρες». Ένας εκ Λευκών μάλιστα, μας 
απειλεί και με τα νόμιμα δικαιώματά του. Τι να σου 
πω βρε φίλε. Μόλις τα βρεις (τα νόμιμα δικαιώματά 
σου) στείλτα μας για να τα δημοσιεύσουμε!!! 

Δ.Μ.Μ.

Τον τρόμο τον ίδιο, τον είδα κατάματα το πε-
ρασμένο Σάββατο, που με 
πήρε άγρια μεσάνυχτα και 
βάλε, ο Μηνάς, τηλέφωνο. 
Τι μου ζήτησε λέτε ο Κα-
λακώνας, στις μία τα ξημε-
ρώματα; Να κάνω λέει τον 
ψαρά και να μπω σ’ ένα 
καΐκι για να πάω να ανάψω 
τη φωτιά στην παραλία της 
Ζωοδόχου Πηγής την επό-
μενη μέρα που γινόταν το 
έθιμο του Κλήδονα! Ακόμα 
τρέχω! Να σκάσω με το 
παντελόνι μέχρι το γόνατο 
και την τρίχα κάγκελο σε 
δημόσια θέα. Και μαζί με 
όλα αυτά να σκάσω μύτη 
μες την πανσέληνο και την 
κουρούπα πιο λαμπερή από 

ποτέ, ένεκα φωταψιών του φεγγαριού, και να κρα-
τώ το δαυλό της φωτιάς. Βρε Μηνά, πανηγύρι θα 
έστηναν οι εχθροί μου και θα γυρνούσαν αυτές τις 
φωτογραφίες σε όλα τα blog της Πάρου. Πλάκα με 
έκανες βρε φιλαράκι;

Δ.Μ.Μ.

Πρέπει να βρω αυτή τη νέα υφυπουργό υγείας, 
κ. Ζέτα Μακρή (είναι και νοστιμούλα) και να παίξω 
μαζί της ΛΟΤΤΟ. Η γυναίκα ήταν στα αζήτητα μέχρι 
πριν λίγο καιρό. Αίφνης πεθαίνει ο Θ. Νάκος και 
παίρνει την έδρα του στο Νομό Μαγνησίας. Μετά, 
γίνεται ανασχηματισμός, δεν πηγαίνει η Σ. Βούλ-
τεψη στο υπουργείο και η Μακρή «τσουπ» από το 
παράθυρο και πάλι, να την και υπουργίνα. Βρε θα 
πάω να πέσω στα πόδια της γονατιστός για να παί-
ξουμε ΛΟΤΤΟ μαζί!

Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Το τελευταίο διάστημα εξελίσσεται μια άτυπη επί-
θεση στο συντονιστικό των φορέων για την υγεία.

Αντιμετωπίζοντας τάχα την κριτική που ασκήθη-
κε από μέλη του Συντονιστικού στις πρακτικές ενός 
από τους πρωταγωνιστές του, γίνεται προσπάθεια 
αποδυνάμωσης του. Όσα έχουν ακουστεί κριτικά 
είναι πολύ συγκεκριμένα για πρακτικές και επιλο-
γές συγκεκριμένων προσώπων και στοχεύουν να 
διορθωθούν αδύνατες πλευρές στη δράση του Συ-
ντονιστικού.

Επειδή, σε μια μικρή κοινωνία όλοι γνωριζόμα-
στε μπορούμε να καταλάβουμε τις προθέσεις του 
καθενός. Το Συντονιστικό είναι αποτέλεσμα των 
εκρηκτικών προβλημάτων στην υγεία και της ορ-
γής των Παριανών και δεν υπάρχει για να εξυπηρε-
τήσει παραταξιακές η ιδιοτελής σκοπιμότητες.

Όταν δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην κρι-
τική που μας ασκείται και γίνεται προσπάθεια να 
στρέψουμε όλους τους συμμετάσχοντες του Συ-
ντονιστικού ενάντια στους ασκούντες την κριτική, 
άλλου στοχεύουμε. Όταν αντί για προτάσεις εποι-
κοδομητικές ανασύρουμε από το παρελθόν θέμα-
τα που έχουν ξεπεραστεί, άλλα έχουμε στο μυαλό 
μας.

Η τελευταία απόφαση του Συντονιστικού αναφέ-
ρει ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού θα προετοιμά-
σουμε τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τα προβλήματα 
δεν πρόκειται να λυθούν με την αλλαγή προσώπων 
στο υπουργείο γιατί η πολιτική στοχεύει σταθερά 
στην εξαθλίωση μας. Άρα έχουμε πολύ δουλειά 
μπροστά μας.

Διαλυτικές σκέψεις ή ενέργειες δεν έχουν θέση 
στη δουλειά του Συντονιστικού. Οι Παριανοί και οι 
Αντιπαριώτες περιμένουν πολλά από εμάς και δεν 
θα μας συγχωρήσουν άλλες σκέψεις...

Λαουτάρης

Όχι στις  
σκοπιμότητες...



www.paros-vacations.com

ο πληρέστερος

ηλεκτρονικός

τουριστικός οδηγός

για την Πάρο, 

σε Ελληνικά

Αγγλικά-Γαλλικά

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025  |  e: nadia@smileweb.gr

w: smileweb.gr | fb: www.facebook.com/smileweb.gr
graphic & web design

...για να δουν τη θέα από εσάς!



4

Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Αποκατάσταση 
του ΧΑΔΑ

Υπεγράφη η σύμβαση -και τις επόμενες ημέρες θα ξε-
κινήσουν οι εργασίες- για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ 
(χωματερή) Παροικιάς -έργο μείζονος σημασίας- για 
την προστασία του περιβάλλοντος και του Παριανού 
φυσικού πλούτου.

Το έργο αφορά την περιβαλλοντική αποκατάσταση 
του ΧΑΔΑ Παροικιάς, έκτασης 15.178,17 τ.μ. η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής:

1. Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων 
απορριμμάτων από όλη την έκταση του ΧΑΔΑ.

2. Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομά-
λυνσης του αναγλύφου με εκσκαφή των ακατάλληλων 
εδαφών και κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος.

3. Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης με την κατα-
σκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης και 
την επένδυση των πρανών με φυτική γη.

4. Έργα διαχείρισης ομβρίων με την κατασκευή απο-
στραγγιστικής τάφρου.

5. Έργα πρασίνου με την ενσωμάτωση βελτιωτικών 
εδάφους, τη φύτευση και άρδευση φυτών.

6. Τεχνικά έργα που περιλαμβάνουν την κατασκευή 
περίφραξης, τοιχίο αντιστήριξης και γεωσυνθετικά τρισ-
διάστατα πλέγματα για την προστασία των πρανών

Οι εργασίες αποκατάστασης της πρώην χωματερής 
(ΧΑΔΑ) στην Παροικιά, αναμένεται να ξεκινήσουν τις 
επόμενες ημέρες. Παραδοτέο της πράξης θα είναι η 
πλήρης αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Παροικιάς. Προϋπο-
λογισμός του έργου είναι 1.000.000 ευρώ και η χρη-
ματοδότηση του γίνεται μέσω ΕΣΠΑ. Το έργο ανέλαβε 
ιδιώτης εργολάβος κατόπιν διαγωνισμού.

Σε ανακοίνωσή της η «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενό-
τητα για το Μέλλον», υποστηρίζει: «[…] η Δημοτική 
Αρχή συγκαταλέγεται μεταξύ των ΟΤΑ οι οποίοι έγκυρα 
φρόντισαν για την τήρηση τη Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
και την αποφυγή των δυσβάσταχτων προστίμων που 
προβλέπονται εξαιτίας της λειτουργίας των παράνομων 
χωματερών. Πιο συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή ολο-
κλήρωσε έγκυρα τις σχετικές μελέτες, εξασφάλισε όλες 
τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και προχώρησε στη δη-
μοπράτηση του έργου».

Εκδηλώσεις 
στους Αγ. 
Αναργύρους

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού 

Προσκυνήματος και ο «Σύλλογος 

Φίλων Ιεράς Μονής Αγίων Αναργύ-

ρων», καλούν όλους/ες τους Παρια-

νούς να συμμετάσχουν στις εορτα-

στικές εκδηλώσεις της Μονής Αγίων 

Αναργύρων.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κυριακή 30 Ιουνίου: Ώρα 8 μ.μ. 

Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χο-

ροστατούντος του Μητροπολίτη Πα-

ροναξίας κ. Καλλινίκου.

Δευτέρα 1 Ιουλίου: Ώρα 7 π.μ. 

Όρθρος. Ώρα 8:30 π.μ. Θεία λειτουρ-

γία.

Συνέδριο 
εκλεγμένων 
γυναικών

Με τη 
συμμετοχή 
περισσότε-
ρων από 400 
ε κ λ ε γ μ έ -
νων γυναι-
κών απ’ όλη 
την Ελλάδα 
π ρ α γ μ α τ ο -
π ο ι ή θ η κ ε 
στην Άνδρο 
το διάστημα 13-16 Ιουνίου, το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εκλεγμένων Γυναικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 
Βαθμού με θέμα: «Γυναίκα, Δράση και Αυτοδιοίκηση», 
υπό την αιγίδα του υπουργείου Εσωτερικών.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εσωτερικών 
κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, ο πρώην υπουργός κ. 
Γιάννης Ραγκούσης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 
κ. Ιωάννης Μαχαιρίδης, Αντιπεριφερειάρχες και εκπρό-
σωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα. 

Παρευρέθησαν επίσης, η Γενική Γραμματέας Ισότητας 
κ. Βάσω Κόλλια, η βουλευτής κ. Ζέτα Μακρή, ο καθηγη-
τής, εργατολόγος και βουλευτής κ. Αλέξης Μητρόπου-
λος, η ευρωβουλευτής, κ. Άννυ Ποδήματα, οι βουλευ-
τές Κυκλάδων, κ. Παναγιώτης Ρήγας και κ. Νικόλαος 
Συρμαλένιος και πολλοί άλλοι. Αυτό στο οποίο φάνηκε 
να συμφωνούν όλοι οι σύνεδροι, είναι ότι η γυναίκα 
μπορεί να δράσει άμεσα και καθοριστικά στην Αυτοδι-
οίκηση, με την ευρηματικότητα και τις καινοτόμες ιδέες 
της. Αυτός ήταν και ο βασικός στόχος του συνεδρίου: η 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αιρετών γυναικών και 
το μοίρασμα νέων καινοτόμων ιδεών. Ο δρόμος για την 
επιτυχία περνάει άλλωστε, όπως διατύπωσαν οι περισ-
σότεροι ομιλητές μέσα από τη συνεργασία, τη δικτύωση 
και τη συλλογικότητα. 

Το πρόγραμμα 
τον Ιούλιο

Ανακοινώθηκε από την ΚΔΕΠΑΠ το 
πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων για 
το μήνα Ιούλιο, που έχει ως εξής:

1/7 ΔΕΥΤΕΡΑ 
Παροικία. Έναρξη έκθεσης του γλύπτη 

Θεόδωρου Παπαγιάννη «Άρτος». Δημοτι-
κός Χώρος Τεχνών Παλαιά Αγορά. Διάρ-
κεια έως 14/07.

3/7 TETAΡΤΗ
Παροικία. 1ο Φεστιβάλ Τοπικών Προϊό-

ντων της Πάρου 2013. Φεστιβάλ Άρτου «O 
άρτος της Πάρου ο επιούσιος». Διάρκεια 
έως 6/7. 

5/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Νάουσα. Έναρξη έκθεσης του Δημήτρη 

Λάγιου. Χώρος Τέχνης «Άγιος Αθανάσιος», 
έως 20/7.

7/7 KYΡΙΑΚΗ 
Νάουσα. Γιορτή της Θάλασσας: Εκδήλω-

ση με την Χορωδία της Νάουσας
8/7 ΔΕΥΤΕΡΑ
Προβολή ντοκιμαντέρ του Φοίβου Γου-

ζέλη με θέμα τη θάλασσα – κτίριο Μαρίνας.
14/7 KYΡΙΑΚΗ 
Μάρπησσα. Συναυλία κλασικής μουσι-

κής «Από τον ήχο στη σιωπή… 3 αιώνες 
μουσική». Στο πιάνο η Κ. Ανδρεάκου και 

στο βιολί ο Α. Χανιώτης. Αύλιος χώρος 
Μουσείου Γλυπτικής «Νικόλαος Περαντι-
νός».

Νάουσα. Παράσταση από το Μουσικο-
χορευτικό Συγκρότημα Νάουσας αφιέρω-
μα στον Παριανό Γάμο. Προαύλιο Παναγίας

15/7 ΔΕΥΤΕΡΑ
Παροικία. Έναρξη έκθεσης ζωγραφικής 

της Ελένης Γεμελιάρη. Δημοτικός Χώρος 
Τεχνών Παλαιά Αγορά, έως 30/07.

16/7 TΡΙΤΗ
Κώστος. Παραμονή εορτασμού Αγί-

ας Μαρίνας. Βραδιά με ζωντανή μουσική 
στην πλατεία.

Μάρμαρα. Παζάρι Παραδοσιακών Προϊ-
όντων στον αύλιο χώρο του Ι. Ν. Αγ. Μαρί-
νας κατά την διάρκεια του Εσπερινού.

18/7 ΠΕΜΠΤΗ
Αγκαιριά. Έναρξη έκθεσης στην Gallery 

«Ανεμόμυλος» με την συμμετοχή 12 καλ-
λιτεχνών, έως 30/08.

19/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Διεθνή Σεμινάρια Μουσικής από τους 

Stockhausen - Bussurro-Bouman - Smith 
- Ρακόπουλο: 1ος Κύκλος 19-26/7 και 2ος 
Κύκλος 26/7-3/8

20/7 ΣΑΒΒΑΤΟ 
Έναρξη Καλλιτεχνικού Οδοιπορικού. 

Επισκέψεις στα ατελιέ των καλλιτεχνών 
της Πάρου διάρκειας έως 25/8.

21/7 KYΡΙΑΚΗ
Νάουσα. Παράσταση από το Μουσι-

κοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας αφι-
έρωμα στις Σποράδες και στο Πήλιο. 

Προαύλιο Παναγίας
Μάρπησσα. Συναυλία 
στο Δημοτικό Σχολείο 
Μάρπησσας. 

22/7 ΔΕΥΤΕΡΑ
Μάρμαρα. Εκδή-

λωση «Βραδιά με την 
Πανσέληνο» στην πα-
ραλία του Μώλου 

23/7 TΡΙΤΗ
Μάρπησσα. Συναυλία «Φεγγαράδα… 

και ένα πιάνο» στο Μοναστήρι του Αγ. Ιω-
άννου του Γιατρού. Στο πιάνο η κ. Σοφία 
Αντωνίου.

24/7 TETAΡΤΗ
Παροικία. Τοπικό πανηγύρι Αγίας Άννας. 

Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι
26/7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Νάουσα. Συναυλία κλασικής μουσικής 

με τις Δ. Μαραγκόζη, Ρένα Τσακίρη και Κ. 
Ανδρεάκου στο κτίριο της μαρίνας 

27/7 ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρόδρομος. Παραδοσιακό πανηγύρι Αγ. 

Παντελεήμονα με συνάντηση όλων των 
χορευτικών της Πάρου.

Κώστος. Εορτασμός Αγ. Παντελεήμονα. 
Βραδιά με ζωντανή μουσική στην πλατεία 

30/7 TΡΙΤΗ 
Νάουσα. Ομιλία σχετικά με το φεστιβάλ 

«Ο άρτος της Πάρου ο Επιούσιος».
31/7 TETAΡΤΗ
Λεύκες. Ομιλία σχετικά με το φεστιβάλ 

«Ο άρτος της Πάρου ο Επιούσιος».

Εμείς πληρώνου-
με. Οι καναλάρχες 
εξαιρούνται!!!

Η εγχώρια τρόικα κουβε-
ντιάζει με την άλλη τρόικα και 
προσανατολίζονται - σύμφω-
να με τις διαρροές - για επέ-
κταση του χαρατσιού της ΔΕΗ 
και το 2014. Το τι τελικά θα 
αποφασιστεί δεν θα αργήσει 
να φανεί. Αν δηλαδή το χαρά-
τσι θα συνεχιστεί με τη σημερινή του μορφή ή αν θα το 
βαφτίσουν κάπως αλλιώς.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αξίζει να συγκρίνουμε 
τη στάση των ντόπιων και ξένων τροϊκανών απέναντι 
στο λαό, με τη στάση τους απέναντι σε μια ειδική κατη-
γορία... φορολογουμένων. Τους ιδιώτες καναλάρχες.

Ας γίνουμε συγκεκριμένοι:
Το 2010 θεσπίστηκε φόρος 20% επί των διαφη-

µίσεων σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Παρ’ 
όλα αυτά, τόσο η σκληρή και αδίστακτη (απέναντι στους 
εργαζόμενους) τρόικα, όσο και οι κυβερνήσεις των εγ-
χώριων «σωτήρων» όχι μόνο δεν έχουν εισπράξει ούτε 
φράγκο από τον εν λόγω φόρο, αλλά δεν τον έχουν 
εφαρµόσει καν!

Αντίθετα, με αλλεπάλληλες τροπολογίες σε άσχε-
τους νόµους και τελικά με Πράξη Νομοθετικού Περι-
εχομένου (της 31/12/2012), αναβάλλουν από χρόνο σε 
χρόνο την εφαρμογή του νόμου, με συνέπεια η κατα-
βολή του φόρου να έχει µετατεθεί πλέον για µετά 
το 2014!

Είπαμε: Ο φόρος αυτός αφορά τους ιδιώτες κανα-
λάρχες. Οπότε μπορεί να μετατίθεται η είσπραξή του 
για του Αγίου... ποτέ. Όταν πρόκειται, όμως, για τους 
αλλεπάλληλους φόρους και για τα χαράτσια που «απο-
φασίζονται και διατάσσονται» εναντίον του λαού, τότε οι 
τρόικες δεν παίζουν: Αυτά τα εισπράττουν πάραυτα, 
ειδάλλως απειλούν με κατασχέσεις και με κατέβα-
σμα του διακόπτη...

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ
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Απεβίωσε 
ο Αντώνης 
Ραγκούσης

Την τελευταία του πνοή 
σε νοσοκομείο της Αθή-
νας, άφησε το βράδυ της 
Δευτέρας 21 Ιουνίου (Ανα-
λήψεως), ο πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Μάρ-
πησσας, Αντώνης Ραγκού-
σης.

Ο Αντ. Ραγκούσης, είχε 
μεταβεί το μεσημέρι της 
ίδιας μέρας στην Αθήνα, 
αφού το τελευταίο χρονικό 
διάστημα είχε ενοχλήσεις 
με την καρδιά του, παρά τη 
φαρμακευτική αγωγή που 
ακολουθούσε και τις εξετάσεις που είχε κάνει. Το με-
σημέρι της 21/6 πήγε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια 
τον έβαλαν στο κρεβάτι προκειμένου να νοσηλευτεί. 
Όμως, η καρδιά του δεν άντεξε και έτσι φτερούγησε στη 
γειτονιά των αγγέλων, λίγες ώρες αργότερα.

Ο Αντώνης Ραγκούσης, ήταν ένας πραγματικός ερ-
γάτης της αυτοδιοίκησης και ένας πραγματικός λάτρης 
της Πάρου. Γεννήθηκε στη Μάρπησσα στις 30 Ιουλίου 
1953. Ήταν γιος του Γιάννη Ραγκούση και της Βασιλικής 
Άγουρου και είχε άλλα τρία αδέλφια. Παντρεύτηκε την 
Αναστασία Ντόβα και μαζί της απέκτησε δύο κόρες. Την 
Κατερίνα και την Ιωάννα.

Από το 1976 έως και το 1995 εργάστηκε στον Ελληνι-
κό Οργανισμό Τουρισμού. Στη συνέχεια εργάστηκε στο 
Γυμνάσιο Παροικιάς, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε 
το 2008. Διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου φίλων του 
Δρυού, καθώς και μέλος άλλων τοπικών συλλόγων. 
Εξελέγη στις τοπικές εκλογές του 2002, 2006 και 2010. 
Από 1/1/2003 έως και 31/12/2006 ήταν μέλος του Το-
πικού Συμβουλίου Μάρπησσας, Από 1/1/2007 έως και 
τις 21/6/2013 κατείχε το αξίωμα του Προέδρου του Το-
πικού Συμβουλίου Μάρπησσας.

Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη σε όλη την Πάρο και 
προχθές (Τετάρτη 26/6) έγινε η κηδεία του στη Μάρ-
πησσα. Χαρακτηρίστηκε απ’ όλους τους συμπολίτες 
μας εργατικός, νηφάλιος και αποδοτικός στη δουλειά 
του. Κύριο χαρακτηριστικό του οι πολύ καλές σχέσεις 
που είχε με όλους τους συμπολίτες μας. Η εφημερίδα 
μας συλλυπείται τους οικείους τους. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που τον σκέπασε στην αγαπημένη του Πάρο. 

«Ντουφεκιές» 
του εμπορικού 
συλλόγου;

Ο εμπορεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, σε έκτακτη συνεδρίασή του την  Τρίτη 25 Ιουνίου, 
αποφάσισε να στείλει προς τις τοπικές αρχές επιστολή-
παρέμβαση, σχετικά με το άνοιγμα νέων σούπερ-μάρ-
κετ στο νησί μας.

Ο σύλλογος μεταξύ άλλων ισχυρίζεται ότι: «[…] οι 
Εμπορικοί Σύλλογοι του Νομού Κυκλάδων έχουν ασχο-
ληθεί και έχουν παρέμβει στο παρελθόν με τις αδειοδο-
τήσεις των πολυκαταστημάτων και πάγιο αίτημα ήταν η 
παγίωση 200 τμ, κάτι που παρέκαμψε η τότε νομαρχία 
(Δ. Μπάιλας) και σε άλλη ευκαιρία το πρώην Επαρχείου 
Πάρου (Γ. Πρωτολάτη) δίνοντας τη ευκαιρία στα πολυ-
καταστήματα να αλώσουν την αγορά της Πάρου, να επι-
βάλουν δικούς τους κανόνες οδηγώντας στον αφανισμό 
μικρές επιχειρήσεις».

Στη συνέχεια η ανακοίνωση σημειώνει: «Το πνεύμα 
αυθαιρεσίας που επέβαλαν είχε σαν αποτέλεσμα σήμε-
ρα να έχουμε τα διπλάσια παράνομα κιόσκια και κλει-
στές παράνομες πέργολες. (…) Όλοι γνωρίζουμε την συ-
νεργασία προηγούμενης και τωρινής, αλυσίδας σουπερ 
μάρκετ με την ένωση αγροτικών συνεταιρισμών, για την 
προώθηση των προϊόντων της, που δυστυχώς κατέληξε 
σε εξευτελισμό τους, πλήττοντας την αξία τους, ως τοπι-
κών προϊόντων, ακόμη και αυτών που είναι ονομασίας 
προέλευσης».

Οι ενστάσεις

Σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις των πολυκαταστημά-
των και τα 200 τ.μ. είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως 
νομοθετικά αυτό δεν στέκει, αφού δεν υφίσταται ο περι-
ορισμός των 200 τ.μ. για τα νησιά μας. 

Άλλωστε, ο ίδιος ο εμπορικός σύλλογος είχε εκδώσει 
για το θέμα δελτίο τύπου προ ετών και έγραφε: «δυστυ-
χώς, η κυβέρνηση νομοθετεί για τις πολυεθνικές εται-
ρείες». Αυτός είναι και ο λόγος που η τότε Νομαρχία 
Κυκλάδων δεν μπόρεσε να επέμβει στην υπόθεση όταν 
και άρχισε η εξάπλωση παρόμοιων καταστημάτων. Θυ-
μίζουμε ακόμα, πως ο εμπορικός σύλλογος, όταν είχε 
πάρει «φωτιά» η υπόθεση το 2007-08, είχε κατηγορηθεί 
από το δικηγόρο Σύρου, κ. Κ. Δοκιμάκη, σε συνεδρίαση 
του Επαρχιακού Συμβουλίου Πάρου, για περίεργα από-
ψεις στα ποια σούπερ-μάρκετ είναι νόμιμα και ποια όχι… 
Εκτός, αν ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου, ήθελα να ρίξει «ντουφεκιές» για το θέμα των 
νέων σούπερ μάρκετ για 
συντεχνιακούς λόγους. Το 
τελευταίο το κατανοού-
με απόλυτα! Πρέπει όμως 
να τονίσουμε πως χάρη 
των νέων σούπερ μάρκετ 
που ήρθαν τα τελευταία 
χρόνια στην Πάρο, οι τιμές 
των προϊόντων είναι πλέον 
ανταγωνιστικές και έτσι οι 
συμπολίτες μας είναι κερ-
δισμένοι. Το επιχείρημα 
πως «δεν μένουν χρήματα 
στην Πάρο», δεν αντέχει σε 
καμία λογική, αφού σ’ αυτά 
τα καταστήματα εργάζονται 
δεκάδες συμπολίτες μας 
και ένας μεγάλος αριθμός 
προϊόντων διοχετεύεται 

στα σούπερ μάρκετ από τοπικές επιχειρήσεις παραγω-
γών, αλλά και Παριανών μεσαζόντων χονδρέμπορων. 
Με την ίδια λογική δεν πρέπει να έχουμε ακτοπλοϊκή 
σύνδεση, διότι οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν είναι Παρια-
νών ή Κυκλαδίτικων συμφερόντων.

Σε ό,τι αφορά τα οικήματα που στεγάζονται οι επι-
χειρήσεις αυτές και ο εμπορικός σύλλογος ισχυρίζεται 
πως είναι «παράνομα κιόσκια», δεν γνωρίζουμε, αλλά 
μία τέτοια καταγγελία πρέπει να έχει αποδέκτη τον ει-
σαγγελέα και όχι τους αναγνώστες ενός δελτίου τύπου. 
Πάντως, ο ιδιοκτήτης οικήματος είναι ανάστατος απ’ 
αυτά που γράφονται, αφού όπως λέγει το ακίνητό του 
είναι 100%  νόμιμο.

Τέλος, για τα όσα γράφει η ανακοίνωση περί «την συ-
νεργασία προηγούμενης και τωρινής, αλυσίδας σουπερ 
μάρκετ με την ένωση αγροτικών συνεταιρισμών, για την 
προώθηση των προϊόντων της, που δυστυχώς κατέληξε 
σε εξευτελισμό τους, πλήττοντας την αξία τους, ως τοπι-
κών προϊόντων, ακόμη και αυτών που είναι ονομασίας 
προέλευσης», είναι κάτι που για πρώτη φορά αναφέρε-
ται από τον εμπορικό σύλλογο. Προφανώς, ο εμπορικός 
σύλλογος αναφέρεται στη συμφωνία μεταξύ Αγροτικού 
Συνεταιρισμού και εταιρειών που νοικιάζουν τα ακίνητά 
του, υπό τον όρο πως θα απορροφούν προϊόντα του. Αν 
λοιπόν, τα προϊόντα του Αγροτικού Συνεταιρισμού -και 
ιδιαίτερα το κρασί- απορροφούνται από τις επιχειρή-
σεις, όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού. 

Φόρουμ για 
τα υδροπλάνα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνέχεια ψήφισης 
νόμου που αφορά στην «Λειτουργία και Εκμετάλλευση 
Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών», διοργανώνει 
συνέδριο στη Σύρο, την Τρίτη 30 Ιουλίου, με σκοπό την 
ενημέρωση των ΟΤΑ, Λιμενικών Ταμείων, λοιπών ενδι-
αφερομένων φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων. Κ. Πουσσαίος, ο 
οποίος συμμετείχε και στην επιτροπή σύνταξης του νό-
μου 4146 , θεωρεί ότι πλέον ήρθε η ώρα ν’ αναληφθεί η 
δράση και να τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα 
προκειμένου η δρομολόγηση των υδροπλάνων αυτή 
τη φορά να πραγματοποιηθεί. Γι’ αυτό το λόγο, έχουν 
ήδη προηγηθεί συναντήσεις με τον Πρέσβη του Καναδά 
στην Ελλάδα, τον πρόεδρο του ΔΣ του ΟΛΠ, υποψήφι-
ους επενδυτές και στελέχη εταιριών

Το Συνέδριο θα αφορά στην ανάπτυξη των υδατοδρο-
μίων, στη δρομολόγηση των υδροπλάνων, σε θέματα 
αδειοδοτήσεων υδατοδρομίων, διασυνδέσεων επενδύ-
σεων καθώς και συνδυασμένων μεταφορών διασύνδε-
σης των νησιών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

πώληση |  κατασκευή |  επ ισκευή

πλ. Μαντώς Μαυρογένους (1ος όροφος)  τηλ. 22840 27439  κιν. 6937 069220

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

τιµές χον
δρικής!

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ
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Θεατρική  
παράσταση  
στην Πάρο

Η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Αρχιλόχου, θα πα-
ρουσιάσει την παράσταση «ΕΙΡΗΝΗ» του Αριστοφάνη, 
το Σάββατο 29 Ιουνίου στην αίθουσα του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικιά (ώρα έναρξης 
20:30) και την Κυριακή στις 30 Ιουνίου στο ανοιχτό 
θέατρο Λευκών (ώρα έναρξης 21:00).

Το έργο αναφέρεται στην Ελλάδα του Πελοποννησι-
ακού πολέμου, όταν οι Έλληνες, εξαθλιωμένοι από τα 
δεινά του εμφυλίου, αναζητούν απεγνωσμένα την ει-
ρήνη. Οι προσπάθειες των απλών ανθρώπων, έρχονται 
αντιμέτωπες με τα συμφέροντα αυτών που κερδίζουν 
από τον πόλεμο. Δυστυχώς, ο Αριστοφάνης, αποδει-
κνύεται και σήμερα πιο επίκαιρος από ποτέ! Την επιμέ-
λεια της παράστασης έχει η κ. Νίκη Χασάπη.

«Το Κινητό  
Μουσείο»

Το Ελληνικό 
Παιδικό Μου-
σείο ταξίδεψε 
και στην Πάρο, 
μετά από πρό-
σκληση των 
Συλλόγων Γο-
νέων του Νη-
πιαγωγείου και 
του Δημοτικού 
σχολείου Νά-
ουσας, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου «Το Κινητό 
Μουσείο», που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του 
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Μία ομάδα τεσσάρων κοριτσιών του Ελληνικού Παι-
δικού Μουσείου, βρισκόταν στη Νάουσα από τις 29/5 
έως τις 31/5 και σ’ αυτό το διάστημα 250 παιδιά από 
το Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο της Νάουσας, 
συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το από-
γευμα της Τετάρτης 29/5 αφιερώθηκε σε συνάντηση με 
τους εκπαιδευτικούς των σχολείων.

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος γονέων και κηδεμό-
νων του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας γράφει τα εξής: 
«Μπορεί εμείς να μην παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα 
ως μη άμεσα εμπλεκόμενοι, αλλά οι εντυπώσεις και οι 
περιγραφές όλων, μαθητών και εκπαιδευτικών, δεν μας 
άφησαν περιθώρια να αναρωτηθούμε για το αποτέλε-
σμα. Το επιτελείο του Παιδικού Μουσείου μας υποσχέ-
θηκε ότι σε μελλοντική επίσκεψή τους θα οργανώσουν 
και συνάντηση με τους γονείς και τις οικογένειες των μα-
θητών. Ευχαριστούμε θερμά το Παιδικό Μουσείο για την 
ανταπόκρισή του, για την όλη προσπάθεια και το έργο 
που προσφέρει. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την κ. Μουρα-
τιάν και την κ. Τρούσα για όλη την επικοινωνία και  την 
συνεργασία που είχαμε για να πραγματοποιηθεί αυτή η 
επίσκεψη. Έχουμε ανάγκη από την παρουσία τέτοιων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά κυρίως τέτοιων αν-
θρώπων που πλαισιώνουν, ζωντανεύουν και οργανώ-
νουν αυτό το πρόγραμμα. Ευελπιστούμε ότι αυτό ήταν 
μόνο η αρχή. Καλή αντάμωση!».

Επίσης, ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του ευχαριστεί 
ονομαστικά τους επαγγελματίες της Νάουσας που τους 
στήριξαν για άλλη μια φορά, και διευκόλυναν την παρα-
μονή της ομάδας του Παιδικού Μουσείου.

Τέλος, σε άλλη ανακοίνωσή του ο σύλλογος γονέων 
Νάουσας, με αφορμή το τέλος της σχολικής χρονιάς, 
ευχαριστεί όλους όσοι τους στήριξαν στις εκδηλώσεις 
τους, καθώς και την εφημερίδα μας.

Ευχαριστίες  
του Πάρκου Πάρου

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο 
Πάρκο Πάρου, για 4η συνεχή χρονιά η Ευρωπαϊκή Γιορ-
τή της Μουσικής.  

Το Πάρκο Πάρου και το Εθνικό Δίκτυο Ημέρας Μου-
σικής ως συνδιοργανωτές, θέλουν να ευχαριστήσουν 
το κοινό για την ένθερμη υποστήριξη της εκδήλωσης, 
καθώς και τους καλλιτέχνες για την αφιλοκερδή συμμε-
τοχή τους. Επίσης, η συμπαράσταση των χορηγών έδει-
ξε και φέτος το μεγάλο ενδιαφέρον των τοπικών και μη 
παραγόντων για τον εορτασμό της μουσικής!

Συγκεκριμένα, θέλουν να ευχαριστήσουν τους παρα-
κάτω καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους:

The No Name Project, The Links, Tzanofony, 
Spontaneous Heat Pumps, Je Swing, DJs Ramona & 
Billy Niko.

Και τους χορη-
γούς:

Σύλλογος Γυ-
ναικών Νάουσας, 
Anemomylos Travel, 
Travel Plan, Βlue 
Star Ferries, Naousa 
Hotel, Hassoury 
Vaso Rooms, 
Anna Studios & 
Apartment, Parola, 
Paros Life & Naxos 
Life, Parosweb.com, 
Paros Network, 
Sifnos Radio Active  
91.3 και Serious free 
press.

Βοηθήστε  
τα αδέσποτα

Ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου (PAWS), ξεκι-
νάει σήμερα τα καλοκαιρινά του παζάρια στο νησί, ώστε 
να βρει χρήματα για τις ανάγκες του.

Έτσι, σήμερα (Παρασκευή 28/6), διοργανώνει παζάρι 
στο «Aqua Marine» στην Αλυκή, από τις 6 το απόγευ-
μα έως τις 10 το βράδυ. Εκεί, θα βρίσκεται έως τις 8 το 
βράδυ και η εκπαιδεύτρια, κ. Ιακωβίνα Λουκή, που θα 
δίνει συμβουλές για τα σκυλάκια. Γι’ αυτό το λόγο είναι 
καλό όσοι επισκεφθούν το παζάρι να έχουν μαζί τους 
και τα σκυλιά τους

Ακόμα, στο παζάρι θα είναι προς πώληση και τα κα-
λοκαιρινά PAWS Τ-shirts, ενώ θα προσφέρονται διάφο-
ρες θεραπείες από ειδικούς στην ρεφλεξολογία, γιόγκα, 
μασάζ, κλπ σε χαμηλές τιμές. Ρούχα και αξεσουάρ για 
κατοικίδια θα πωλούνται από 2 ευρώ και όλα τα έσοδα 
θα πάνε για τα αδέσποτα ζώα της Πάρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματέα του συλ-
λόγου, κ. Λένα Γιακουμοπούλου, στο τηλέφωνο 6951-
851575.

Ευχαριστήριο  
χορηγών

Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος «Πρόοδος-Ανάπτυ-
ξη», Μώλου-Τσουκαλιών-Γλυφάδων, δημοσιοποί-
ησε το παρακάτω ευχαριστήριο, για όλους όσοι βοήθη-
σαν τις δραστηριότητές του.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Μετά τη λήξη των χειμερινών δραστηριοτήτων μας, 

ήρθε η στιγμή να σας ευχαριστήσουμε δημόσια για την 
υποστήριξή και την έμπρακτη βοήθειά σας.

Ο φετινός χειμώνας μας αφήνει γεμάτους αισιοδοξία 
για το πόσο μπροστά μπορεί να πάει αυτός ο τόπος. Με 
εσάς δίπλα μας καταφέραμε να πάμε ένα «βήμα» παρα-
πάνω και βάλαμε γερές βάσεις για ένα «φωτεινότερο» 
πολιτιστικά μέλλον στο χωριό μας. Υπάρχουν όμως και 
αυτοί που προσπαθούν συνεχόμενα να μας υποβαθ-
μίζουν, να εκ μαυρίσουν τις προσπάθειές μας και να 
εκμεταλλεύονται τα επιτεύγματά μας με σκοπό την αυ-
τοπροβολή τους. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε ιδιαίτερα για την προσφορά τους, τους παρα-
κάτω ως μεμονωμένες προσωπικότητες παραβλέποντας 
οποιοδήποτε άλλο σύλλογο, σωματείο, ομάδα κλπ που 
μπορεί να ανήκουν και να συμμετέχουν:

(η σειρά είναι αλφαβητική) 
Αντιπαριώτης Δημήτρης (έμπρακτη βοήθεια κάθε εί-

δους)
Αντιπαριώτης Νικήτας (δωρεάν μαθήματα μπουζου-

κιού)
Αρκουλής Δημήτρης (φωτογραφικό υλικό κλπ)

Κωβαίος Μάρκος (άμεση ανταπόκριση αιτημάτων μας)
Μελανίτη Αθανασία (δωρεάν μαθήματα φιλολογικών) 
Παντελαίος Δημήτρης (έμπρακτη βοήθεια κάθε εί-

δους)
Ρούσσου Ειρήνη (δωρεάν μαθήματα ραπτικής)
Σομπόνη Στέλλα (δωρεάν μαθήματα πλεξίματος)
Τζανακοπούλου Ανδριάνα (δωρεάν μαθήματα πλεξί-

ματος)
Χριστόφορος Ευστράτιος (έμπρακτη βοήθεια κάθε εί-

δους)
Χριστοφόρου Δέσποινα (δωρεάν μαθήματα μαθηματι-

κών).
Και βέβαια όλους εσάς καθέναν ξεχωριστά για όλα όσα 

μας προσφέρατε. Επί της ευκαιρίας, αξίζει να αναφερθεί 
και το θερινό μας πρόγραμμα, προς αποφυγή παρεξηγή-
σεων και τυπογραφικών «λαθών» που μπορεί να υπάρ-
χουν στα προγράμματα εκδηλώσεων:

16/07 Παζάρι Συλλόγου στον προαύλιο χώρο Ι.Ν. Αγ. 
Μαρίνας στα Μάρμαρα.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟΔΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ
22/07 Βραδιά με την πανσέληνο στην παραλία του 

Μώλου 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟΔΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ
18/08 Μουσική Βραδιά στην παραλία του Μώλου 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΕΠΑΠ - 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - Δ.Δ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ.
Αναμένονται βέβαια πολλές εκπλήξεις για το καλοκαίρι 

και ένας ακόμα πιο δραστήριος χειμώνας. Να γνωρίζε-
τε ότι θα συνεχίσουμε οτιδήποτε έχουμε ξεκινήσει και 
κανείς δεν πρόκειται να καταφέρει να υποβαθμίσει ξανά 
την περιοχή μας, εμάς και την αξιοπρέπειά μας.

Με Εκτίμηση
Το Δ.Σ.»
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Η επιστολή  
παραίτησης  
Σ. Φραγκούλη

«Με την παρούσα επι-
στολή μου υποβάλλω 
την παραίτηση μου για 
προσωπικού λόγους 
από τη θέση του Προέ-
δρου του Δ.Σ. της Δημ. 
Επιχείρησης Ύδρευσης 
– Αποχέτευσης του Δή-
μου Πάρου και παρα-
καλώ να γίνει αποδεκτή 
από το Δημ. Συμβούλιο.

Η παραμονή μου για 
11 χρόνια στην υπηρε-
σία της ΔΕΥΑ μπορεί 
να σηματοδότησε αρ-
κετές συγκρούσεις είτε 
με τους εργαζομένους 
είτε με άλλα συμφέροντα, όμως είμαι πεπεισμένος ότι 
προσέφερα τον καλύτερο εαυτό μου για τον νευραλγι-
κό άξονα του Δήμου Πάρου μαζί με τους άλλους συ-
νεργάτες, γεγονός που φάνηκε και εκτιμήθηκε από την 
Παριανή Κοινωνία ο τρόπος και η λειτουργία αυτής της 
Δημ. Επιχείρησης.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά 
τον κ. Δήμαρχο για τη θερμή υποστήριξη και εμπιστοσύ-
νη στο πρόσωπό μου, καθώς και όλους τους Δημ. Συμ-
βούλους των Δημ. Παρατάξεων, που παρά τις όποιες 
αντιθέσεις τους, τουλάχιστον έχουν αναγνωρίσει δημό-
σια την εντιμότητα μου καθώς και την προσφορά μου 
στη Δημοτική Επιχείρηση. Θεωρώ επίσης υποχρέωση 
μου να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συμβού-
λους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ καθώς και τον Γεν. Δ/ντή κ. 
Ξαγοράρη για τη συνετή και υπεύθυνη συνεργασία που 
είχαμε σε κάθε απόφασή μας, με συνέπεια η Δημ. Επιχ. 
μετά από πολλές ταλαντώσεις να μπορεί να στηρίζε-
ται σε στέρεες οικονομικές βάσεις για την πάρα πέρα 
πορεία της, με αναβαθμισμένες και εκσυγχρονισμένες 
υπηρεσίες που άμεσα θα συμβάλλουν θετικά στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και κοινωνικού αγαθού της 
φύσης που είναι το νερό.

Τέλος επιθυμώ να δηλώσω ότι η παρουσία μου στα 
κοινά του νησιού μας επί 35 χρόνια δεν μου επιτρέπει 
σαν υπεύθυνο πολιτικό πρόσωπο να αντιδικώ και να 
ζημιώνεται πιθανότατα η Υπηρεσία που αρκετά προσέ-
φερα κατά την άποψη μου. Επέλεξα την υποβολή της 
παραίτησης μου και εύχομαι αυτή η απόφαση να λει-
τουργήσει καταλυτικά υπέρ της ΔΕΥΑ χωρίς κλυδωνι-
σμούς και άλλες παρενέργειες που θα δημιουργήσουν 
ζημιά στην Επιχείρηση και κατ’ επέκταση στο νησί μας.

Με εκτίμηση
Στέλιος Φραγκούλης»

Απλές σκέψεις – 
πολύπλοκο  
γεγονός

Απλές σκέψεις θα διατυπώσω γύρω από το γεγονός 
της αλλαγής προέδρου στη Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΡΟΥ και αναπό-
φευκτα θα αναφερθώ στα ονόματα του πρώην και του 
νυν προέδρου.  

Όπως και να το κάνουμε η αλλαγή προσώπου στην 
προεδρία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι ένα σημαντικό γεγονός 
για τα σημερινά δεδομένα της τοπικής πολιτικής σκη-
νής. Όχι μόνο γιατί αφορά κατά τη γνώμη μου στο πιο 
«ευαίσθητο κομμάτι» του Δήμου Πάρου αυτή τη στιγ-
μή, αλλά κυρίως γιατί όλα όσα έχουν συμβεί το τελευ-
ταίο διάστημα  στη συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση, 
έχουν ανεβάσει το δείκτη του ενδιαφέροντος σε ακόμη 
ψηλότερο βαθμό.

Ας αρχίσω λοιπόν: σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω 
ότι η παραίτηση Φραγκούλη είναι αποτέλεσμα της πίε-
σης που δέχτηκε εξ’ αιτίας των γεγονότων που έχουν 
προηγηθεί, τουλάχιστον αυτών που γνωρίζουμε. Κατά 
την ταπεινή μου άποψη έχει να κάνει με γεγονότα του 
παρασκηνίου που δεν είναι γνωστά επακριβώς, αφού 
δεν έχουμε όλοι πρόσβαση στο παρασκήνιο, αλλά που 
μπορούμε να φανταστούμε όσοι έχουμε έστω και κά-
ποια μικρή σχέση με τα δημοτικά μας πράγματα.

Μόνον έτσι μπορεί να εξηγηθεί η ξαφνική παραίτηση 
του πρώην προέδρου, αφού αν σκόπευε να παραιτηθεί 
θα μπορούσε να είχε εκμεταλλευτεί μία από τις ευκαι-
ρίες που του είχαν παρουσιαστεί για να κάνει «ηρωική 
έξοδο». Επομένως, το πιο λογικό που μπορώ να υποθέ-
σω είναι ότι οι λόγοι της παραίτησης  είναι καθαρά πο-
λιτικοί. Αν όμως πρέπει να δεχτώ και κάποιους λόγους 
προσωπικούς παράλληλα με τους πολιτικούς, θα τους 
δεχτώ, θα τους χαρακτηρίσω όμως (ας μου επιτραπεί η 
έκφραση) «ξεπουληματικούς» από πλευράς διοίκησης 
του Δήμου προς τον δικό της άνθρωπο τον κ. Φραγκού-
λη. Χάρη τους κάνει στη κυριολεξία που κρατάει το στό-
μα του κλειστό.

Ένας άνθρωπος με 35ετή θητεία στα κοινά με τα όποια 
θετικά ή αρνητικά του, αλλά και με τη γνώση του αντι-
κειμένου που μέχρι πρόσφατα διαχειριζόταν καλύτερη 
από οποιονδήποτε άλλον,  δεν αποφασίζει έτσι ξαφνικά 
να παραιτηθεί και μάλιστα στην αρχή του καλοκαιριού. 
Θα περίμενε το τέλος του καλοκαιριού για να το πράξει, 
αν υπήρχε μόνο ο γνωστός λόγος της διένεξης με το 
σωματείο των εργαζομένων. Εκτός αυτού σημειώστε 
ότι δεν πρόκειται ούτε για φυγόμαχο ούτε για φυγόπονο 
άνθρωπο, το εντελώς αντίθετο μάλιστα.

Επομένως, τι μένει να σκεφτούμε; Ότι ένας άνθρωπος 
με τέτοια χαρακτηριστικά και τόσων ετών παρουσία στα 
κοινά αλλά και κάτοχος θεσμικών αξιωμάτων επί σειρά 
ετών, δεν πετά την υστεροφημία του «στον κουβά» που 
του ανοίγει μπροστά του ο καθένας κατά περίπτωση πο-
λιτικός του προϊστάμενος. Και για να μη πετάξει άλλους 
μέσα «στον κουβά», προτιμά τη σιωπή και  επικαλείται 
τους προσωπικούς λόγους.

Με τον κ.Φραγκούλη έχω πολλές αντιθέσεις σε το-
πικό πολιτικό επίπεδο, κυρίως για τον τρόπο άσκησης 
των καθηκόντων του ως πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. αυτό 
όμως δεν με εμποδίζει να αναγνωρίσω τα πολλά θετικά 
που προσέφερε στη δημοτική επιχείρηση τα 11 χρόνια 
που ήταν πρόεδρος της. Δεν του πλέκω εγκώμιο όπως 
είπα και στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 
απλά έχω το θάρρος της γνώμης (έτσι πιστεύω) να λέω 

τα πράγματα με το 
όνομα τους χωρίς 
να χαϊδεύω αυτιά, 
ούτε να χτυπάω 
φιλικά πλάτες. Ας 
πάμε τώρα στο 
νέο πρόεδρο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π. που ει-
λικρινά εύχομαι 
να επιτύχει προς 
όφελος της Πάρου 
και των συμπολι-
τών μας, παρ’ όλο 
που δεν τον ψή-
φισα και  εξηγώ 
αμέσως το γιατί:

1. Δεν μπορώ να  υπερψηφίσω επιλογές της δημοτι-
κής πλειοψηφίας που έχουν να κάνουν με πολύ σοβαρά 
ζητήματα, όταν η ίδια δεν τα αντιμετωπίζει με τη δέουσα 
σοβαρότητα. Ανατρέξτε στο προηγούμενο διάστημα και 
θυμηθείτε τους χειρισμούς του δημάρχου στο μείζον 
θέμα που προέκυψε με τους εργαζόμενους στη δημο-
τική επιχείρηση. 

Δείτε την επιλογή του για τη θέση του αντιπροέδρου 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π.(δεν έχω το παραμικρό προσωπικό με το 
νέο αντιπρόεδρο) και προσέξτε την απάντηση του στο 
ερώτημα που του έθεσα για το αν θα μπορούσε κάποιος 
χωρίς εμπειρία να ανταποκριθεί σε διοικητικά καθήκο-
ντα, εάν παρίστατο ανάγκη. Με διαβεβαίωσε ότι το μπο-
ρεί αφού λόγω του προηγούμενου επαγγέλματος του 
(υδραυλικός) δεν είναι άσχετος με το αντικείμενο. Τα 
συμπεράσματα δικά σας.

2. Στις αρχές Απριλίου ο κ.Αντιπαριώτης υπέβαλε την 
παραίτηση του από αντιπρόεδρος και  μέλος του Δ.Σ. 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διαφωνώντας με τους χειρισμούς του 
τότε προέδρου, αλλά μέχρι λίγες μέρες πριν ψήφιζε 
τις προτάσεις και στήριζε τις επιλογές του προέδρου. 
Δύο μήνες μετά την παραίτηση του επιστρέφει, αποδε-
χόμενος τον διορισμό του στη θέση του προέδρου της 
επιχείρησης, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι ο 
λόγος της παραίτησης του ήταν προσωπικά ο ίδιος ο κ. 
Φραγκούλης. 

Νομίζω λοιπόν ότι δικαίως μπορεί να αναρωτιέται 
κάποιος τα ακόλουθα: τι προηγήθηκε της παραίτησης 
Αντιπαριώτη από τη ΔΕΥΑΠ;  Τι ακολούθησε στο δίμηνο 
που μεσολάβησε μέχρι τον ορισμό του ως νέος πρόε-
δρος; Τι προηγήθηκε της τελικής απόφασης του  αφού 
είναι πασίγνωστο ότι κανείς δεν αποδεχόταν τη θέση 
του προέδρου;   

Αν είναι αληθή τα μισά από όσα φημολογούνται ότι 
συνέβησαν κατά την προσπάθεια εξεύρεσης προσώ-
πων τόσο για την αντιπροεδρία όσο και για την προεδρία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π.  τις απεγνωσμένες εκκλήσεις, τις εκλιπα-
ρήσεις και την απόγνωση στην οποία είχε περιέλθει η 
διοίκηση του Δήμου, τότε φοβάμαι ότι δεν έχουμε τε-
λειώσει με αυτό το ζήτημα. Μέχρι λήξεως της θητείας 
της τωρινής δημοτικής αρχής, ίσως να δούμε ακόμη 
πιο τραγελαφικά συμβάντα, άλλωστε οι εγγυήσεις που 
έχουμε για το αντίθετο είναι ανύπαρκτες.

Κοινό μυστικό πάντως είναι το σενάριο που κυκλο-
φορεί και που θέλει πίσω από αυτό το «αλαλούμ» να 
κρύβονται μεθοδεύσεις για «πολιτικούς αποκεφαλι-
σμούς» επιδιώκοντας έτσι να φορτωθούν ευθύνες σε 
συγκεκριμένα πρόσωπα πριν τις επερχόμενες δημοτι-
κές εκλογές. Αν συμβαίνει αυτό μένει να δούμε ποιός 
είναι ο επόμενος που έχει σειρά, γιατί για ποιούς πρό-
κειται ξέρουμε, τη σειρά δεν ξέρουμε.

Άγγελος Πατέλης
Δημοτικός Σύμβουλος

Πάρος ΑΞΙΑ

Καταγγελία  
στην Αντίπαρο

Από το Δημοτικό Συνδυασμό Αντιπάρου, «Ενωτική 
Κίνηση Προόδου», εκδόθηκε στις 19 Ιουνίου το παρα-
κάτω δελτίο τύπου:

«Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που προϋ-
ποθέτει τη διάθεση χρόνου και τη μη αμειβόμενη προ-
σφορά εργασίας. Είναι μια συνολική στάση ζωής, μια 
εμπνευσμένη πράξη στηριζόμενη στην ελεύθερη βού-
ληση και την πλήρη ανιδιοτέλεια.

Χθες στην Αντίπαρο και στο χώρο του κάστρου παρα-
κολουθήσαμε όλοι μια καταπληκτική θεατρική παρά-
σταση και αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στα παιδιά που 
εθελοντικά έλαβαν μέρος σ’ αυτή, όσο και στους συντε-
λεστές του έργου, γιατί με την πράξη τους αυτή πέραν 

του κοινωνικού έργου που επιτέλεσαν, ανέδειξαν και τον 
πολιτισμό του νησιού μας. 

Δυστυχώς όμως, η εθελοντική προσφορά των παι-
διών δεν εκτιμήθηκε από την κοινοτική αρχή και ιδιαί-
τερα από την Κοινωφελή Επιχείρηση Αντιπάρου, αφού 
παραγνωρίζοντας το ρόλο της και την κοινωφελή της 
δράση, ζήτησε ως «αντάλλαγμα» από τα παιδιά το ποσό 
των 30 ευρώ για την συμμετοχή τους στο θεατρικό.

Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, τους παραδί-
δουμε στην κρίση των συμπολιτών μας».
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Απολογισμός 2012
«Στεγνώνει» η χρηματοδότηση

Σήμερα στις 7 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Πάρου, θα παρουσιαστεί ο απολο-
γισμός πεπραγμένων του 2012. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες στιγμές κάθε 
δημοτικής αρχής, αφού στον απολογισμό καταγράφεται κάθε κίνηση που έχει γίνει. 
Ο συγκεκριμένος απολογισμός είναι ο τελευταίος που πραγματοποιείται μ’ αυτό το 
συσχετισμό δυνάμεων των δημοτικών συνδυασμών, καθώς σε 11 μήνες πρόκειται 
να διεξαχθούν οι νέες δημοτικές εκλογές.

Η πραγματικότητα
Σήμερα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάρχει μία «βαριά» ατμόσφαιρα, –κάτι που 

σημειώνει και ο δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης στο σημερινό απολογισμό-, αφού όλοι 
βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης.

Από την άλλη, η κεντρική εξουσία απαξιώνει με τις αποφάσεις της την τοπική αυτο-
διοίκηση και η ψήφιση του Νέου Μεσοπρόθεσμου και η μετέπειτα έκδοση της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην καθημερι-
νή λειτουργία των Δήμων. Μαζί με όλα τα παραπάνω έπαψε να ισχύει η συνταγματικά 
κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.

Από την άλλη μπορεί η νησιωτικότητα να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη όμως 
στην πράξη, ουδείς τη λαμβάνει υπόψη του. Ο κ. Βλαχογιάννης, στη σημερινή παρου-
σίαση του απολογισμού, θα επικεντρωθεί σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες στην 

τραγική κατάσταση των υποδομών υγείας στο νησί μας, και θα τονίσει την αναγκαιό-
τητα της άμεσης διευθέτησης της λειτουργίας του υγειονομικού αεροσκάφους με τη 
συνεργασία Βελεντζείου Ιδρύματος-Δήμου-Πολιτείας.

Τι έγινε στην Πάρο το 2012
Τα κύρια σημεία του απολογισμού 2012 θα κινηθούν στους εξής άξονες:
 Κοινωφελής εργασία: Ο δήμος με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εργασίας-Κέ-

ντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε. υπέβαλε τη χρονιά που πέρασε φάκελο 
και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 
Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος ο δήμος απασχόλησε το 2012, σαράντα νέους 
άνεργους στους τομείς περιβάλλοντος, τουρισμού και πολιτισμού.

Δια Βίου Μάθηση: Ο Δήμος Πάρου προκειμένου να ανταποκριθεί στη πρόσκληση 
της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας με στόχο τη 
δημιουργία ενός δημόσιου ποιοτικού και αποτελεσματικού συστήματος εκπαίδευσης 
ενηλίκων, ίδρυσε  τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, στην Παροικία, τη Νάου-
σα και τις Λεύκες. Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι χρηματοδοτού-
μενα και θα παρέχονται δωρεάν σε όλους τους πολίτες, άνεργους και εργαζόμενους, 
σε πεδία όπως οικονομία, επιχειρηματικότητα, πράσινη ανάπτυξη-περιβάλλον, νέες 
τεχνολογίες, ξένες γλώσσες, πολιτισμός κ.ά.

ΔΗΜΟΣ

ΠΑΡΟΥ
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Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για την απα-
σχόληση (ΤΟΠΣΑ): Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι άνερ-
γοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, νέοι επιστήμονες και αγρότες 
οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε προγράμματα που περιλαμ-
βάνουν δράσεις όπως κατάρτιση, επιμόρφωση και πρακτική 
άσκηση με στόχο να είναι σε θέση να ιδρύουν επιχειρήσεις ή 
να αναπτύξουν δεξιότητες για να καλύψουν διαπιστωμένες 
ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ. Ο 
Δήμος Πάρου προκειμένου να αξιοποιήσει τα προγράμματα 
αυτά προέβη στη συγκρότηση αναπτυξιακής σύμπραξης με 
εταίρους τον Εμπορικό Σύλλογο, τα Νομικά Πρόσωπα του 
Δήμου καθώς και εξειδικευμένη εταιρεία η οποία βοήθησε 
για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου και την υπο-
βολή πλήρες φακέλου δημόσιας δαπάνης ποσού 240.000 
ευρώ και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2014.

Το  ζητούμενο… ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!
Οι μειωμένες χρηματοδοτήσεις από τους Κεντρικούς Αυ-

τοτελείς Πόρους δημιουργούν και στο δήμο μας ένα ασφυ-
κτικό πλαίσιο.

Έτσι, ο Δήμος Πάρου, πληρώνει τις δόσεις των δανείων 
του 1997, 1999 και 2001, δεν έχει συνάψει κανένα νέο δά-
νειο και αυτή την χρονιά που πέρασε, δεν αύξησε τα δημοτι-
κά τέλη και δεν επέβαλλε κανένα νέο φόρο. Τα χρήματα της 
ΣΑΤΑ χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις και δεν κάλυψαν 
λειτουργικές ανάγκες. 

Σημειώνουμε ακόμα, πως το 2009 ο Δήμος μας έλαβε από ΚΑΠ για λειτουργικές 
ανάγκες 3.212.531 ευρώ, ενώ το 2012 μόλις 1.506.530 ευρώ. Ακόμα, για λειτουργι-
κές δαπάνες σχολείων λάμβανε το 2009, 194.165 ευρώ, ενώ το 2012 μόλις 65.904 
ευρώ. Επίσης, μέσω ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), για επενδυτικές ανάγκες 
ΣΑΤΑ το 2009 έλαβε 1.526.862 ευρώ και το 2012 έλαβε 659.770 ευρώ. Τα τέλη παρε-
πιδημούντων που λάμβανε ο Δήμος Πάρου το 2009 ήταν 101.668 ευρώ και το 2012 
έλαβε 73.408 ευρώ, ενώ από τα τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων το 2009 λάμβανε 
122.228 ευρώ, ενώ το 2012 έλαβε 87.869 ευρώ.

Στα παραπάνω νούμερα φαίνεται καθαρά η πτωτική πορεία των χρηματοδοτήσεων 
από τους Κ.Α.Π. αλλά και των εσόδων από τα τέλη διαμονής παρεπιδημούντων και τα 
τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων.

Μισθώματα πάρκινγκ 
Ο Δήμος Πάρου, διαθέτει για μισθώματα χώρων στάθμευσης και κτιρίων το ποσό 

των 274.413 ευρώ και για δημοτική συγκοινωνία, που παρέχεται δωρεάν στους πο-
λίτες, το ποσό των 75.327 ευρώ.

Σφαγεία
Ο Δήμος Πάρου, διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα σφαγεία στα οποία είναι απαραί-

τητο να σφάζονται όλα τα ζώα. Τα έσοδα το 2011 ήταν 43.412 ευρώ και το 2012 ήταν 
44.624 ευρώ. Τα έξοδα το 2012 ήταν 103.831 ευρώ και το 2012 ήταν 117.866 ευρώ.

Τουρισμός
Οι αγορές στις οποίες η τουριστική επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να στοχεύσει το 

2012 ήταν οι Σκανδιναβικές χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Αγγλία, το Βέλγιο, 
η Ολλανδία, η Ρωσία, η Αυστρία, το Ισραήλ και η Τουρκίας.

Σε ό,τι αφορά την Ελληνική αγορά σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα με προσοχή και 
σύνεση, δεδομένων των εξαιρετικά περιορισμένων οικονομικών πόρων του Δήμου. 
Έγιναν προωθητικές ενέργειες όπως: ραδιοφωνικοί διαγωνισμοί, συνεντεύξεις σε 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, προβολή μέσω αλυσίδων καταστημάτων,  υπαίθρια δι-
αφήμιση σε πλάτες λεωφορείων κλπ. Σε όλα αυτά που έγιναν υπήρξε συνεργασία 
με την Ένωση Ξενοδόχων Πάρου, τους Συλλόγους Ενοικιαζομένων Δωματίων και 
Καταλυμάτων, τον Σύλλογο Καφεζυθεστιατόρων, τους τουριστικούς πράκτορες, τους 
επαγγελματίες του νησιού και τους εθελοντές πολίτες.

Κοινωνική Προστασία
Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης δημιουργήθηκε με 

το ΦΕΚ 1317/16-6-2011 με τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικού Σταθμού Παροι-
κίας, Παιδικού Σταθμού Νάουσας και Κ.Α.Π.Η. 

Το Ν.Π.Δ.Δ. – Κ.Π.Π.Α. στηρίζεται οικονομικά από το Δήμο Πάρου και για το 2012 
χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 330.000 ευρώ. Στους δύο Παιδικούς Σταθμούς 
της Παροικίας και της Νάουσας κατά το 2012, φιλοξενήθηκαν 100 παιδιά. Ακόμα, 
λειτουργούν ΚΑΠΗ Παροικιάς, Μάρπησσας – Αρχιλόχου και Αγκαιριάς, με αρκετές 
δράσεις. Τέλος, το «Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το φθινόπωρο του 2012. Τις δράσεις του παρουσιάσαμε στην εφημερίδα μας προ 

δύο εβδομάδων με συνέντευξη της κ. Μ. Τριβυζά.

ΚΔΕΠΑΠ

Το 2012 η ΚΔΕΠΑΠ, με χρηματοδότηση από το Δήμο 
550.000 ευρώ, διοργάνωσε τις εκδηλώσεις «Βραδιές με 
Φως»,  (4.617 ευρώ, έξοδα), τις «Στιγμές Πολιτισμού- Αθλη-
τισμού Καλοκαίρι 2012, (39.993 ευρώ, έξοδα) και στήριξε 
οικονομικά και υλικοτεχνικά πλήθος εκδηλώσεων που δι-
οργανώθηκαν σ’ όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες 
(29385 ευρώ έξοδα).

Ακόμα, η ΚΔΕΠΑΠ λειτουργεί τη Σχολή Μουσικής (76.305 
ευρώ, έξοδα, 45.870 ευρώ έσοδα), τη Φιλαρμονική ορχή-
στρα έως τον Ιούνιο του 2012, (έξοδα 12.506 ευρώ). Όσον 
αφορά τη νέα σχολική χρονιά η Φιλαρμονική ορχήστρα 
δεν λειτούργησε, αφού δεν εγκρίθηκε από το υπ. εσωτε-
ρικών η πρόσληψη αρχιμουσικού. Το Μουσικοχορευτικό 
Συγκρότημα λειτούργησε έως τον Ιούνιο του 2012, (έξοδα 
6.400 ευρώ, έσοδα 390 ευρώ). Τη νέα σχολική χρονιά το 
Μουσικοχορευτικό συγκρότημα δεν λειτούργησε, αφού 
δεν εγκρίθηκε από το υπ. εσωτερικών η πρόσληψη χορο-
διδασκάλου. Το Εικαστικό Εργαστήριο (έξοδα 26.096 ευρώ, 
έσοδα 17.667 ευρώ). Τη νέα σχολική χρονιά το Εργαστήριο 
δεν λειτούργησε, αφού δεν εγκρίθηκε από το υπ. εσωτερι-
κών η πρόσληψη  των καθηγητών. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
«Γ. Γκίκας, (έξοδα 26.751 ευρώ, έσοδα 420 ευρώ). Το «Σπίτι 
της Λογοτεχνίας», (έξοδα 24.492 ευρώ). Μαζικός αθλητι-
σμός (έξοδα 8.766 ευρώ και έσοδα 6.365 ευρώ). Το Μου-
σείο Περαντινού, (έξοδα 6.435 ευρώ, έσοδα 400 ευρώ).  Το 

Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια», τον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου, 
«Τα Δελφινάκια», το Κ.Η.Φ.Η. και το «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σχολικές Επιτροπές

Παρά τη διακοπή των χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Παιδείας και την αδυ-
ναμία του Δήμου να χρηματοδοτήσει με ισόποσα χρήματα με αυτά του Υπουργείου 
όπως γινόταν στο παρελθόν, οι Σχολικές Επιτροπές σε συνεργασία με την Τεχνική 
Υπηρεσία, το Δήμο και τους Συλλόγους Γονέων καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια 
ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων και τα καταφέρνουν σε ικα-
νοποιητικό βαθμό.

Έργα ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτήσεων

Εντάχθηκαν σημαντικά έργα ή είναι προς ολοκλήρωση.
1. Νηπιαγωγείο Μάρπησσας (προϋπολ. 465.000 ευρώ). 2. Ανεμόμυλοι Αγίας Άννας 

και Δημαρχείου (350.000 ευρώ). 3. Αφαλάτωση (προϋπ. 1.700.000 ευρώ). 4. Νηπι-
αγωγείο Νάουσας (προϋπολ. 800.000 ευρώ). 5. Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς (προϋπολ. 
1.544.288 ευρώ). 6. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νάουσας στη θέση Καντηνελιές-Σαρακή-
νικο (450.000 ευρώ). 7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου, τηλε-
χειρισμού και ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης (Στις 19-11-2012 υπεγράφη 
η σύμβαση ύψους 2.610.348 ευρώ εκ των οποίων τα 2.250.300 ευρώ είναι χρηματο-
δότηση από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους και 360.048 ευρώ, Φ.Π.Α.16% 
από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Π.). 8. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Χωριουδάκι-Λάκκοι» 
(1.099.000 ευρώ). 9. Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου (προϋπολ. 
911.760 ευρώ). 10.  Ιατρεία Νάουσας – Μάρπησσας (300.000 ευρώ). 11. Ολοκληρω-
μένο σχέδιο αστικής ανάπλασης Παροικίας Πάρου (3.000.000 ευρώ). 12. Επισκευή, 
ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση υπάρχοντος κτηρίου για Δημαρχείο Δήμου Πάρου 
(1.000.000 ευρώ) κ.α.

Οδικό Δίκτυο

Ένα έργο 600.000 ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή του θα βελ-
τιωθεί το οδικό δίκτυο σημαντικά. Η ολοκλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί τον Σε-
πτέμβριο διότι καθυστέρησε η έναρξή του.

Νέο Πεδίο Ελιγμών Αερολιμένα Πάρου (προϋπολογισμού 23.500.000 ευρώ)

Η ολοκλήρωση αυτού του έργου ανοίγει άλλες προοπτικές για το νησί μας. Ένα 
αίτημα πολλών ετών, σχεδόν όλων των Παριανών μπήκε σε τροχιά υλοποίησης. 

Η Εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ εγκαταστάθηκε απ’ τον περασμένο Σεπτέμβριο και 
πρέπει σύμφωνα με τη συμβατική της υποχρέωση σε 700 ημέρες να έχει ολοκλη-
ρώσει τις εργασίες της. Στόχος είναι μέχρι τέλος του χρόνου να είναι έτοιμα προς 
δημοπράτηση:

Νέο κτίριο αεροσταθμού, νέος πύργος ελέγχου αεροσκαφών και διαμόρφωση πε-
ριβάλλοντος χώρου. Νέος πυροσβεστικός σταθμός και διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου. Οδός πρόσβασης στο νέο αερολιμένα και εσωτερικό δίκτυο πρόσβασης στις 
λοιπές εγκαταστάσεις αερολιμένα.
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Επιστολή Εκπαιδευτικών Πάρου
 «H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 

φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε 
ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, άρθρο  16, παρ. 2.

 Έχει παρεισφρήσει τα (αρκετά) τελευταία χρόνια η άποψη, που σταδιακά κατέστη κυρίαρχη μέσα στην εκπαι-
δευτική κοινότητα, ότι κάθε αναφορά σε πατρίδα, έθνος και φυλή είναι ξεπερασμένη, αναχρονιστική, και, τώρα 
τελευταία - με τη ραγδαία άνοδο συγκεκριμένου πολιτικού φορέα εθνικιστικής χροιάς - ύποπτη.  

Συνεπικουρούμενη από περίεργες εγκυκλίους, ανακοινώσεις «προοδευτικών» πανεπιστημιακών, γραφίδες στον 
Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό), αποχρωματισμένα βιβλία ιστορίας κ.α., η παραπάνω άποψη εκτός από κυρίαρχη 
τείνει να γίνει και ασφυκτικά εκβιαστική για όποιον δεν την ασπάζεται. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και 
αμείλικτο: Πότε ακριβώς συναποφασίσαμε την απεμπόληση του «εθνικού» από την εκπαιδευτική μας διαδικασία; 
Για να μην κουραζόμαστε, η απάντηση είναι «ποτέ». Ποτέ δεν συναποφασίσαμε κάτι τέτοιο. 

Το κράτος μας καλείται «Ελληνική Δημοκρατία» και το παραπάνω άρθρο του Συντάγματός μας είναι ίδιο από την 
αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, το 1974, και εντεύθεν. Και προτάσσει ξεκάθαρα και την ανάπτυξη 
εθνικής συνείδησης των νέων, εκτός από όλα τα άλλα. Ποτέ δεν ερωτηθήκαμε οι εκπαιδευτικοί, ποτέ δεν ερωτή-
θηκαν οι γονείς, ποτέ η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Ούτε δημοψήφισμα έγινε, ούτε σχετική συνταγματική 
αναθεώρηση. Ποτέ δεν συναποφασίσαμε να εξαφανίσουμε από τον δημόσιο και εκπαιδευτικό μας βίο κάθε φωνή 
που μιλάει για πατριωτισμό και ελληνικότητα. Ποτέ δεν συναποφασίσαμε την αποεθνοποίησή μας και τη μετατροπή 
μας σε μια διεθνιστική οργανική «σούπα» καταναλωτών, βολική μόνο για μια κακώς εννοούμενη «παγκοσμιοποί-
ηση».Ποτέ δεν συμφωνήσαμε στον εξοβελισμό κάθε εθνικής μας ιδιαιτερότητας και κατά συνέπεια της εθνικής 
μας ταυτότητας. Εν κατακλείδι, ποτέ δεν συναποφασίσαμε την αποεθνοποίηση της Παιδείας που παρέχουμε στους 
νέους μας.

 Κατά συνέπεια, κάθε προσπάθεια επιβολής, εντός και εκτός εκπαίδευσης, της άποψης ότι το εθνικό και πατριω-
τικό είναι «κακό» και ότι το αποχρωματισμένο και διεθνιστικό είναι «καλό», είναι απόλυτα εσφαλμένη. Και επίσης, 
κάθε απόπειρα επιβολής με άμεσους ή έμμεσους τρόπους της άποψης αυτής για αποεθνοποίηση είναι αντισυνταγ-
ματική, αντιδημοκρατική και ύποπτη (επιεικώς ύποπτη, για να μην πούμε εθνικά μειοδοτική). Έχουμε υποχρέωση 
να μεταδώσουμε την αγάπη για την πατρίδα στους νέους μας. Τη γνώση και την αγάπη για την μακραίωνη ιστορία 
και τον πολιτισμό μας. Την αγάπη για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας ως Έθνους. Χωρίς εξάρσεις και φα-
νατισμούς ναι! Χωρίς μισαλλοδοξία και με σεβασμό στο διαφορετικό ναι! Με επίγνωση των σφαλμάτων μας αλλά 
και αναγνώριση της προσφοράς άλλων λαών ναι! Πρωτίστως όμως οφείλουμε να αναπτύξουμε εθνική συνείδηση 
στους νέους μας με σαφήνεια, συνέπεια και χωρίς καμία ενοχή! Είμαστε Έλληνες και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό!

Εκπαιδευτικοί Πάρου (που σέβονται - κατά τον όρκο που έχουν δώσει- ό,τι νομοθέτησε ο Ελληνικός Λαός για 
τον σκοπό της Παιδείας και όχι ό,τι «νομοθετούν» οι θιασώτες  του «πολυπολιτισμού» και της «παγκοσμιοποίη-
σης»).

Ανακοινώσεις τοπικού ΣΥΡΙΖΑ
- Καλούνται όλα τα μέλη της Οργάνωσης, την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ στην αί-

θουσα του ΝΗΡΕΑ, και ώρα 10 π.μ. Με τη συμμετοχή  τους, στην Προσυνεδριακή 
Συνέλευση μελών, και εκλογή Αντιπροσώπων, στο 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΣΥΡΙΖΑ-
ΕΚΜ.

- Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΠΑΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, εκφράζει την 
μεγάλη της λύπη, στο Σύντροφο και Αγωνιστή Μανώλη Ισιγώνη, για το θάνατο 
της αγαπημένης μητέρας του, όπως και στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Αλέξη 
Τσίπρα, για το θάνατο του Αγωνιστή πατέρα του, Παύλου Τσίπρα.

Επιτροπή  
διαχείρισης  
καλών ιδεών

Το νησί που ζούμε πρέπει να 
ομολογήσουμε ότι ποτέ δεν 
αντιμετώπισε έλλειψη πρωτο-
πόρων και καινοτόμων πολι-
τιστικών ιδεών. Αντίθετα γεν-
νοβολούσε ιδέες και οράματα, 
ίσως και περισσότερο από όσες 
του επέτρεπαν τα πληθυσμιακά 
του και γεωγραφικά του δεδο-
μένα. 

Ο πολιτισμός άλλωστε συμβάδιζε πάντοτε με τούτο 
τον βράχο, καταμεσής του Αιγαίου Πελάγους. Όταν 
πρόβαλλε τις ιδέες του και τις εκμεταλλευόταν, πρό-
κοψε και μεγαλούργησε πολύ πιο πέρα από τα κλει-
στά θαλάσσια όριά του. Υπήρξαν βέβαια και εποχές 
που οι ιδέες πήγαζαν ασταμάτητα και ακατάπαυστα. 
Δυστυχώς πολλές απ’ αυτές δεν μετενσαρκώθηκαν 
σε πράξεις και γεγονότα. Ίσως η αλμύρα της θάλασ-
σας και το απέραντο γαλάζιο, μας βοήθησαν στο να 
γίνει η Πάρος μήτρα πολιτισμού μέσω των ανθρώ-
πων της.

Το σήμερα του νησιού μας είναι σ’ ένα μεταβατικό 
στάδιο καθώς ακόμα πληρώνουμε «τόκους» απερι-
σκεψιών, των δεκαετιών της άναρχης δόμησης και 
παρέμβασης ελέω τουριστικού συναλλάγματος... Το 
νησιώτικο βέβαια δαιμόνιο δεν έπαψε ποτέ να ορα-
ματίζεται και να βλέπει πιο μακριά. Η υλοποίηση των 
ιδεών μερικές φορές όμως σκοντάφτει. Ίσως αυτό να 
οφείλεται σε σύγχρονη αδυναμία. Οι ηγεσίες των το-
πικών μας αρχών θεωρούν εφαρμόσιμο μόνο εκείνο 
που πρωτίστως έχει περάσει από την δική τους κάρ-
τα επεξεργασίας. Άρα σ’ αυτό το σημείο έχουμε πρό-
βλημα, διότι αποδέχονται ως όραμα και καλή ιδέα 
μόνον ότι επεξεργάστηκε από τα μυαλά των επικε-
φαλής αιρετών. Αν κατατεθεί στον δημόσιο διάλογο 
κάτι άλλο, πιθανόν να επαινεθεί, αλλά πολύ δύσκολα 
θα υλοποιηθεί. Ιδέες καλές το τελευταίο διάστημα 
έχουν αναδυθεί και έχουν αναταράξει πιθανά λιμνά-
ζοντα ύδατα. Οι ιδέες έχουν ακουστεί είτε από σύγ-
χρονους πρακτικούς σοφιστές, είτε από τους επονο-
μαζόμενους τεχνοκράτες, είτε από τους ανθρώπους 
των γραμμάτων και των τεχνών.

Το σήμερα είναι λαμπρό. Δεκάδες καλλιτέχνες βιώ-
νουν στο νησί μας. Σχολές, εργαστήρια, εκθέσεις κλπ. 
Ο κατάλογος θα μπορούσε να ήταν μακρύς, αλλά ο 
χώρος του κειμένου λιγοστός. Ξέρουμε που βρίσκε-
ται η πραγματική πρόοδος για το νησί μας. Πρέπει να 
προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο σ’ αυτόν τον 
τομέα. Ας ξοδέψουμε παραπάνω χρήματα γι’ αυ-
τόν τον σκοπό. Η υπόθεση πολιτισμός το δικαιούται. 
Έχουμε τις βάσεις και την εμπειρία που χρειάζεται για 
το παραπάνω βήμα που πρέπει να γίνει. Έχουμε και 
το απαιτούμενο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

 Οι Δημοτικοί Συνδυασμοί που θα μετέχουν στις 
επόμενες Δημοτικές εκλογές πρέπει να πάρουν 
σαφή θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μην αποτελέ-
σει αυτό το θέμα, μία ιλουστρασιόν σελίδα στο προ-
εκλογικό τους πρόγραμμα. Μην γίνει αυτό το ατό-
πημα! Όλοι καλές προθέσεις έχουν άλλωστε, και για 
μία καλύτερη ποιότητα ζωής αγωνιούν. Αν κάτι μας 
λείπει κι ενδεχόμενα θα θέλαμε να μας φέρει η προε-
κλογική περίοδος θα ήταν μία συντονιστική επιτροπή 
διαχείρισης των αυτοχθόνων καλών ιδεών! Αύριο θα 
ξυπνούσαμε σε μία Πάρο τελείως, μα τελείως διαφο-
ρετική. Οψόμεθα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Απάντηση 
Στ. Γαβαλά

Με αφορμή επιστολές διαμαρτυρί-
ας του συμπολίτη μας, κ. Χρ. Μπα-
τσούρη, ο πρόεδρος του Λιμενικού 
Ταμείου, κ. Στ. Γαβαλάς, με τίτλο: 
«Απάντηση σε έναν «πολύ, πολύ, 
πολύ αγανακτισμένο πολίτη», έστει-
λε την παρακάτω επιστολή στην 
εφημερίδα μας.

«κε Μπατσούρη.
Σύμφωνα με την επιστολή σας, η 

αγανάκτηση σας πηγάζει από το γε-
γονός ότι η βάρκα σας -η ερασιτε-
χνική αλιευτική σας βάρκα- δεν τρο-
φοδοτείτε με νερό και ρεύμα. Έχετε 
δίκιο! Όμως ερωτώ.

1. Όλα αυτά τα  χρόνια που έχε-
τε την ερασιτεχνική αλιευτική σας 
βάρκα, ΑΠΟ ΠΟΥ παίρνατε νερό και 
ρεύμα:

2. Όλα αυτά τα χρόνια ΠΩΣ παίρνα-
τε νερό και ρεύμα;

3. Όλα αυτά τα χρόνια ΠΟΥ πλη-
ρώνατε νερό και ρεύμα;

Η δεν παίρνατε καθόλου; Τελικά τι 
ποσότητες από αυτά χρειάζεστε;

Εάν η εξυπηρέτηση σας τα προ-
ηγούμενα χρόνια ήταν ασφαλής 
και άμεση, καλώς αγανακτείτε. Εάν 
όμως συνέτρεχαν οι λόγοι, που όλοι 
γνωρίζαμε-παροχή ρεύματος από 
ξεχαρβαλωμένη επικίνδυνη παρο-
χή, μπαλαντέζες απλωμένες, πρίζες 
ανεξέλεγκτες, σωλήνες νερού από 
ιδιωτικές παροχές ανεξέλεγκτες 
κλπ- και σήμερα που άλλαξαν προς 
το ασφαλέστερο, γιατί αγανακτείτε; 

Κατά δικό σας αίτημα, τοποθετή-
σαμε κιβώτιο παροχής ρεύματος και 
νερού (Pillar),σε θέση που εσείς μας 
υποδείξατε, για να εξυπηρετήστε 
εσείς και μερικοί άλλοι ερασιτέχνες. 
Στερήσαμε μια θέση στον χώρο 
υποδοχής επισκεπτών-σκαφών, για 
να εξυπηρετηθεί η δική σας βάρκα 
που τόσα προσφέρει στην οικονομία 
της Πάρου. Εάν αυτή τη στιγμή δεν 
έχει νερό και ρεύμα, είναι επειδή η 
ισχύς -αυτό το γνωρίζετε- δεν επαρ-
κεί.

Βεβαίως και θα γίνει επαύξηση 
ισχύος, αφού δεν είναι αρκετή αυτή 
την οποία είχατε σχεδίασε προ πολ-
λών ετών. Και βέβαια με νέα σχέδια, 
που καλύπτουν όλη την περιοχή 
και των δυο λιμανιών, με σύμφωνη 
γνώμη και μελέτη της ΔΕΗ. Και αλή-
θεια, από πότε ένας έμμισθος (με 
σύμβαση η όχι) ηλεκτρολόγος εγκα-
ταστάτης που έκανε τότε ένα σχέδιο 
ηλεκτρικής εγκατάστασης στον ερ-
γοδότη του, αποκτά δικαιώματα ιδι-
οκτησιακά στο σχέδιο και στον χώρο 
εφαρμογής του; Εάν αυτό είναι, για 
τα σημερινά δεδομένα, ανεπαρκές 
και πρέπει να αντικατασταθεί η ακυ-
ρωθεί η επεκταθεί, γιατί θα πρέπει 
να ζητήσουμε την άδεια σας;

κε Μπατσούρη,
Το πώς λειτουργεί σήμερα το σύ-

στημα πληρωμής νερού και ρεύμα-
τος, το γνωρίζετε νομίζω καλά. Το 
Λιμενικό Ταμείο όλα αυτά τα χρόνια 
«του γλεντιού εκεί» δεν εισέπραττε 
ούτε σεντς. Εάν παίρνατε ρεύμα από 
πρίζα της περιοχής, που πληρώσατε; 

Σήμερα καμία κάρτα δεν φεύγει από 
το ταμείο, εάν δεν καταβληθεί πρώ-
τα στην Τράπεζα για λογαριασμό του 
φορέα, το αντίτιμο της. Αλήθεια  Τότε 
γιατί δεν είχατε ποτέ διαμαρτυρηθεί; 
Γιατί δεν είχατε φωτογραφίσει το 
χάλι;

Σήμερα, παραβιάζετε κλειστούς 
πίνακες παροχής ρεύματος και το 
αποδεικνύετε αυτό φωτογραφίζο-
ντας κιόλας την παραβίαση, δημο-
σιεύετε φωτογραφία μπαλαντέζας 
(που θα μπορούσε να την είχε βάλει 
οποιοσδήποτε) και αγανακτείτε. 

Το έργο λειτουργικά δεν έχει πα-
ραλειφτεί οριστικά από τον φορέα. 
Υπάρχει συμβατική υποχρέωση του 
αναδόχου, να έχει παρουσία και να 
παρακολουθεί την λειτουργία του, 
να αποκαθιστά λειτουργικές ατέλει-
ες κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, προσω-
ρινά, ο εκπρόσωπος του αναδόχου 
εκτελεί την συμβατική του υποχρέ-
ωση.

Και βεβαίως θα χρειαστεί να γίνει 
έργο για να ύπαρξη πλήρης κάλυψη 
ισχύος και στα δυο λιμάνια και στους 
γύρω χώρους. Έως τότε τα pillars 
τροφοδοσίας των επισκεπτών-του-
ριστικών σκαφών θα λειτουργούν, 
προς εξυπηρέτηση τους. Τα υπό-
λοιπα δεν θα λειτουργούν έως την 
αποκατάσταση της ισχύος και προς 
αποφυγή βλαβών. Πόσο αλήθεια θα 
καθυστερήσουν οι αλιευτικές σας 
δραστηριότητες; Πόσο αδύνατο είναι 
σε σας να συμπεριφερθείτε σωστά, 
όπως τόσοι άλλοι ερασιτέχνες που 
χρειάζονται λίγο νερό και ρεύμα 
στην βάρκα τους;

κε Μπατσούρη,
Δεν είχατε κανένα δικαίωμα και 

καμία αρμοδιότητα, ούτε άδεια να 
κάνετε αυτό που κάνατε, να ανοίγε-
τε κιβώτια παροχής (Pillar) η κιβώ-
τια παροχής κεντρικού ρεύματος ή 
οτιδήποτε άλλο που δεν σας ανήκει.

Εάν, εν ονόματι της προσφοράς 
σας στον Δήμο παλαιόθεν, (όπως 
επικαλείστε κατά καιρούς) ή σαν 
απλός  ιδιόκτητης βάρκας, αντλείτε 
αυτές τις συμπεριφορές, είσαστε σε 
λάθος δρόμο. (Αλήθεια η πρόσφορα 
αυτή ήταν αφιλοκερδώς η επί συμ-
βάσει;).

Επαναλαμβάνω λοιπόν: Ηλε-
κτρολόγος είσαστε, γνώση του 
αντικείμενου έχετε, τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις και μηχανήματα του 
λιμανιού ψάχνετε, παραβιάζετε κι-
βώτια παροχής ρεύματος, χωρίς κα-
μία αρμοδιότατα, χωρίς καμία άδεια 
χωρίς καμιά σχέση, συμπεριφέρε-
στε στον χώρο σαν τσιφλίκι σας; και 
κατηγορείτε!

Για όλα αυτά, σας προειδοποιώ 
τελειώνοντας, εάν επαναληφτεί 
για τρίτη φορά παρόμοιο γεγονός, 
μια και έχετε συχνή παρουσία στον 
χώρο, για οτιδήποτε συμβεί από κει 
και πέρα στο ηλεκτρικά-λειτουργικό 
κομμάτι του έργου στο λιμάνι, θα 
κατηγορηθείτε ευθέως για δολιο-
φθορά δημόσιας περιουσίας, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται, αφού οι ενέργει-
ες σας σε συνδυασμό με τις γνώσεις 
σας, παραπέμπουν εκεί.

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ. Ταμείου 
Πάρου Αντιπάρου

Γαβαλάς Στέφανος»ζ

Pillars στο Π. Λιβάδι
Ξεκίνησαν οι εργασίες εγκατάστασης του έργου: «Εγκατά-

σταση Κιβωτίων Παροχής Σκαφών και Πυροσβεστικών Φω-
λέων (pillars) στο Αλιευτικό Καταφύγιο στο Πίσω Λιβάδι».

Το Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, αφού ολοκλήρωσε 
τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (μελέτες-αδειοδο-
τήσεις), δημοπράτησε το έργο προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, 
από δικούς του πόρους. Το έργο ανέλαβε εργολήπτρια εταιρεία 
κατόπιν διεξαγωγής διαγωνισμού, ενώ τις επόμενες ημέρες 
αναμένεται να ξεκινήσει η εγκατάσταση pillars και στην Αλυκή.

Χάρτα  
Δικαιωμάτων 
Επιβατών

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή ενημέ-
ρωση του επιβατικού κοινού, το Υπουργείο 
Ναυτιλίας εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο, 
που εξηγεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις όσων ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία. 
Έτσι, από τις 21/6/13 το Λιμενικό Σώμα, δι-
ανέμει τα σχετικά φυλλάδια σε όλα τα λιμάνια 
της χώρας. 

Μεταξύ των 21 χρηστικών ερωτήσεων και 
απαντήσεων που περιέχονται στο φυλλάδιο 
οι πιο σημαντικές είναι οι ακόλουθες: 

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση μη παροχής 
της θέσης ή του τύπου της καμπίνας που 
αναγράφεται στο εισιτήριο;

α) Να υπαναχωρήσεις και να λάβεις την 
αξία του ναύλου που κατέβαλες και χρημα-
τική αποζημίωση προσαυξημένη κατά 100% 
επί της τιμής του ναύλου και β) να ταξιδέψεις 
σε θέση κατώτερη και να λάβεις τη διαφορά 
της τιμής του ναύλου επιβάτη προσαυξημένη 
κατά 100%.

Έχω δικαίωμα να ακυρώσω το εισιτή-
ριό μου;

Δικαιούσαι να υπαναχωρήσεις και ανάλογα 
με το χρόνο επιστροφής αυτούσιου του σώ-
ματος του εισιτηρίου, να σου επιστραφεί ολό-
κληρος ο ναύλος ή ποσοστό του.

Έχω δικαίωμα να τροποποιήσω το εισι-
τήριό μου;

Δικαιούσαι να τροποποιήσεις το εισιτήριο 
σου εφόσον διατίθενται θέσεις μέχρι και 48 
ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.

Τι δικαιούμαι να μεταφέρω χωρίς την 
καταβολή ιδιαίτερου ναύλου;

Δικαιούσαι να μεταφέρεις χειραποσκευές 
βάρους μέχρι 50 κιλών.

Ποιος ευθύνεται για την φθορά ή απώ-
λεια των αποσκευών μου εντός του πλοί-
ου;

Εφόσον οι αποσκευές σου έχουν παραδο-
θεί για φύλαξη και σου έχει εκδοθεί σχετική 
απόδειξη ευθύνεται η εταιρεία. 

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που το 
πλοίο καθυστερήσει να αναχωρήσει από 
το λιμάνι λόγω βλάβης ή ζημίας του 
πλοίου ή υπαιτιότητας της εταιρείας;

Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 90 
λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα από-
πλου του πλοίου δικαιούσαι: Να υπαναχωρή-
σεις και για αποζημίωση να λάβεις το αντίτιμο 
του εισιτηρίου, να διαμείνεις στο πλοίο, να 

λάβεις ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά με μέ-
ριμνα και δαπάνη της εταιρείας, να σου χορη-
γηθεί από την εταιρεία τροφή για καθυστέρη-
ση άνω των 4 ωρών και κατάλυμα στο πλοίο 
ή σε ξενοδοχείο, να λάβεις αποζημίωση 25% 
επί του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθμιστική πα-
ροχή κατόπιν συμφωνίας κ.α.

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση καθυστέ-
ρησης του πλοίου κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού λόγω βλάβης ή ζημιάς του ή 
υπαιτιότητας της εταιρείας; 

Να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί 
η τιμή του εισιτηρίου που αναλογεί για το 
υπόλοιπο της διαδρομής ή να συνεχίσεις το 
ταξίδι σου και να λάβεις αποζημίωση 25% επί 
του εισιτηρίου 

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που απαγο-
ρευθεί ο απόπλους του πλοίου λόγω δυ-
σμενών καιρικών συνθηκών;

Να τροποποιήσεις το εισιτήριό σου, να δι-
αμείνεις στο πλοίο εφόσον κατά την κρίση 
του πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν, 
να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί ο 
αναλογούν ναύλος.

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που ακυ-
ρωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα της εται-
ρείας;

Να λάβεις πλήρη αποζημίωση ή άλλες αντι-
σταθμιστικές παροχές κατ επιλογή σου εφό-
σον, δεν ενημερώθηκες μία εβδομάδα πριν 
από τον προγραμματισμένο απόπλου του 
ακυρωθέντος δρομολογίου και δεν σου επι-
στράφηκε το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που ακυ-
ρωθεί το ταξίδι λόγω βλάβης ή ζημίας 
του πλοίου;

Να ενημερωθείς εγκαίρως και εφόσον 
συμφωνήσεις να προωθηθείς στον προορι-
σμό σου με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας 
εντός 24 ωρών ή να υπαναχωρήσεις και να 
σου επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες ή μει-
ωμένη κινητικότητα μπορώ να ταξιδέψω 
με άνεση και ασφάλεια;

Ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμενικού 
τερματικού σταθμού σε συνεργασία με την 
εταιρεία υποχρεούνται να σου εξασφαλίσουν 
και να παρέχουν δωρεάν συνδρομή και κα-
τάλληλες συνθήκες πρόσβασης, τόσο μέσα 
στο λιμάνι όσο και κατά την επιβίβαση, αποβί-
βαση και τη διάρκεια του ταξιδιού σου. 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισµού  από 60 έως 150 τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους, 
πολύ µικρή προκαταβο-
λή, πολλές δόσεις . www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΝΑΟΥΣΑ, µε προκαταβολή 
και την εξόφληση όπως επι-
θυµείτε, διατίθενται οικίες 55 
τµ, 75 τµ, ετοιµοπαράδοτα, 
100 τµ ηµιτελές, κατάλληλο 
για οικία και επαγγελµατική 
στέγη. ∆εκτή και ανταλλαγή. 
Τηλ.: 6977336620

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, µε 
θέα. Τηλ.: 6971962021

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
µεζονέτα 170 τµ, σε δι-
πλοκατοικία, πωλείται ή 
ανταλλάσσεται µε οικόπε-
δο-οικία στην Πάρο. Τηλ.: 
6934509909

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πωλείται κατοικία δυο ε-
πιπέδων (60 τµ ισόγειο, 22 
τµ ορόφου), µε τακτοποιη-
µένους τους ηµιυπαίθριους 
χώρους και εξαιρετική θέα 
στο λιµάνι. Τηλ.: 6973304112 
(κος  Μαύρης)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 
316 τµ, 50µ από λίµνη Αλυ-
κής, θέα, µε άδεια οικοδοµής 
για µεζονέτα 138 τµ, τιµή 
85.000€. Τηλ.: 6932285768, 
www.paroshomes.livadas.
de

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΒΙΛΛΑ ζητείται προς ενοι-
κίαση, από τον Οκτώβριο 
και για ένα χρόνο, κοντά 
στη θάλασσα, µε τρία υπνο-
δωµάτια, επιπλωµένη, µε 
καλοριφέρ, προαιρετικά µε 
πισίνα. Τηλ.: 6945169793  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αι-
κατερίνης) ,ενοικιάζεται 
διώροφη παλιά παραδο-
σιακή οικία, απολύτως 
εκσυγχρονισµένη, µε κή-
πο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικιάζεται 
οικία ανακαινισµένη, 110 
τµ, πλήρως εξοπλισµένη, 
µε συνθετικά κουφώµατα, 
3 υπνοδωµάτια, συναγερµό, 
τζάκι, αποθήκη, αυτόνοµη 
θέρµανση, κήπο, δεξαµενή 
νερού, δύο βεράντες, γκα-
ράζ. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ: 6972607173

ΈΛΗΤΑΣ, 2χλµ. από λιµάνι 
Παροικίας,  ενοικιάζεται δια-
µέρισµα δίχωρο 40τ.µ.
 Τηλ.: 2284023052

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα – 
δυάρι. Τηλ.: 6972077052 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιά-
ζονται δίχωρα studios ανά 
µήνα/εβδοµάδα. 
Τηλ.: 2284053381, 
6978333147

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή 
Σταυρός – Κακάπετρα), 
ενοικιάζεται για µόνιµη κα-
τοικία, ένα υπερυψωµένο 
ισόγειο, 104 τµ. Με αυλή, 
µπαλκόνι, αυτόνοµη θέρ-
µανση, αποθήκη, 8ετίας. 
Τηλ.: 2284023944 (µετά τις 
17:30), 6944585600 

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ, οδός Λευκών 
14, ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 30 τµ γωνιακή, ήσυχη, µε 
ηλιακό. Τηλ.:  6937651265

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πλατεία Μαντώς 
Μαυρογένους), ενοικιάζεται 
κατάστηµα 150τµ (πρώην 
Goodys). Τηλ.: 6937651265

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 
Κέντρο Υγείας), ενοικιάζεται 
εστιατόριο. ∆ίνεται κενό, για 
οποιαδήποτε χρήση. Τηλ.: 
6934179139 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ε-
νοικιάζονται ένα δυάρι, ένα 
τριάρι και µια γκαρσονιέ-
ρα. Όλα επιπλωµένα. Τηλ.: 
2284022331, 6974299340

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
(200 µέτρα από σταθµό η-
λεκτρικού Αγ. Νικολάου), 
ενοικιάζεται ή και πωλείται, 
αποκλειστικά σε Παριανούς 

φοιτητές, γκαρσονιέρα 3ου 
ορόφου σε οικογενειακή 
πολυκατοικία, πολύ ευρύ-
χωρη και φωτεινή. 
Τηλ.: 6944522337

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ή ΔΗΛΙΟΝ ή 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ,  ζητείται 
οικία προς αγορά, µε τρεις 
κρεβατοκάµαρες, κήπο και 
θέα. Τηλ.: 6945169793  

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαµ-
βάνει το διάβασµα παιδιών. 
Τηλ.: 6973814493 

ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασί-
α για ετήσια απασχόληση. 
Πτυχιούχος ΤΕΙ διοίκησης 
επιχειρήσεων & άριστες 
γνώσεις αγγλικών & Η/Υ.
τηλ.: 6982378390

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΚΑΘΗ-
ΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ζητείται, (κάτοικος Πάρου). 
Τηλ.: 6987299025

ΝΕΑ ΚΟΠΕΛΑ µε εµπει-
ρία σε κουζίνα – µπουφέ 
ζητείται, για καφετέρια στη 
Νάουσα. Τηλ.: 6977957194 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται, µε 
εµπειρία, για ξενοδοχείο στη 
Νάουσα. Τηλ.: 6972601031 

ΚΥΡΙΑ ζητείται, από ε-
στιατόριο, για υπάλληλος 
κουζίνας, (λαντζέρα, τη-
γάνια, κτλ), απογευµατινές 
ώρες. Τηλ.: 6932362568  

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885 

ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO µονή 
πωλείται, Nuova Simonelli 
και silex,φούσκα 1,2µ. µαζί 
µε το µοτέρ Όλα σε τιµή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 6947617521

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Τηλ: 22840 21932
E-mail: styl.paros@hotmail.com

Περιφερειακός Παροικιάς-Πούντας (Αγία Ειρήνη)

ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ

ΑΠΟ 199€
ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΑΠΟ 40€

ΠΡΟΣΦΟΡεσ

Γεωργία Κυπραίου

∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος BSc

Τηλ.: 22843 00508 | Κιν.: 693 6585744
e-mail: geo_kypraioy@hotmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΔΩΝ (δ)  

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πετράκη 28
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  10563
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ε. Στραβοδήμου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3227371 
TELEFAX:  210 3251992 
e-mail:  eydeair@otenet.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι έχει γίνει η παρακατάθεση για την 
απαλλοτρίωση ακινήτων (που απαλλοτριώθηκαν σύμ-
φωνα με την ΚΥΑ 1011572/1015/0010/06.03.2002, για 
την κατασκευή του έργου «Νέο πεδίο ελιγμών κρατι-
κού αερολιμένα Πάρου») στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων ποσών 61.505,70 € ,  360,00 €, 13.843,50 € 
και 360,00 € όπως προκύπτει από τα σχετικά γραμμάτια 
σύστασης παρακαταθήκης (γραμμάτιο Νο. 15081, γραμ-
μάτιο Νο. 15082, γραμμάτιο Νο.15080 και γραμμάτιο Νο. 
15079 που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 215/11.6.2013 Τεύ-
χος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών 
θεμάτων). 
Τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα φαίνονται στο συνημμένο 
κτηματολογικό πίνακα με τους φερόμενους ιδιοκτήτες. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17Α’/2001) («Περί κώδικα αναγκα-
στικών απαλλοτριώσεων των ακινήτων»), ο φερόμενος 
ιδιοκτήτης απαλλοτριωθέντος ακινήτου, πρέπει να πα-
ραδώσει εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση 
δημοσίευσης του γραμματίου παρακατάθεσης σε σχετι-
κό ΦΕΚ, το απαλλοτριωθέν ακίνητο. 
Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στις προ-
βλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες για την αποβολή του 
φερομένου ιδιοκτήτη από το απαλλοτριωθέν ακίνητό 
του, με όλες τις εις βάρος του ενέργειες που θα προ-
κύψουν από την καθυστέρηση παράδοσης του ακινήτου.    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ 
Πολ. Μηχ. Με Β’ β. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗ-
ΤΩΝ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1 0027 
1) Σκαραμαγκάς Στυλιανός του Γεωργίου και της Ειρήνης   
2) Σκαραμαγκάς Ιωάννης του Γεωργίου και της Ειρήνης 
2 0112 
Πιτταρά Ειρήνη του Ηλία. Δημήτριος 
3. 0060 
1) Σιδερικούρης Παναγιώτης του Νικολάου (31,70%)
2) Σιδερικούρη Αντωνία συζ. Παναγιώτη (31,70%)
3) Μακρόγλου Λαμπρινή του Αθανασίου (18,30%) 
4) Μακρόγλου Αλκμήνη – Ιωάννα του Αθανασίου 
(18,30%)  

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ  

Ο Ρούσσος Ιωάννης του Αντωνίου και της Ειρήνης το γένος Σκιαδά, που γεννήθη-
κε στην Αθήνα και διαμένει στην Πάρο και η Σπανού Γεωργία  του Κων/νου και της 
Δήμητρας το γένος Μπαρλάκα, που γεννήθηκε στη Βέροια και διαμένει στην Πάρο, 
πρόκειται να παντρευτούν το Σεπτέμβριο στην Πάρο. 
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Νέα δημοσιεύματα 
για το νησί μας

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ριζοσπάστης», το 
Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 γίνεται νέα αναφορά για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας υγείας στην 
Πάρο και την Αντίπαρο.

Συγκεκριμένα, ο «Ριζοσπάστης», γράφει:
«Τα εκρηκτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

κάτοικοι της Πάρου και της Αντίπαρου από τις σοβαρές 
ελλείψεις του μοναδικού ΚΥ τους, τους οδήγησαν να ορ-
γανώσουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά 
από το υπουργείο Υγείας, στην Αθήνα, τον περασμένο 
Φλεβάρη, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώ-
ρητο.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια το ΚΥ δεν έχει κα-
νέναν παιδίατρο αντί για δύο, όπως προβλέπεται, δεν 
έχει ορθοπαιδικό αντί για έναν, δεν έχει γενικό γιατρό 
αντί για δύο, δεν έχει νοσηλευτές αντί για δύο, δεν έχει 
καμία μαία αντί για τις προβλεπόμενες δύο. Η έλλειψη 
παιδιάτρου έχει αφήσει εκεί ακάλυπτα 2.500 παιδιά! 
Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τις 
βάρδιες του ΕΚΑΒ από τη στιγμή που δεν υπάρχει το 
απαραίτητο προσωπικό, καθώς επίσης και με τις διακο-
μιδές ασθενών προς τα νοσοκομεία, είτε προς Σύρο, είτε 
προς Αττική.

Μάλιστα, για το θέμα αυτό υπάρχει το εξής «παρά-
δοξο». Ενώ το νησί διαθέτει ειδικό αεροσκάφος (δω-
ρεά κοινωφελούς ιδρύματος) για διακομιδή (κατά βάση 
προς το Νοσοκομείο Σύρου), με κόστος διακομιδής τα 
500 ευρώ, δεν το εντάσσουν στο σχεδιασμό του ΕΚΑΒ, 
«προτιμούν» τις διακομιδές να τις δίνουν σε ιδιώτη ο 
οποίος χρησιμοποιεί θαλάσσιο σκάφος, κι όχι αεροσκά-
φος, με το κόστος διακομιδής κάθε φορά να φτάνει στα 
3.500 ευρώ! Αλλη μια απόδειξη πως κύριο μέλημα της 
ασκούμενης πολιτικής δεν είναι - όπως λένε - το «νοικο-
κύρεμα», αλλά η ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης 
σε Υγεία – Πρόνοια».

Ορισμός 
Διοικούσας 
στο Κ.Υ.

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο «Διαύγεια», στις 
25 Ιουνίου 2013, η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, αποφάσισε την ανα-
συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου 
Υγείας Πάρου, αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου 
Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» - Γενικού Νοσοκομείου 
– Κέντρου Υγείας Νάξου (Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και 
Πρώιο») ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Καρασάντες, Συνταξιούχος Δημοσίου, ως 
Πρόεδρος.

2. Βασίλειος Παναρίτης, Υπεύθυνος για το συντονισμό 
της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας.

3. Φραγκίσκος Βελέντζας, Δημοτικός Σύμβουλος, εκ-
πρόσωπος του Δήμου Πάρου με αναπληρωτή του τον 
κ. Νικόλαο Ραγκούση, ομοίως.

Η θητεία της ανωτέρω Διοικούσας Επιτροπής ορίζε-
ται σε τρία χρόνια, ενώ κάθε άλλη απόφαση σχετική με 
τον ορισμό μελών της Διοικούσας Επιτροπής, παύει να 
ισχύει.

Ευχαριστήριο 
της ΕΟΔ

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Παράρτημα Κυκλά-
δων), με έδρα τη Νάουσα, με ανακοίνωσή της ευχαρι-
στεί τον πρόεδρο και τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Κυκλάδων, για την προσφορά φαρμάκων.

Τα φάρμακα που συγκεντρώθηκαν θα παραδοθούν 
στο ακριτικό νησί, Αγαθονήσι, σε προσεχή αποστολή της 
ΕΟΔ Κυκλάδων.

Συνεδρίαση 
Συντονιστικού

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου συνεδρίασε το Συντονιστικό 
Φορέων του τομέα υγείας του νησιού μας. Στη συνά-
ντηση μετείχαν και γιατροί του Κ.Υ. Πάρου.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε να σταλεί επιστο-
λή διαμαρτυρίας στον υπουργό υγείας, κ. Ανδρέα Λυ-
κουρέντζο, σχετικά με τις υποσχέσεις τις οποίες είχε 
δώσει για την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας στην 
Πάρο και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Μεταξύ των υποσχέσεων ήταν και το θέμα της έλευ-
σης του παιδιάτρου, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. 
Μία ακόμα πρόταση είναι να έλθει στην Πάρο, κλιμάκιο 
γιατρών, ώστε να εξεταστούν τα παιδιά, προκειμένου 
να εγγραφούν τη νέα περίοδο στα σχολεία. Ακόμα, να 
ανανεωθούν οι ετήσιες συμβάσεις των γιατρών –που 
αρχίζουν να λήγουν από τον Οκτώβριο-, η κάλυψη θέ-
σεων με μόνιμο οργανικό προσωπικό, η κάλυψη κενών 
θέσεων σε νοσηλευτικό προσωπικό και διασώστες του 
ΕΚΑΒ, η αδελφοποίηση του Κ.Υ. Πάρου με το νοσοκο-
μείο ΝΙΜΙΤΣ των Αθηνών και η διατήρηση των υπαρ-
χουσών οργανικών θέσεων στο Κ.Υ. Πάρου. Ακόμα, η 
εφαρμογή θεσμικού πλαισίου για τον καθορισμό της 
λειτουργίας του Βελέντζειο Υγειονομικού Αεροσκάφους 
και ο ορισμός Διοικούσας Επιτροπής στο Κ.Υ. Πάρου.

Η επιστολή διαμαρτυρίας δεν γνωρίζουμε αν στάλθη-
κε στον κ. Α. Λυκουρέντζο, καθώς στο μεταξύ είχαμε 
αλλαγή προσώπων στο υπουργείο υγείας με τον ανα-
σχηματισμό που έγινε στις 24 Ιουνίου, από τον κ. Σαμα-
ρά και στη θέση του κ. Λυκουρέντζου τοποθετήθηκε ο 
βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ό,τι 
αφορά τον ορισμό Διοικούσας Επιτροπής στο Κ.Υ. αυ-
τός έγινε (διαβάστε σε διπλανή στήλη), στις 25 Ιουνίου. 
Πάντως, εντύπωση προκαλεί, πως για πολλοστή φορά 
δεν ήρθε παιδίατρος, παρά το διορισμό του. Παρόμοιες 
«αποδράσεις» παιδιάτρων από το Κ.Υ. Πάρου, παρα-
τηρούνται σχεδόν από τον Φεβρουάριο του 2013. Όλο 
κάποιοι τοποθετούνται και έρχονται και όλο κάπου «χά-
νονται» στο δρόμο στη συνέχεια. Ο τελευταίος «χάθηκε» 
κάπου στη Συρία… Τέλος, για τον ερχομό διασωστών 
του ΕΚΑΒ για τους θερινούς μήνες, αυτό θα γίνει μόνο 
αν βρεθεί κατάλυμα γι’ αυτούς, υπό τον όρο πως δεν 
θα είναι στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας» στις Λεύκες ή στο 
Γηροκομείο Πάρου.

Το πρώτο θετικό 
βήμα έγινε...

Στη συνεδρίαση του Συντο-
νιστικού για την Υγεία στις 19 
Ιουνίου, για πρώτη φορά πή-
ραν μέρος 4 επικουρικοί για-
τροί και μια νοσηλεύτρια. Αν 
και απρόσκλητοι, πήραν την 
πρωτοβουλία και ήρθαν. Και 
αυτό από μόνο του αποτελεί 
ένα θετικό βήμα. Φτάνει να 
έχει συνέχεια. Φτάνει να το 
ποτίσουμε για να ανθίσει και 
να βγάλει καρπούς.

Από την αρχή αυτής της προσπάθειας τονίζαμε ότι 
ο αγώνας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών Υγείας θα έχει αποτελέσματα, εάν και 
εφόσον ο κάθε συμπολίτης μας έκανε πρόβλημα 
δικό του, την τραγική κατάσταση που βρίσκεται το 
Κέντρο Υγείας. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό έγινε κα-
τανοητό από τους συμπολίτες μας, δίνοντας μαζικό 
παρόν στην Αθήνα.

Τι δεν είχαμε καταφέρει μέχρι στιγμής; Τη συμπό-
ρευση μαζί μας του επιστημονικού και νοσηλευτι-
κού προσωπικού του Κ.Υ. Μπορεί να φταίει το Συ-
ντονιστικό. Να μην κάναμε τόσα όσα έπρεπε για να 
έρθουμε πιο κοντά. Να μην το επιδιώξαμε με την 
ένταση που έπρεπε. Να το υποβαθμίσαμε μπροστά 
στα άλλα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Να μην 
ανοίξαμε τους απαραίτητους δίαυλους επικοινωνίας 
που έπρεπε. Πολλά μπορούν να ειπωθούν... Όμως, 
το πρώτο βήμα έγινε. Και αυτό θα πρέπει να το συ-
νεχίσουμε, γιατί είναι προς το συμφέρον όλων μας. 
Γιατί ποτέ δεν ήταν έξω από το κάδρο των αιτημάτων 
μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τόσο το ιατρι-
κό όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό του Κ.Υ.

Γιατί η απαίτηση μας για κάλυψη των οργανικών 
θέσεων του Κ.Υ. ταυτόχρονα διευκολύνει και την ερ-
γασία του προσωπικού για ανετότερη και πληρέστε-
ρη αντιμετώπιση των όποιων περιστατικών.

Γιατί η ύπαρξη του απαραίτητου νοσηλευτικού 
προσωπικού τους εξασφαλίζει ανθρώπινες συνθή-
κες εργασίας και τους δίνει χρόνο για την αντιμετώ-
πιση περισσότερων περιστατικών.

Γιατί οι εφημερίες θα βγαίνουν πιο άνετα, εξασφα-
λίζοντας συνθήκες διαβίωσης αντάξιες των κόπων 
τους.

Γιατί η εργασιακή ανασφάλεια του προσωπικού εί-
ναι και δικό μας πρόβλημα.

Αυτό το πνεύμα συνεργασίας που ξεκίνησε θα 
πρέπει να αγκαλιάσει όλο το προσωπικό του Κ.Υ., 
μόνιμο και επικουρικό. Ένα κοινό μέτωπο εργαζο-
μένων στο χώρο της Υγείας μαζί με την συντριπτική 
πλειοψηφία του Παριανού λαού, είναι σίγουρο ότι 
θα αποτελέσει ακόμα ένα όπλο στα χέρια μας, για να 
αντιπαλέψουμε από καλύτερες θέσεις την βάρβαρη 
και αντιλαϊκή πολιτική που βιώνουμε και στο χώρο 
της υγείας.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό 
του Κ.Υ. είναι και δικά μας προβλήματα. Όπως και τα 
προβλήματα τα δικά μας είναι και δικά τους προβλή-
ματα. Και αυτό εκφράστηκε στη συνεδρίαση του συ-
ντονιστικού, ανοιχτά και ξεκάθαρα. Φτάνει να πάρει 
μόνιμο και πρακτικό χαρακτήρα.

Ένας για όλους και όλοι για έναν λοιπόν. Η αλλη-
λεγγύη αποτελεί ασπίδα προστασίας απέναντι στη 
βαρβαρότητα που βιώνουμε. Ας κάνουμε ένα βήμα 
για να την εδραιώσουμε λοιπόν και στο χώρο της 
υγείας.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
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Αγώνας Κλασσικών Σκαφών
Με διοργανωτές την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου 

και το Ναυτικό Όμιλος Πάρου, ξεκίνησαν χθες (27/6) οι αγώνες με την επωνυμία 
«CYCLADES CLASSIC YACHT RACE 2013». Πρόκειται για αγώνα κλασσικών σκαφών, 
παραδοσιακών καϊκιών και λέμβων-λατινιών.

Συγκεκριμένα, χθες στη Σύρο, η διοργάνωση ξεκίνησε με συνέδριο που είχε θέμα: 
«Η σωτηρία των παραδοσιακών σκαφών - Σύνδεση με την ιστορία της παραδοσιακής 
ναυπηγικής της Σύρου».

Στη συνέχεια υπήρξε συνάντηση των κυβερνητών σκαφών και οδηγίες για τον 
πλου. Το βράδυ πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις στον ταρσανά της 
Σύρου, με παραδοσιακούς χορούς και μουσική, έκθεση μοντέλων παραδοσιακών 
σκαφών, προβολή ντοκιμαντέρ και παραδοσιακό γλέντι με σαρδέλα και παξιμάδι από 
ψαράδες της Σύρου.

Σήμερα, Παρασκευή 28/6 το πρόγραμμα έχει ως εξής:
 09.00-11.00: Παρέλαση παραδοσιακών σκαφών στην Σύρο. 
- Αγώνες Σκαφών, διαδρομή Φάρος–Ασπρονήσι, με ώρα εκκίνησης τις 12:30 το 

μεσημέρι.
- Αγώνας παραδοσιακών καϊκιών Inshore
- Αγώνας κλασσικών σκαφών Inshore
- Αγώνες παραδοσιακών λέμβων-λατινιών Inshore 
- Απονομή βραβείων αγώνων 1ης ημέρας 21.30.
- Δεξίωση στα γραφεία του Ν.Ο. Σύρου 22.00.

Στην Πάρο
Το πρόγραμμα για Πάρο, ξεκινάει το Σάββατο 29/6, καθώς στις 11 το πρωί θα γίνει 

η εκκίνηση από Σύρο, για το νησί μας, με αγώνα (off shore) παραδοσιακών καϊκιών-
κλασσικών σκαφών-λατινιών.

Θα ακολουθήσει απονομή βραβείων στην Παροικιά, εκδηλώσεις για τη διάσωση 
των παραδοσιακών σκαφών και πολιτιστικές – μουσικές εκδηλώσεις.

Την Κυριακή 30/6 θα πραγματοποιηθεί παρέλαση παραδοσιακών σκαφών στην 
Πάρο, 09.00-10.00. Ακόμα, αγώνες σκαφών, τριγωνική διαδρομή: Αγ. Φωκάς – Πόρ-
τες- Αγ. Σπυρίδωνας - Αγ. Φωκάς, με ώρα εκκίνησης στις 11.00 το πρωί, αγώνας 
παραδοσιακών καϊκιών, αγώνας κλασσικών σκαφών, αγώνες παραδοσιακών λέμ-
βων–λατινιών και απονομή βραβείων αγώνων 3ης ημέρας. Η διοργάνωση θα ολο-
κληρωθεί με δεξίωση στον Ναυτικό Όμιλο Πάρου και παραδοσιακούς χορούς και 
πανηγύρι.

Τέλος, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου, ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύρου, 
η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου, η 6η Περιφερειακή Διεύθυνση 
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Ν. Κυκλάδων και Σάμου), το Ιστορικό 
Αρχείο Κυκλάδων και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Νομού Κυκλάδων, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλά-
δων, η ΤΑΡΣΑΝΑΣ Α.Ε., ντόπιοι παραδοσιακοί καραβομαραγκοί και συναφείς επαγ-
γελματίες.

Νέο ΔΣ στον 
Μαρπησσαϊκό

Από τις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυρια-
κή 16 Ιουνίου 2013 στον ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκό 
εξελέγησαν αλφαβητικά οι παρακάτω:

Άγουρος Άγγελος, Βιτζηλαίος Νίκος, Βιτζη-
λαίου Μαρουσώ , Μαμάσης Πρόδρομος, Παρα-
βατός Σπύρος, Περαντινού Μαρία, Ραγκούσης 
Μανώλης, Τσιγώνιας Άγγελος και Φραντζής 
Ανδρέας.

Τη Τετάρτη 20/6/13 μετά από συνεδρίαση 
των παραπάνω εκλεγέντων πρόεκυψε με  ομό-
φωνη απόφαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
που έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Τσιγώνιας Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Μαμάσης Πρόδρομος

Αντιπρόε-
δρος β: Άγου-
ρος Άγγελος

Γραμματέ-
ας: Βιτζηλαίου 
Μαρουσώ

Ταμίας α: 
Π α ρ α β α τ ό ς 
Σπύρος

Ταμίας β: 
Τσιγώνιας Άγγελος

Γενικός Αρχηγός: Φραντζής Σ. Ανδρέας
Έφορος μπάσκετ: Περαντινού Μαρία
Έφορος ακαδημιών: Βιτζηλαίος Νικόλαος
Έφορος βόλεϊ: Άγουρος Άγγελος
Έφορος πολιτιστικών: Βιτζηλαίος Νικόλαος
Έφορος υλικού: Ραγκούσης Εμμανουήλ
Υπεύθυνη τύπου: Περαντινού Μαρία

Ο ΝΟΠ στην Ιτέα
Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Κύ-

πελλο Optimist 11χρονων, στην Ιτέα, 
στο οποίο συμμετείχαν 199 αθλητές 
από 48 ομίλους, από όλη την Ελλάδα. 

Ο αθλητής του Ν.Ο.Π. Βίκτωρ 
Μπρούσης, κέρδισε την 12η θέση 
στα αγόρια. Σ’υμφωνα με ανακοίνω-
ση του ΝΟΠ «οι ιδιαίτερες καιρικές 
συνθήκες της περιοχής δυσκόλεψαν 
πάρα πολύ τη διεξαγωγή του αγώνα. 
Από την τετραμελή ομάδα του ΝΟΠ εκτός του πρώτου, όλοι οι υπόλοι-
ποί αθλητές συμμετείχαν σε διοργάνωση τέτοιου επιπέδου για πρώτη 
φόρα».

Η κατάταξη των αθλητών του ΝΟΠ έχει ως εξής:
Αγόρια:
Μπρούσης Βίκτωρ 12η θέση
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 85η θέση
Καρασαντές Κωνσταντίνος 127η θέση.
Κορίτσια:
Δαφερέρα Θεοφανία 54η θέση.

www.parosnc.gr
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) 
at: www.facebook.com/paroslife
If you have a smart phone, just download QRReader 
and scan this QR code and you will have a link straight 
to all the What's On information for Paros & Antiparos.

JUNE
For events marked (#), contact KDEPAP (Cultural Dept) at Paros 

Town Hall 22843-60167/8, http://www.facebook.com/Kdepap 

continuing...
Food distribution to those in need by the Paros Women’s 

Association Ariis every Wed 9.15-10.15am at Paros Rock, Paroikia. 
Info: 694-258-2321, 694-732-5919 & 693-667-0556.  http://www.
facebook.com/groups/syllogos.gynaikon.parou.ariis 

until 30 Jun, Tao’s Music Week with Amit Carmeli & guest 
musicians at Tao’s Center, Ambelas. Duration 24-30/6. Info: 22840-
28882, www.taos-greece.com

until 30 Jun, Victoria Katri exhibition «Locus Preconscient» at 
Dimitracopoulos building, Paroikia. #   

until 4 Jul, Yiannis Dendrinos painting exhibition at Art Gallery anti, 
Kastro, Antiparos. Duration 22/6-4/7.  Info: 694-489-8924 & 697-440-
0035, www.antiartgallery.gr

until 31 Aug, Exhibition «Three Artists at Porto Paros» by Jan Mulder 
(painting), Kelly Athanasiadou (metal sculpture) & Apostolis Zolotakis 
(mixed media) at the Porto Paros Hotel, Kolymbithres. Duration 22/6-
31/8. Info: 22840-52669, www.zolotakis.com, www.janmulder.info, 
www.kellyathanasiadou.gr

until 30 May 2014, Ioulia Ventikou painting exhibitions «Moons» 
at Fotis Art Cafe, Naoussa and «Sea bed» at Franca Scala Restaurant, 
Paroikia. Duration 14/6/13-30/5/14, daily 10am-3am. Info:  Fotis Art 
Cafe 697-033-9326, Franca Scala 22840-24407, Medusa 210-724-
4552, www.medusaartgallery.com

29-30 Jun, Classic Boat Race with traditional caiques.  Info: 22840-
21800, www.parosnc.gr

28-30 Jun, Festival de Capoeira «PÉ N’ AREIA» at Santa 
Maria Beach. Info: 694-870-8130. http://www.facebook.com/
events/521819044503158 

28-30 Jun, 3rd Cultural Festival of Alyki «Giorgos Konitopoulos». 
Fri 28/6/: 9.30pm, Yiannis & Nektarios Pantelaios on violin & lute 
with traditional Parian music & 10.30pm Concert with Michalis 
Gabierakis, Kostas Balikos (guitar), Kostas Patelis (lute), Panos Dedes 
(bass), Fanis Balikos (percussion) & Nasia Konitopoulou.  Sat 29/6: 
10pm Traditionjal Dance performance. Sun 30/6: 11am Audiovisual 
presentation «Traveling with the Ballos» at G.Skandallis’ restaurant 
«Alyki» & 10pm Traditional Dance performance.  Entrance Free. Info: 
Maria 693-090-0903.

28 Jun, 6-10pm, PAWS (Paros Animal Welfare Society) Bazaar at 
Aqua Marine Cafe, Alyki.  Info: 695-185-1575, http://www.facebook.
com/pawsparos 

28 Jun, 6pm, Meeting with parents for dramatherapy workshops 
for kids with Dora Tsilouni-Tzika at Ela na Paixoume, Naoussa.  Info: 
Elena 22840-51312, Dora 694-490-6496.

28 Jun, 8.30pm, Opening of exhibition ‘Utopia» by Gagianos, 
Lavdas, Ktistopoulou, Koutsouris, Rammos, Razis, Panagiotidis & 
Zoumboulakis at Venus Art Gallery, Astir of Paros Hotel, Kolymbithres. 
Duration 28/6-30/9 daily 8-10pm. Info: 22840 57976-84,  www.
astirofparos.gr

29 Jun, 8.30pm, Theatrical production «Eirini» (Peace) by 
Aristophanes Archilochos Gymnasio School at the Archilochos Hall, 
Paroikia. 

30 Jun, 8.30pm, Festival of Ag. Anargyron celebrated in the 
courtyard of the monastery on the hill above Paroikia with traditional 
music & dancing.#

30 Jun, 9pm, Theatrical production «Eirini» (Peace) by Aristophanes 
by Archilochos Gymnasio School at the Lefkes Theatre.

30 Jun, 9pm, Dance performance by  Music & Dance Group of 
Naoussa in the courtyard of the Panaghia Church, Naoussa. Info: 
Ypapandi 22840-52284, http://users.otenet.gr/~parofolk/naussagr.
htm 

30 Jun, 9.30pm, Greek movie «Balkanizater» (English subtitles) 
at Cine Enastron, Paros Park, near Kolymbithres. Info: 22840/53573, 
http://www.parospark.com

 
JULY 
fi rst week July, course on ecological/organic agriculture «Growing 

Aromatic Plants» - workshops on essential oils/soaps.  Info: 698-081-
168.

1-11 Jul, Yoga & Qi Kung combination with Spiros Peristeris & Anja 
Vibelund at Okreblue, Santa Maria. Info: Sasy 698-101-4300, www.
okreblue.com

1 Jul, Opening Theodore Papayiannis sculpture exhibition «My 
Ghosts» at Municipal Art Space, Paroikia. Duration 1-14/7.#

2 Jul, 9.30pm, Documentary fi lm «Maradona» (Greek subtitles) 
at Cine Enastron, Paros Park, near Kolymbithres. Info: 22840/53573, 
www.parospark.com

3-6 Jul, 1st Parian Festival of Local Products «Paros’ Daily Bread» 
dedicated to tasting of traditional bread with music, workshops and 
entertainment in Manto Mavroyenous Square, Paroikia. #

3 Jul, 9.30pm, Documentary fi lm «The Blind Fisherman» (English 
subtitles) & Greek fi lm «Katinoula» at Cine Enastron, Paros Park, near 
Kolymbithres. Info: 22840/53573, http://www.parospark.com

4 Jul, 9.30pm, French fi lm «Elena et les hommes» (Greek subtitles) 
at Cine Enastron, Paros Park, near Kolymbithres. Info: 22840/53573, 
www.parospark.com

5 Jul, Opening of Dimitris Lagios art exhibition at Ag.Athanasios 
Hall, Naoussa. Duration 5-20/7.#

FOR KIDS
Montessori Summer Programme 1/7-20/8, Mon-Fri 9am-2pm 

(English & Greek) kids 2.5-9yrs at Linguakids Montessori, Naoussa. 
Info: Katerina 697-282-4325, http://www.facebook.com/Linguactive

 Edutainment Creative Playtime kids 3-12yrs (English & 
Greek). 17 Jun-30 Aug, Mon-Fri 9am-3pm at Myrsini Educational 
Centre, Paroikia. Info: 22840-22850, http://www.myrsini.edu.gr

Arts & Crast s classes kids 4-10yrs, (Greek & English) at Polina’s 
Studio, Potami, Naoussa. Info: Polina 695-550-9594,  Facebook: 
Polina’s Studio

Dramatherapy workshops for kids with Dora Tsilouni-Tzika at 
«Ela na Paixoume», Naoussa. July/Aug, Fri/Sat 4.30-6pm.  Info: Elena 
22840-51312, Dora 694-490-6496.

Creative art workshops at Ai.Yiannis Detis Monastery, near 
Kolymbithres. From 20/6, cost 4€ for 2 hours. Info: Gabriella 697-967-
2930.

Literature Workshops with Marikita Triantafyllou at Ai.Yiannis 
Detis, near Kolymbithres. Info: Marikita 693-651-1983, 694-752-3714.

NOP Swimming & sailing lessons, Livadia, Paroikia. Info: Theo 
22840-21800, www.paros-sailing.gr                                                  

AOP Swimming lessons, Santa Maria, Tue/Thu/Sat 10-10.45am 
(7-9 yrs) & 10.45-11.30am (5-6yrs). Info: Maria 694-543-0468, Kyriaki 
697-481-1838.

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 & 53555 | e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr

Μενου**είναι η εικόνα σας,
πριν καν ο πελάτης
δοκιµάσει το φαγητό σας!
εσείς τι θα του δείξετε;

& ακόµα σουπλά | σουβέρ | θήκες για µαχαιροπίρουνα | επαγγελµατικές κάρτες | µπλοκ παραγγελίας | διαφηµιστικά έντυπα



Κυκλοφόρησε!

. . . ο  ο δ η γ ό ς  τ ο υ  κ α τ α ν α λ ω τ ή

. . . τ ο  δ ε ξ ί  χ έ ρ ι  τ ο υ  ε π α γ γ ε λ µ α τ ί α


