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Σαλάτα ΕΥΦΟΡΙΑ 6,80€

ΠΟΙΚΙΛΙΑ θαλασσινών  11,80€

ΣΟΥΒΛΑΚΙ μύδια τηγανιτα 6,50€

ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΔΗΣ – ΛΕΝΑ ΚΑΛΛΙΔΗ

Βάζουν χέρι
και στο νερό
Πάρος-Αντίπαρος, τι κάνουν;
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Τυπογραφείο Λαουτάρης, Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανά-
σιος (περιφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Γενική Ταχυδρομική, View cafe, Καφέ ∆ωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), βιβλιοπωλείο 
Πολύχρωμο, Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξι-
αρχών), Bioshop - Αλιπράντης Απ, La Palma (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika 
Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια)
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers 
Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα Γερμα-
νός, Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας 
Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσια-
κός Φούρνος της Αγκαιριάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνος
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Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

Η «ΑΛΗΘΕΙΑ»: Έχω να το λέω, έχω να το λέω. 
Μα τέτοια αντίσταση πια, από την αντιπολίτευση 
δήμου Πάρου, δεν την περίμενα ποτέ. Ο χαμός έγι-
νε και πάλι στην τελευταία συνεδρίαση του Λιμενι-
κού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου. Που σε πονεί και 
που σε σφάζει. Δεν ήξερε μιλάμε από πού να φύγει 
η συμπολίτευση. Η Χανιώτη να πηδάει από τα πα-
ράθυρα, η Τριβυζά να ψάχνει να βρει την πόρτα, ο 
Ν. Ραγκούσης να κρύβεται πίσω από το Λιμενάρχη 
και ο Γαβαλάς, να είναι έτοιμος να φωνάξει τα ΜΑΤ 
για να σωθεί!

Δ.Μ.Μ.

ΤΟ «ΨΕΜΑ»: Για 
πολλοστή φορά η πλει-
οψηφία του Λιμενικού 
Ταμείου Πάρου-Αντιπά-
ρου, συνεδρίασε μόνη 
της! Συζήτησαν τα θέ-
ματα, είπαν για τη γρα-
φειοκρατία που υπάρχει 
στο δημόσιο και στις επι-
τροπές, για την έγκριση 
μελετών και στο τέλος 
ψήφισαν και έφυγαν για 
τα σπίτια τους.

Δ.Μ.Μ.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το μόνο πρόβλημα για 
να μη συνεχίσει να συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο, 
είναι να μην αρρωστήσει κάποιος σύμβουλος της 
πλειοψηφίας και να μην μπορεί να πάει ο Λιμενάρ-
χης κ. Ραγκούσης. Τότε, δεν θα μπορούν να έχουν 
απαρτία. Κατά τα άλλα συνεχίζεται η αντιπολίτευ-
ση… από την Αθήνα. Δεκάδες like στο Facebook, 
σε κάθε κείμενο, που κατά την αντιπολίτευση εί-
ναι κατά της δημοτικής αρχής, τον Αλαφούζο μου 
μέσα…

Δ.Μ.Μ.

Και επειδή, το σοβάρεψα πολύ το θέμα πιο πάνω, 
πάμε τώρα και σ’ αυτά που έχουν αξία στην πολιτι-
κή ζωή του τόπου! Λοιπόν, το περασμένο Σάββατο 
το βράδυ, ένας του τοπικού «Τ»ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε με 
το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ του παλιού επαρ-
χείου. Και επειδή είχε απέξω και τον περίμεναν 
κάποια γυναικόπαιδα, φιλοτιμήθηκαν τρία άτομα 
να σπρώξουν το αυτοκίνητο, μπας και πάρει μπρο-
στά. Ο «Τ»Συριζαίος, εννοείται ότι ήταν αραγμένος 
μέσα στο αυτοκίνητο και το «έπαιζε» οδηγός. Ποιοι 
του έσπρωχναν το αυτοκίνητο; Κρατείστε την ανα-
πνοή σας. Δύο άτομα του «ορθόδοξου» ΚΚΕ και 
ένας μίας συνιστώσας της δεξιάς!!!

Δ.Μ.Μ.

Ο «Τ»Συριζαίος, οδηγάρας λοιπόν, (συνάδελφος 
του Νίκι Λάουντα), έκανε προσπάθειες, ξανάκανε 

προσπάθειες, όμως το αυτοκίνητό του δεν έπαιρνε 
μπροστά, Στο μεταξύ τα τρία άτομα συνέχιζαν να 
σπρώχνουν το αμάξι. Τελικά, σπρώξε-σπρώξε, το 
έφθασαν στην παραλία. Ε, και αφού το αυτοκίνητο 
δεν έπαιρνε μπροστά και οι τρεις συμπολίτες μας 
τα είχαν «φτύσει» από το σπρώξε-σπρώξε, είπαν 
να το βάλουν σε μία άκρη και την άλλη μέρα να 
φώναζαν ένα μηχανικό, να δει τι πρόβλημα είχε 
το αυτοκίνητο. Όλα λογικά έτσι, αν είναι λογικό να 
σπρώχνουν δύο «ορθόδοξοι» αριστεροί και ένας 
δεξιός, τον «Τ»Συριζαίο…

Δ.Μ.Μ.

Ω! του Θαύματος (αν 
και αυτά τα κομού-
νια, δεν πιστεύουν στα 
θαύματα). Την ώρα 
που πήγε να βγει ο 
«Τ»Συριζαίος και να 
κλειδώσει το αυτοκί-
νητο, ανακάλυψε… ότι 
χρησιμοποιούσε λάθος 
κλειδί! Μάλιστα! Και 
από την άλλη, θέλει ο 
«Τ»ΣΥΡΙΖΑ και εξου-
σία! Ένα αυτοκίνητο να 
βάλουν μπροστά, δεν 
μπορούν!

Δ.Μ.Μ.

Όχι, όχι. Με τίποτα δεν μπορώ να πω το όνομα 
της οδηγάρας. Μα με τίποτα σας λέω! Έχω δώ-
σει το λόγο μου στον Ισιγώνη, να μην αναφέρω 
το όνομά του! Δεν γίνεται σας λέω! Το όνομα του 
Παριανού, Νίκι Λάουντα-Ισιγώνη, δεν θα το πω με 
τίποτα!

Δ.Μ.Μ.

Α, και μετά, και αφού μας είχε βγει απέξω όλο 
το οινόπνευμα που είχαμε πιει τη νύχτα, πήγα μια 
βόλτα μέχρι το «KIALOA», και έπεσα πάνω στο 
Μηνά! (Ένας είναι ο πρόεδρας). Κάτι μου έλεγε 
ο Μηνάς, μέχρι το πρωί που τα πίναμε για το Το-
πικό Παροικιάς, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα! Μετά, 
μόλις ξημέρωσε πήγαμε και μια βόλτα μέχρι του 
Χρήστου το μπαρ, αλλά εκεί θυμήθηκα τη φυσι-
κή γοητεία μου (να λείπουν τα χαζόγελά σας) και 
προσπάθησα να κάνω «καμάκι». Ο Μηνάς, έφυγε 
και από τότε αγνοώ το φιλαράκι μου. Τώρα, αν τον 
δείτε να με βρίζει, έχει δίκιο, αφού εγώ του είπα να 
πάμε για ένα τελευταίο ποτό στο «Booze» και μετά 
τον ξέχασα!

Δ.Μ.Μ.

Άντε και μία τελευταία «διαφωνία»-κουίζ. Πόσοι 
τοπικοί σύμβουλοι θα εκλεγούν σε 10 μήνες, στη 
δημοτική κοινότητα Αντιπάρου;

Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

«Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι τα Επαγγελματικά 
και Τεχνικά Λύκεια δεν επιτελούν σήμερα το ρόλο 
τους αντιμετωπίζοντας σειρά στρεβλώσεων και πε-
λατειακών σχέσεων».

Τα ίδια ακριβώς διαβάσαμε, όταν δημοκρατικά, 
έκλεισαν την ΕΡΤ. Τα ίδια θα διαβάσουμε και τις 
επόμενες μέρες για κάθε δημόσια υπηρεσία που 
θα διαγράψουν από το χάρτη. Τα σχολεία σήμερα, 
τα νοσοκομεία αύριο, οι δήμοι στη συνέχεια και δεν 
θα υπάρξει τέλος, αν δεν το επιβάλουμε εμείς.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλα γίνονται την ώρα που όλα 
υπολειτουργούν λόγω καλοκαιριού. Ποιος θα αφή-
σει, σκέφτονται, τις δουλειές του για να διαδηλώ-
σει κατά της ισοπέδωσης των κοινωνικών δομών. 
Όμως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.

Οι δήμοι Πάρου και Αντιπάρου πρέπει να αναλά-
βουν πρωτοβουλίες για να σταματήσουμε αυτή την 
καταστροφή. Το ΕΠΑΛ δεν θα λειτουργήσει, από 
τους δήμους πρέπει να φύγουν κάποιοι υπάλληλοι 
και πρώτα οι δημοτικοί αστυνόμοι, τα προβλήματα 
στο κέντρο υγείας διαιωνίζονται και εμείς δεν μπο-
ρεί να μείνουμε απαθείς. Πρέπει να τεθούν όλες οι 
δυνάμεις σε κατάσταση συναγερμού. Να ενημερώ-
σουμε σωστά όλους τους κάτοικους των νησιών 
μας με όλους τους δυνατούς τρόπους και να προε-
τοιμαστούμε για δύσκολους και σκληρούς αγώνες, 
γιατί θα έχουμε πολύ δύσκολη συνέχεια. 

Το μαύρο στις οθόνες, το λουκέτο στο ΕΠΑΛ,τα 
άδεια ιατρεία στο κέντρο υγείας μαζί με τα δεκά-
δες λουκέτα στα μαγαζιά μας και τους εκατοντάδες 
ανέργους είναι το περιβάλλον που δεν μας επιτρέ-
πει να ολιγωρήσουμε άλλο.

Λαουτάρης

 ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΠΑΛ...
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aqua paros
waterpark

Παροχές | Facilities:
▶ Πισίνα

   Swimming pool
▶ Νεροτσουλήθρες

   Water slides
▶ Παραλία

   Beach
▶ Μπαρ

   Bar & Pool bar
▶ ∆ωρεάν ξαπλώστρες

   Free sunbeds
▶ Ποτάµι µε σαµπρέλες

   Lazy river

Κολυµπήθρες | Kolimpithres
Νάουσα | Naoussa

τηλ/tel: 22840 52669

Porto Paros
aqua paros

All day fun for everyone!  Διασκέδαση όλη µέρα για µικρά & µεγάλα παιδιά!

Εκδηλώσεις 
της Βιβλιοθήκης 
«Γ. Γκίκας»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν πέντε εκδηλώσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πά-
ρου, «Γιάννης Γκίκας», το μήνα Ιούνιο. Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις ήταν οι εξής:

Στις 7 Ιουνίου, παρουσιάστηκε η εκδήλωση: «Καλώς ήρθατε στον κόσμο των 
e-book», που εισήγαγε όλους όσοι την παρακολούθησαν τον τρόπο αναζήτησης και 
χρήσης των ηλεκτρονικών βιβλίων και των συσκευών ανάγνωσής τους. Εισηγητής 
ήταν ο κ. Νίκος Σαρρής, πτυχιούχος των υπολογιστών, από την εταιρεία «Ηχόραμα». 
Ο κ. Σαρρής, έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουν όλοι και να προσεγγίσουν το νέο 
μέσο ανάγνωσης που τείνει να αυξάνει τους οπαδούς του ολοένα και πιο γρήγορα. 
Οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης ευχαριστούν επίσης και τον κ. Μωυσή Φριζή, για τον 
εξοπλισμό που τους δάνεισε και τη βοήθεια που παρείχε στην όλη προετοιμασία της 
εκδήλωσης

Το Σάββατο 15 Ιουνίου, 45 άτομα, 34 παιδιά και 11 εθελοντές, κατέκλυσαν το 
Αρχαιολογικό Μουσείο για 5 ώρες, στην εκδήλωση με τίτλο: «Μικροί αρχαιολόγοι». 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «[…] κανένας δεν κουράστηκε, 
κανένας δεν βαρέθηκε, κανένας δεν έφυγε χωρίς να μας ζητήσει να το επαναλάβου-
με. Διασκεδάσαμε με τη συμπλήρωση των φυλλαδίων που ζητούσαν πληροφορίες, 
ζωγραφιές και άλλα παιχνίδια από τα εκθέματα του Μουσείου (δημιουργία της ΚΑ’ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), με διαδραστικά παιχνίδια που 
μας έκαναν να γελάσουμε πολύ και μάθαμε με πόσο κόπο και χρόνο καθαρίζονται 
τα «graffi  ti» εξασφαλίζοντας έτσι μελλοντικούς συμμετοχικούς πολίτες. Η εκδήλωση 
διασκέδασε ακόμα και ενήλικες συμπολίτες μας που ήρθαν να παρακολουθήσουν μια 
διαφορετική ξενάγηση στο Μουσείο!». Για την παραπάνω δράση οι υπεύθυνοι της 
Βιβλιοθήκης ευχαριστούν τους εθελοντές: Δήμητρα Σοφιανού, Χριστίνα Δαματο-
πούλου, Ειρήνη Πιτιλάκου, Ματίνα Αναγνωστοπούλου, Κατερίνα Δεσύλλα, Βαρβάρα 
Μπελεσιώτη, Άννα Διαμαντάκου, Ζαμπέτα Χανιώτη, Βασιλική Κυπρούλη και Νεκτα-
ρία Δρακάκη.

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου, φιλοξενήθηκαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, οι φοιτη-

τές του προγράμματος: «Στην Πάρο του 
2013 φροντίζουμε ιδιαίτερα το περιβάλ-
λον». Συγκεκριμένα, η Δημοτική Βιβλιο-
θήκη, σε συνεργασία με την Τουριστική 
Επιτροπή Δήμου Πάρου, το Δημοτικό 
Διαμέρισμα Παροικίας και το Διεθνές 
Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών 
Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «College Year in Athens», με συντο-
νίστρια την καθηγήτρια ανθρωπολογίας 
Aimee Placas, διοργάνωσε και φέτος το 
εθελοντικό πρόγραμμα που έγινε πλέ-
ον θεσμός. Φέτος οι φοιτητές άσπρισαν 
τους δρόμους της Παροικιάς και είχαν 
έτσι την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 
τους κατοίκους του νησιού και να μάθουν για την ελληνική κουλτούρα και φιλοξενία. 

Στην μικρή δεξίωση που δόθηκε προς τιμήν των εθελοντών και των διοργανωτών 
είχαν όλοι την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν πληροφορίες 
και απόψεις για τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο χωρών.

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου, η αυλή της βιβλιοθήκης γέμισε με περισσότερους από 50 
μικρούς και μεγάλους ακροατές της εκδήλωσης «Μια φορά κι έναν καιρό: ανάγνωση 
Παριανών παραμυθιών». Τα παιδιά είχαν ξαπλώσει άνετα και αγκαλιά με τα μαξιλα-
ράκια τους απόλαυσαν για περισσότερο από μία ώρα την αφήγηση της κ. Μοσχούλας 
Μαρμαρά σε Παριανά παραμύθια της κ. Ιωάννας Σέργη. 

Τέλος, την Παρασκευή 28 Ιουνίου, 60 άτομα είχαν τη χαρά να δοκιμάσουν μία  
ευχάριστη έκπληξη στην εκδήλωση με τίτλο «Γιόγκα γέλιου». Η κ. Βηθλεέμ Μπαλτζή 
από τους «greeklaughers.gr» εισήγαγε τους ακροατές στις ευεργετικές ασκήσεις γέ-
λιου και εξήγησε πόσο μπορεί το γέλιο να επηρεάσει τη ζωή και την υγεία μας. 

Τέλος, σε ανακοίνωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Γ. Γκίκας», τονίζεται το εξής:
«Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τα οφέλη της ύπαρξης και δημιουργικής 

λειτουργίας των βιβλιοθηκών προς στην τοπική κοινωνία και να υψώσουμε τη φωνή 
διαμαρτυρίας μας στο κλείσιμο και στη συγχώνευσή τους, σύμφωνα με τις κυβερνη-
τικές ανακοινώσεις των νέων μέτρων. Αν και η δική μας βιβλιοθήκη δεν απειλείται 
άμεσα, θεωρούμε πως η ευαισθητοποίηση και η έγκαιρη κινητοποίηση των πολιτών 
δεν πρέπει να έχει τοπικό αλλά εθνικό χαρακτήρα».
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Πωλούνται υγρότοποι  
σε Πάρο-Αντίπαρο!

Με ερώτησή του στην Ευρωβουλή, στις 5 Ιουλίου 2013, ο Ευρωβουλευτής των 
Οικολόγων – Πράσινων, κ. Νίκος Χρυσόγελος, ζητάει να μάθει σχετικά με τη μεταβί-
βαση στο ΤΑΙΠΕΔ, προστατευόμενων υγροτόπων και ακτών στις Κυκλάδες

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσόγελος, ζητά να διευκρινίσει τη θέση της η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή σχετικά με πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1020/24-
5-13), σύμφωνα με την οποία το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) μπορεί να διαχειρίζεται και να εκποιεί και εκτάσεις 
που βρίσκονται εντός των ορίων περιοχών NATURA 2000.

O Νίκος Χρυσόγελος, ανταποκρινόμενος με την ερώτησή του αυτή και σε αιτήματα 
περιβαλλοντικών οργανώσεων από τις Κυκλάδες, ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αν θεωρεί μια τέτοια προοπτική συμβατή με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και αν συ-
νεχίζει να θεωρεί την προστασία των φυσικών περιοχών οικολογικής αξίας Natura 
2000 ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα, ή προτίθεται να τις θυσιάσει υπό τις πιέσεις της 
οικονομικής κρίσης και χρηματοπιστωτικών κέντρων. 

Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή των Κυκλάδων στην πρόσφατη απόφαση της Ελ-
ληνικής Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1020/24-5-13), το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει να διαχειρίζεται 
και να εκποιεί 8 περιοχές σημαντικής οικολογικής αξίας: 4 περιοχές υγροτόπων σε 
Νάξο, Μήλο και Άνδρο που βρίσκονται εντός ορίων περιοχών Natura 2000 (Ειδικές 
Ζώνες Διατήρησης, από τις οποίες οι 3 και εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας -περιο-
χών σημαντικών για τα Πουλιά), 1 υγρότοπο στη Νάξο που έχει χαρακτηρισθεί κατα-
φύγιο άγριας ζωής, και 3 περιοχές υγροτόπων σε Πάρο -Αντίπαρο που έχουν 
χαρακτηρισθεί προστατευόμενοι ως μικροί νησιωτικοί υγρότοποι. Σημαντι-
κά τμήματα των υγροτόπων αυτών καλύπτονται από οικότοπους ευρωπαϊκής 
προτεραιότητας, όπως αναλυτικά για κάθε περιοχή αναφέρεται πιο κάτω. Για τη μία 
μάλιστα από τις περιοχές αυτές, τις Λίμνες Αγίου Προκοπίου, έχει ξεκινήσει διαδικα-
σία προκαταρκτικής ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών, σύμφωνα με δημοσίευμα 
τοπικής εφημερίδας, με προτεινόμενες χρήσεις: ξενοδοχειακό συγκρότημα, εξοχικές 
κατοικίες, εμπορικές χρήσεις και  συντελεστής δόμησης 0,2 (σε περιοχή που καλύ-
πτεται κατά 76-95% από τον Οικότοπο προτεραιότητας Νο 1150: Παράκτιες λιμνοθά-
λασσες).

Οι παραπάνω αποφάσεις έρχονται, επίσης, σε αντίθεση και με τον εφαρμοστικό 
νόμο του Μνημονίου Ν. 3986/2011, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του οποίου «δεν 
επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους 
σε οικότοπους προτεραιότητας και σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης ή 
προστασίας της φύσης».

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευ-
κρινίσει αν είναι σε γνώση της οι αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και αν συναινεί 
ή συμμετέχει στην εκποίηση περιοχών σημαντικής οικολογικής αξίας στα ευαίσθητα 
και ήδη πιεζόμενα οικοσυστήματα των ελληνικών νησιών. Οι περιοχές που αποφασί-
στηκε να ενταχθούν στον κατάλογο προς εκποίηση έχουν πολλαπλά χαρακτηρισθεί ως 
προστατευόμενες και σημαντικές τόσο από την ευρωπαϊκή όσο κι από την ελληνική 
νομοθεσία, και η αξιοποίησή τους -έτσι όπως εμφανίζεται να προωθείται- προσκρούει 
στις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ακόμη περισσότερο όμως πρέπει να τονίσουμε ότι, στο όνομα της οικονομικής κρί-
σης (ή και ιδιωτικών συμφερόντων) δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να θυσιάσουμε την 
πολύτιμη και απειλούμενη βιοποικιλότητα των ελληνικών νησιών, ούτε να παραγνω-
ρίσουμε τον σημαντικό ρόλο των παράκτιων υγροτόπων για την ισορροπία των ευαί-
σθητων υδατικών συστημάτων». 

Ποιες περιοχές είναι;
1. Έκταση 162 στρεμμάτων της περιοχής «Λίμνες Αγίου Προκοπίου», στο νησί της 

Νάξου.
2. Περιοχή εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Κεντρική και 

Νότια Νάξος» ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παρά-
κτιες λιμνοθάλασσες 76-95% κάλυψης.

3. Έκταση 50 στρεμμάτων της περιοχής «Καλαντός», στο νησί της Νάξου. Η περιο-
χή  βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Κεντρική και 
Νότια Νάξος» ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης και εντός των ορίων της περιοχής του 
Δικτύου Natura 2000 «Νότια Νάξος» ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας εντάσσεται δε σε 
Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά  και μικρός νησιωτικός υγρότοπος.

4. Έκταση 27 στρεμμάτων της περιοχής «Ατένι Υδρούσας», στο νησί της Άνδρου. 
Η περιοχή  βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ως 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης και εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 
«Άνδρος: Κεντρικό και Νότιο Τμήμα» ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, έχει δε χαρακτη-
ρισθεί ως Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά.

5. Έκταση 64 στρεμμάτων της περιοχής «Χιβαδολίμνη Πλάκας», στο νησί της Μή-
λου. Η περιοχή  βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 
«Νήσος Μήλος» ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης και εντός των ορίων της περιοχής του 
Δικτύου Natura 2000 «Δυτική Μήλος» ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, έχει δε χαρα-
κτηρισθεί ως Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά. (Οικότοποι προτεραιότητας: 1150 πα-
ράκτιες λιμνοθάλασσες 5-25% κάλυψης, 2250 θίνες των παραλίων.

6. Έκταση 1091 στρεμμάτων της περιοχής «Αγερσανί -Λίμνη Αλυκής», στο νησί της  

Νάξου. Η περιοχή της  Αλυκής έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής. (Οικό-
τοποι προτεραιότητας, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 51-75% κάλυψης, 2250 θίνες των 
παραλίων 1120 εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με posidonia.

7. Εκτάσεις 66 και 13 στρεμμάτων της περιοχής «Αλυκή Αγκαιριάς», στο 
νησί της  Πάρου, που έχουν χαρακτηρισθεί μικροί νησιωτικοί υγρότοποι 
(Υ422PAR003 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012 αλλά και ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΖΟΕ -φεκ 148/
ΑΑΠ/2012) (Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 26-
50% κάλυψης)

8. Έκταση 20 στρεμμάτων της περιοχής «Παναγιά», στο νησί της  Αντιπά-
ρου, που έχει χαρακτηρισθεί μικρός νησιωτικός υγρότοπος (Υ422APR002 
ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012). Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθά-
λασσες 51-75% κάλυψης.

 
Η ερώτηση στην Ευρωβουλή

Η ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Ν. Χρυσόγελος, έχει ως εξής:
«Εκποιούμενες προστατευόμενες περιοχές Κυκλάδων - Υγρότοποι /περιοχές 

Natura.
Σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο 

Φ.Ε.Κ. 1020/24-5-13, το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνι-
κού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να εκποιεί εκτάσεις στα νη-
σιά των Κυκλάδων, που βρίσκονται εντός των ορίων περιοχών NATURA 2000. Ήδη 
έχει ξεκινήσει διαδικασία προκαταρκτικής ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών για 
το «Δημόσιο ακίνητο στην περιοχή Λίμνες Αγίου Προκοπίου» στη Νάξο και υπάρχουν 
πληροφορίες ότι επίκειται η εκποίηση κι άλλων εκτάσεων στις Κυκλάδες:

- 4 περιοχές υγροτόπων σε Νάξο, Μήλο και Άνδρο που βρίσκονται εντός ορίων 
περιοχών Natura -Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, από τις οποίες οι 3 και εντός Ζωνών 
Ειδικής Προστασίας -περιοχών σημαντικών για τα Πουλιά,

- 1 υγρότοπος στη Νάξο που έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής, και
- 3 περιοχές υγροτόπων σε Πάρο -Αντίπαρο που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευ-

όμενες ως μικροί υγρότοποι.
Σημαντικά τμήματα των υγροτόπων αυτών καλύπτονται από οικότοπους προτεραιό-

τητας. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 «δεν επιτρέπεται η αξιοποί-
ηση δημοσίων ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους προτε-
ραιότητας και σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης ή προστασίας της φύσης».

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει σχετική πληροφόρηση από τις αρμόδιες αρχές;
2. Θεωρεί συμβατή με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία μια τέτοια προοπτι-

κή; Ενθαρρύνει μια τέτοια προοπτική ο εκπρόσωπός της στην Τρόικα;
3. Συνεχίζει να θεωρεί την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ως 

Ευρωπαϊκή προτεραιότητα ή έχει αλλάξει την προσέγγισή της υπό την πίεση της οι-
κονομικής κρίσης και χρηματοπιστωτικών κέντρων που απαιτούν αποπληρωμή των 
χρεών υπερχρεωμένων χωρών όπως η Ελλάδα, με κάθε θυσία, ακόμη και με εκποί-
ηση φυσικών περιοχών ανεκτίμητης οικολογικής αξίας;».

Άκρα του τάφου σιωπή
Εντύπωση προκαλεί στους πολίτες των νησιών μας και ενώ το θέμα έχει «ανάψει» 

στις δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, ότι τόσο ο Δήμος Πάρου, όσο και ο Δήμος Αντιπά-
ρου, για την υπόθεση δεν έχουν κάνει καμία σχετική ανακοίνωση ή δεν γνωρίζουμε 
αν έχουν προσπαθήσει να ενημερωθεί για το θέμα.

Σε κάθε περίπτωση μία πιθανή εκποίηση των παραπάνω προστατευμένων υγρο-
τόπων θα σημάνει αιτία πολέμου για τις τοπικές κοινωνίες, άσχετα αν οι δήμοι των 
νησιών μας παραμείνουν παρατηρητές των εξελίξεων…



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!
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Η πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής Δήμου Πά-
ρου, κ. Μαρία Χανιώτη, παραχώρησε στην εφημερίδα 
μας συνέντευξη σχετικά με τη δράση του νησιού μας για 
την προβολή του, αλλά και για τα δημοτικά θέματα.

Τουρισμός
Τι τουριστική κίνηση υπάρχει φέτος το καλοκαίρι 

στο νησί μας και τις περιμένετε στη συνέχεια;
Μ. Χ.: «Αν και είναι νωρίς για να οδηγούμαστε σε συ-

μπεράσματα, ωστόσο το ξεκίνημα τη σαιζόν ήταν ικανο-
ποιητικό σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα. Η σύνθεση 
των επισκεπτών προσεγγίζει το πολυδιάστατο τουριστικό 
προϊόν του τόπου μας. Η Πάρος είναι ιδανικός προορι-
σμός για τον τουρίστα που αναζητά χαλάρωση ή ειδικά 
ενδιαφέροντα και ποιοτικές υπηρεσίες κάθε εισοδηματι-
κού επιπέδου. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως χάρη στις 
στοχευμένες δράσεις του Δήμου και της Τουριστικής 
Επιτροπής, Ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για 
την προσιτή Πάρο της αυθεντικότητας, ενώ άλλα ΜΜΕ 
κατατάσσουν την Πάρο, στους εκλεπτυσμένους προορι-
σμούς».

Οι περισσότεροι συμπολίτες μας ίσως να μην 
γνωρίζουν τι κινήσεις γίνονται από την τουριστική 
επιτροπή και ποιος είναι ο ρόλος της. Μπορείτε να 
μας εξηγήσετε;

Μ.Χ.: «Ο θεσμός της τουριστικής επιτροπής αναδεί-
χθηκε στο πλαίσιο του Καλλικράτη παρόλο που ο Δήμος 
Πάρου είχε φροντίσει, επί δημαρχίας Γ. Ραγκούση, να 
τη δημιουργήσει. Στόχος της επιτροπής είναι ο εντο-
πισμός, η διερεύνηση, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων για την καλύτερη προώθηση του προ-
ορισμού «Πάρος» με δεδομένους τους περιορισμούς 
που διέπουν την λειτουργία ενός Ο.Τ.Α. Από την πρώτη 
στιγμή αποφασίσαμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το 
στενό πλαίσιο της παρουσίας μας μόνο σε εκθέσεις και 
διαφημίσεις σε έντυπα και ότι πρέπει να βρεθούν σύγ-

χρονοι τρόποι προβολής. Σίγουρα στο παρελθόν είχαν 
γίνει πολύ σημαντικές κινήσεις όμως τα πράγματα προ-
χωρούν κι εμείς έπρεπε να ακολουθήσουμε τους νέους 
ρυθμούς».

Ποιοι μετέχουν στην τουριστική επιτροπή και 
πως χαράσσεται η πολιτική που ακολουθείται;

Μ.Χ.: «Στόχος είναι η ανάδειξη του τουρισμού που 
αποτελεί και τη «βαριά βιομηχανία» της Πάρου. Η ομάδα 
που λειτουργεί απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματί-
ες με γνώση στον τουρισμό μέσα από το αντικείμενο και 
τις σπουδές τους και πάνω από όλα, με θέληση για να 
εργαστούν για το καλό του τόπου. Όπως γνωρίζετε όλοι 
δουλεύουμε εθελοντικά. Τονίζω την λέξη «ομάδα» για-
τί θεωρώ πως στην τουριστική επιτροπή δεν υπάρχουν 
ούτε τα περιθώρια ούτε η πολυτέλεια για αυθαίρετες 
αψιμαχίες και μικρότητες ή πολιτικά παιχνίδια. Στόχος 
είναι η προσέλκυση τουριστών που θα επισκεφτούν το 
νησί, και θα γεμίσουν με ικανοποίηση από το προσφε-
ρόμενο προϊόν. Για να επιτευχθεί ο στόχος χρειάζεται η 
αποτύπωση του προϊόντος μας και παράλληλα η ένωση 
της θεωρίας με την πράξη, ώστε η επιτροπή και ο Δήμος 
να παράγουν έργο».

  
Να σας ρωτήσουμε ποιες αστοχίες υπήρχαν στην 

τουριστική επιτροπή σ’ αυτό το διάστημα που είσα-
στε πρόεδρος της. 

Μ.Χ.: «Συνηθίζω να λέω πως το σημείο αναφοράς της 
προσπάθειας μας δεν είναι μόνο το όραμα μας αλλά οι 
περιορισμοί και τα εμπόδια που καλούμαστε να αντιμε-
τωπίσουμε. Η πολύπλοκη γραφειοκρατία που αντιμε-
τωπίζει ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης σε συ-
νάρτηση με την κακή οικονομική συγκυρία εμποδίζει σε 
μεγάλο βαθμό τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 
για την ανάδειξη του προορισμού. Είναι πρόκληση η υλο-
ποίηση «τη σωστή στιγμή» όταν απαιτούνται στο δημόσιο 
πολύμηνες και επίπονες διαδικασίες. Είναι πρόκληση η 
δημιουργία προϋποθέσεων και ο εντοπισμός ευκαιριών 
για την υλοποίηση ενεργειών που διασφαλίζουν διεθνή 
προβολή με το ελάχιστο δυνατό κόστος ή πολλές φορές 
στηριζόμενοι μόνο στις παροχές των επαγγελματιών 
του τόπου μας  Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η 
διαπραγμάτευση με τη μεγάλη Γερμανική τηλεοπτική 
παραγωγή «taff» που επισκέφτηκε την Πάρο για κινημα-
τογράφηση, έπειτα από επίμονη προσπάθεια 4 μηνών. 
Απέναντι στις προκλήσεις αυτές δοκιμαζόμαστε όλοι μας 
καθημερινά και προσπαθούμε για το καλύτερο, χωρίς να 
υποστηρίζουμε πως είμαστε αλάνθαστοι».

  
Ποιες θεωρείται πως ήταν οι «δυνατές» κινή-

σεις που έγιναν και πόσο αυτές έφεραν αποτέλε-
σμα στο νησί μας.

Μ.Χ.: «Φανταστείτε τις ανάγκες του προορισμού μας 
σαν ανάποδη πυραμίδα. Στην κορυφή των προτεραιοτή-
των μας είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών για προβολή 
του τόπου σε ένα μεγάλος εύρος ομάδων ενδιαφέροντος 
και γεωγραφικών αγορών. Όσο προχωρά κανείς προς 
τα κάτω τόσο οι δράσεις εξειδικεύονται σε πιο ειδικές 
ομάδες-στόχους. Στο πνεύμα αυτό, ο Δήμος Πάρου και η 
Επιτροπή ενεργοποιούν πρόγραμμα στοχευμένων δρά-
σεων όπως εκθεσιακές συμμετοχές, εξειδικευμένες πα-
ρουσιάσεις του προορισμού, roadshows, οργάνωση ή 
υποστήριξη ταξιδιών γνωριμίας με πράκτορες και δημο-
σιογράφους, προκειμένου να προσεγγίσουμε: α) απευ-
θείας το ταξιδιωτικό κοινό, β) τους επηρεαστές όπως οι 
δημοσιογράφοι και οι επαγγελματίες πράκτορες ή TOs. 

Βασικό συστατικό των προσπαθειών είναι η επιλογή 
ποιοτικών  δράσεων όπως η παρουσίαση του προορι-
σμού στη Βιέννη που διασφάλισε ο Δήμος σε συνερ-
γασία με την Ένωση Ξενοδόχων, στο Βερολίνο, η συμ-
μετοχή σε roadshow στη Γαλλία, η συνεργασία με την  
Ιταλική αεροπορική εταιρία για press trip και πρόκληση 
δημοσιότητας, η επίσκεψη κορυφαίων τηλεοπτικών συ-
νεργείων κλπ. Παράλληλα επιχειρούμε την υλοποίηση 
πρωτότυπων δράσεων όπως η προσέγγιση του Ελληνι-
κού κοινού, μέσα από την συνεργασία με το δίκτυο των 
78 καταστημάτων Hondos Center, την προβολή μέσω 
των λεωφορείων στην Αθήνα, τη δράση «η Πάρος πάει 
Αράχωβα», τους ραδιοφωνικούς διαγωνισμούς... «Κα-
τεβαίνοντας» την ανάποδη πυραμίδα μας, στοχευμένες 
δράσεις θεωρούνται η προσέγγιση φίλων του surf με 
εξειδικευμένο δημοσιογραφικό ταξίδι που οργανώσαμε 
με την ΠΝΑ και το fam trip Πολωνών πρακτόρων και 
δημοσιογράφων, με επίκεντρο την εκπομπή «του…Μα-
μαλάκη» της Πολωνίας, Θεόφιλου Βαφειάδη».

Τι άλλο έχετε ως σκέψη για τη συνέχεια στην 
τουριστική επιτροπή;

Μ.Χ.: «Ο επόμενος στόχος, είναι η δημιουργία μιας 
δυναμικής-σύγχρονης ιστοσελίδας που θα αποτελέσει 
ένα πολύ δυνατό εργαλείο για την προβολή. Τα social 
media επίσης, πρέπει να μπουν στη ζωή μας. Η χρήση 
της νέας τεχνολογίας αποτελεί στοίχημα. Όραμα μου, η 
στελέχωση ενός γραφείου Τουρισμού στο Δήμο, με μο-
νίμους υπαλλήλους με την ανάλογη εκπαίδευση, έτσι 
ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα - πυρήνας η οποία θα 
μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Για μένα έχει ιδι-
αίτερη σημασία η ομάδα, πάντα είχε! Και η ομάδα που 
πλαισιώνει την Τουριστική Επιτροπή είναι αξιόλογη και 
στέκονται δίπλα μου ανά πάσα στιγμή. Οφείλω να τους 
ευχαριστήσω όλους γι’ αυτό».

  
Ο Δήμος

Πως κρίνεται την πορεία του δημοτικού συνδυα-
σμού που μετέχετε.

Μ.Χ.: «Θεωρώ ότι παρ’ όλες τις αντιξοότητες που 
αντιμετωπίζουμε όπως προανέφερα,  η υποστελέχωση, 
η δύσκολη οικονομική συγκυρία και η γενικότερη απαξί-
ωση της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση του 
απεχθούς μνημονίου που ισοπεδώνει τα πάντα, τα πάμε 
καλά. Η προσπάθεια είναι τιτάνια, τα έργα που έγιναν 
πολλά και σημαντικά, τα καθημερινά προβλήματα αντι-
μετωπίζονται ικανοποιητικά και θεωρώ ότι είμαστε σε 
καλό δρόμο. Αυτό θα φανεί και τον επόμενο χρόνο που 
θα περάσουμε στην φάση υλοποίησης αρκετών έργων 
που έχουν προγραμματιστεί. Βέβαια, εχθρός του καλού 
είναι το καλύτερο, χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα, 
όπως είναι οι λιμενικές υποδομές που η έλλειψη τους 
εμποδίζει την ανάπτυξη όπως θα την θέλαμε, παρόλη την 
προσπάθεια του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου που 
όμως είναι εντελώς, υποστελεχωμένο με αποτέλεσμα να 
υπάρχει η μεγάλη καθυστέρηση. Οι αθλητικές υποδομές 
είναι επίσης κάτι, που θα έπρεπε να έχει «τρέξει» αλλά 
και εκεί, υπάρχουν κωλύματα. Η ανάδειξη των μονο-
πατιών είναι ακόμα έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί. Το 
αεροδρόμιο έπρεπε να έχει γίνει χθες… Και οφείλουμε 
να αναγνωρίσουμε ότι χωρίς την καθοριστική παρέμ-
βαση του τ. υπουργού Γ. Ραγκούση και τις πιέσεις του 
Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη, προς όλες τις κατευθύνσεις, 
δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που είμαστε. Το αεροδρόμιο 
αποτελεί έργο «πνοής» για το νησί. Τέλος, να τονίσω ότι 
η προσπάθεια του Δημάρχου είναι τεράστια και ότι σ’ αυ-
τόν και την ψυχραιμία που τον διακρίνει οφείλεται, κατά 
κύριο λόγο, η καλή πορεία του Δήμου. Οφείλω βέβαια, 
να πω ότι το προσωπικό του Δήμου υπερβάλει εαυτόν 
και έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
Καλλικρατικού Δήμου που είναι τεράστιες».

Εκλεχτήκατε δημοτική σύμβουλος για πρώτη 
φορά το 2010. Τι διαφορά υπάρχει απ’ ό,τι πιστεύ-
ατε πριν σαν πολίτης και τι πιστεύετε τώρα, που 
βλέπετε τα πράγματα από μέσα. 

Μ.Χ.: «Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η γρα-
φειοκρατία θα είναι το μείζον πρόβλημα της λειτουργί-
ας του Δήμου. Πολλές φορές αυτό με κάνει να θέλω να 
παρατήσω την προσπάθεια, τελικά όμως, με πεισμώνει 
περισσότερο. Δράσεις που με ιδιωτική πρωτοβουλία 
θα τελείωναν σε λίγες ημέρες, στο Δήμο μπορεί να πά-
ρουν μήνες… Ξεκίνησα πολύ ρομαντικά με όνειρα και 
προσδοκίες τις οποίες όμως, δεν είναι απλά τα πράγμα-
τα, μόνο με πολύ προσωπική δουλειά και πείσμα είναι 
εφικτό να γίνουν πραγματικότητα. Το καλό είναι ότι έχω 
πολύ καλούς συνεργάτες που πιστεύουν σε μένα και 
αγαπούν το νησί».

Στην Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς, πως είναι τα 
πράγματα;

Μ.Χ.: «Τα πράγματα πάνε καλά, πολλά έργα εντάχθη-
καν και είτε υλοποιήθηκαν είτε πρόκειται να υλοποιη-
θούν σύντομα. Τα παρακολουθώ ανελλιπώς σε συνερ-
γασία πάντα, με τον πρόεδρο της Τοπικής κοινότητας. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αγκαιριά για μία σειρά ετών 
ήταν …ξεχασμένη. Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα 
που λιμνάζουν εδώ και χρόνια όπως η μεταφορά λυ-
μάτων που ταλαιπωρεί τους επαγγελματίες του χωριού 
και βέβαια, το πολύ σοβαρό θέμα της κατασκευής του 
αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής που εδώ και 20 χρόνια 
«προχωράει», αλλά πάντα υπάρχουν δυσκολίες και πι-
σωγυρίσματα… Πραγματικά έχει καταντήσει το «Γεφύρι 
της Άρτας».

Μ. Χανιώτη:
«Εχθρός του καλού 
είναι το καλύτερο»



7www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ • ΕΚΚ. ΒΟΘΡΩΝ • ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΑΚΑΘ. Υ∆ΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Ο.Τ.Α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΦΟΡΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ,
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΠΟΦ/ΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΜΙΚΡΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ∆ΥΣΒΑΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
κ: 6944 647005 (24 ΩΡΕΣ) | κ: 694 8898342 | τ: 22840 23633

ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧ.Α.

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 100-130€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Μελέτες  
για αίθουσες  
στο λιμάνι

Συνεδρίασε το Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, το 
μεσημέρι της 9/7/2013. Κύριο θέμα της συνεδρίασης 
ήταν η απόφαση για την προκήρυξη διαγωνισμού για 
την εκπόνηση μελετών έργου, με τον τίτλο: «Κατασκευή 
νέων αιθουσών αναμονής επιβατών και διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου κεντρικού λιμένα Παροικιάς», 
καθορισμός όρων και ορισμός επιτροπής. Το διοικητικό 
συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα παραπάνω.

Σημειώνουμε πως οι αρχικές μελέτες προς έγκριση 
ήταν στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων επί 7 μήνες. Ο 
φάκελος εγκρίθηκε τελικά στις 14 Ιουνίου και παραδό-
θηκε στο Λιμενικό Ταμείο, στις 28 Ιουνίου.

Οι μελέτες που πρέπει να ετοιμαστούν από το Λιμενικό 
Ταμείο θα είναι σε 4 στάδια και υπολογίζονται πως θα εί-
ναι έτοιμες σε περίπου 4 μήνες. Το σύνολο των μελετών 
ανέρχεται στις 324.577 ευρώ, με ΦΠΑ. Η επιτροπή που 
ορίστηκε από το Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, για 
τις μελέτες, αποτελείται από τους αρμόδιους υπαλλή-
λους του Δήμου Πάρου, Ασημίνα Κούτλα, Γ. Ραγκούση 
και Στ. Ταΐρη.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν στο Λιμενικό Ταμείο, 
ήταν η απευθείας ανάθεση για την «τοπογραφική απο-
τύπωση χώρου από Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου αλιευτι-
κού καταφυγίου – Αγίου Παντελεήμονος Νάουσας», για 
χάραξη αιγιαλού και παραλίας. Η τοπογραφική αποτύ-
πωση ανέρχεται στα 10000 ευρώ.

Τέλος, συζητήθηκε αίτημα της ναυτιλιακής εταιρείας 
«Hellenic Sea Ways», για διευθέτηση παλαιών οφειλών 
της, κάτι που έγινε δεκτό. 

Η Μπελούτσι στην Πάρο
Η διεθνούς φήμης Ιταλίδα ηθοποιός, Μό-

νικα Μπελούτσι, ήρθε για πολλοστή φορά 
στο νησί μας. Την αρχική της εμφάνιση η κ. 
Μπελούτσι, την έκανε το μεσημέρι της Πα-
ρασκευής 5 Ιουλίου, στο Πίσω Λιβάδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες  η κ. Μπελούτσι, 
ενδιαφέρεται για αγορά εξοχικής κατοικίας 
στην περιοχή. Η Ιταλίδα ηθοποιός διέμεινε 
σε φιλικό της σπίτι –που έχει φιλοξενηθεί και 
παλαιότερα- κοντά στην παραλία Τσουκαλιά.

Μετά τις αναρτήσεις ηλεκτρονικής σελίδας 
(Fileleutheros), για την άφιξη Μπελούτσι, 
στην Πάρο, το νησί μας γέμισε από φωτογράφους και δημοσιογράφους 
από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αποσπάσουν μία δήλωσή της ή 
μία φωτογραφία της. Η ίδια, την επόμενη ημέρα γευμάτισε σε εστιατό-
ριο στο Πίσω Λιβάδι, όπως και αργότερα στη Νάουσα.

Τελικά, την Κυριακή αναχώρησε με σκάφος από τη Νάουσα, προς 
άγνωστη κατεύθυνση.

Προς ενοποίηση 
Δήμων Πάρου-
Αντιπάρου;

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fileleutheros.net στις 
6 Ιουλίου 2013, υπάρχει περίπτωση ενοποίησης των 
Δήμων Πάρου και Αντιπάρου.

Το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής σελίδας έχει ως 
εξής:

«Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο εσω-
τερικών, παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, η κυ-
βέρνηση εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές. 

Έτσι, μετά από εισηγήσεις για την αλλαγή στον τρόπο 
εκλογής δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, με το 
σενάριο κοινού ψηφοδελτίου για όλους τους υποψήφι-
ους ανάλογα με το αξίωμα που διεκδικούν, στο τραπέζι 
των συζητήσεων κατατίθεται και το ενδεχόμενο ενοποί-
ησης Καλλικρατικών δήμων. Αιχμή του δόρατος για το 
υπουργείο εσωτερικών αποτελούν οι νησιωτικοί δήμοι, 
καθώς οι έδρες των Καλλικρατικών Δήμων, δημιουρ-
γούν καθημερινά δυσκολίες σε πολλές περιπτώσεις 
από το σύνολο των νησιών που περιλαμβάνονται στα 
διοικητικά τους όρια, στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Μολονότι, μια τέτοια εξέλιξη λύνει τα προβλήματα των 
δημοτών στους δήμους, το ενδεχόμενο να ανοίξει ο 
ασκός του Αιόλου για τους σχεδιασμούς του νέου αυ-
τοδιοικητικού χάρτη, συζητήθηκε και στο συνέδριο της 
ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε προ καιρού, στα Ιωάν-
νινα.

Τέλος, όπως μας εξήγησαν από το υπουργείο εσω-
τερικών, σε μία τέτοια περίπτωση, ο Δήμος Πάρου, θα 
ενοποιηθεί με το Δήμο Αντιπάρου, που είναι κραυγαλέα 
περίπτωση αστοχίας στις εκλογές του 2010!».

«Βαριά» 
κατηγορία

Συνελήφθη στις 5 Ιουλίου, το 
απόγευμα στην Πάρο, από αστυνο-
μικούς του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου, ένας 42χρονος υπήκοος 
Ρουμανίας σε βάρος του οποίου 
εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης 
του 13ου Τακτικού Ανακριτή Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ο 42χρονος κατη-
γορείται ότι στις 25 Μαρτίου 2007 
διέπραξε βιασμό στην περιοχή του 
Δήμου Αμαρουσίου Αττικής. Ο συλ-
ληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Επιστολή Κυδωνιέως
Ο τοπικός σύμβουλος Πάρου (Παροικιάς), κ. Ευθύμιος Κυ-

δωνιεύς, έστειλε στην εφημερίδα μας την παρακάτω επιστολή, 
που απευθύνεται προς τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, κ. 
Στ. Γαβαλά.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,
Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε πριν λίγους μήνες 

για την αγορά μιας μηχανοκίνητης σκούπας την οποία προμη-
θεύτηκε το Λιμενικό Ταμείο Πάρου για να συμβάλλει στην κα-
θαριότητα των δρόμων του νησιού ιδιαίτερα την καλοκαιρινή 
περίοδο που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στον τομέα της κα-
θαριότητας.

Δυστυχώς όμως έχει περάσει αρκετός καιρός και δεν έχουμε 
δει το παραπάνω μηχάνημα που στοίχισε 60.000 ευρώ, να χρη-
σιμοποιείται για τον σκοπό που αγοράσθηκε.

Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε ποιός έχει χρεωθεί το 
παραπάνω μηχάνημα, γιατί δεν κυκλοφορεί και που βρίσκεται 
φυλαγμένο;».

Η Πάρος  
στη Θεσσαλονίκη

Συνεχίζονται 
οι πρωτότυπες 
ενέργειες της 
Τουριστικής Επι-
τροπής Δήμου 
Πάρου –που 
κατανόησε επι-
τέλους- ότι η 
«συνταγή» των 
εκθέσεων του-
ρισμού, δεν είναι 
μονόδρομος και 
υπάρχουν και άλλοι τρόποι για τις απαραίτητες προω-
θητικές δράσεις.

Έτσι, νέος σταθμός στο πλαίσιο συνεργασίας με το δί-
κτυο καταστημάτων «Hondos Center», είναι η Πυλαία 
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το μεγάλο κατάστημα 
που βρίσκεται στο Απολλώνειο Μέγαρο.

Τα καταστήματα που συνεργάζονται με την τουρι-
στική επιτροπή του νησιού μας, έχουν τις βιτρίνες και 
την εσωτερική διακόσμηση τους με αφιερώματα για το 
Ελληνικό καλοκαίρι. Οι πελάτες των καταστημάτων με 
αγορές άνω των 20 ευρώ, λαμβάνουν μέρος σε μονα-
δικές κληρώσεις για διαμονή (τρεις διανυκτερεύσεις) 
στην Πάρο. Το κατάστημα της Απολλωνίας έχει «ντυθεί» 
αυτές τις μέρες στα χρώματα του νησιού μας δημιουρ-
γώντας γωνιές που αναδεικνύουν τα γραφικά σοκάκια, 
τα τοπικά προϊόντα και την παράδοση. 

Τέλος, το «άρωμα διακοπών» θα συνδυαστεί με «γεύ-
ση» από Πάρο, μέσα από κεράσματα παραδοσιακών 
εδεσμάτων που θα πραγματοποιηθούν στο κατάστημα 
της Ομόνοιας σε προγραμματισμένη ημερομηνία.
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Βάζουν χέρι και στο νερό
Πάρος-Αντίπαρος, τι κάνουν;

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούγονται διάφορα σενάρια για το μέλλον των 
Εταιρειών Ύδρευσης και Αποχέτευσης των νησιών μας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ, 
με αφορμή το από 14/6/2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. καταγγέλλεται με 
κατηγορηματικό τρόπο η μεθόδευση της κυβέρνησης που με όχημα την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Αιγαίου, θέλει να οδηγήσει χαριστικά σε χέρια ιδιωτών, όπως αυτά της 
ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΕ, την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και δικτύων ύδρευσης 
και αποχέτευσης.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ μεταξύ άλλων γράφει: «Είναι γνωστό ότι η ΕΥΔΑΠ 
ΝΗΣΩΝ είναι θυγατρική της ΕΥΔΑΠ η οποία σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης 
σύντομα θα πουληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες με πρώτες υποψήφιες τις πολυεθνικές 
SUEZ και VEOLIA.

Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και δεν παραχωρείται σε εταιρείες. Οι λαοί της 
Ευρώπης έχουν ξεσηκωθεί ενάντια στην προοπτική ιδιωτικοποίησης του νερού. Και 
οι ελάχιστες πόλεις που είχαν παραχωρήσει τη διαχείριση του νερού σε ιδιωτικές εται-
ρείες (Παρίσι, Βερολίνο κ.α.) έσπασαν τα συμβόλαια και επανέφεραν τη διαχείριση στο 
δήμο. Ήδη τα συνδικάτα της Ευρώπης αντέδρασαν στην προοπτική ιδιωτικοποίησης 
του νερού και με την συγκέντρωση 1.400.000 υπογραφών κατέγραψαν την πρώτη 

νίκη. Ο αρμόδιος επίτροπος θα εισηγηθεί στην κομισιόν να εκδοθεί οδηγία που να 
αναφέρει ότι το νερό δεν ιδιωτικοποιείται. Μετά και από αυτές τις εξελίξεις δε νομιμο-
ποιείται κανείς να παραχωρήσει το νερό σε ιδιώτες…».

Ποια είναι η ΕΥΔΑΠ Νήσων
Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ 6773/19.7.2011), 

η εταιρεία ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε., είναι κατά 100% θυγατρική της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης 
και συλλογής ομβρίων υδάτων, η διαχείριση αποβλήτων, καθώς και ένα ευρύ 
φάσμα συναφών προς τα ανωτέρω δραστηριοτήτων στη νησιωτική Ελλάδα. 
Ακόμα, η ανάληψη δραστηριοτήτων σε κάθε νησί θα προκύπτει από ειδι-
κή σύμβαση που θα υπογράφει η ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. με τον αρμόδιο Οργανι-
σμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δραστηριότητάς της. 
Επίσης, η ΕΥΔΑΠ, από τις 13 Φεβρουαρίου 2013 έγινε και επισήμως ο τεχνικός σύμ-
βουλος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου, για θέματα διαχείρισης 
νερού στα νησιά. Σε πρώτη φάση, η συνεργασία θα αφορά 15 νησιά τα οποία αντιμε-
τωπίζουν οξύ πρόβλημα ύδρευσης και καλύπτουν τις ανάγκες τους συνολικά ή εν 
μέρει με τη μεταφορά νερού. Στα νησιά αυτά, η ΕΥΔΑΠ Νήσων θα μπορεί να αναλάβει 
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πλήρως τη διαχείριση του νερού, υποκαθιστώντας τις δημοτικές εταιρείες ύδρευσης 
και αποχέτευσης (όπου υπάρχουν). Ήδη αρκετά νησιά των Κυκλάδων και των Δωδε-
κανήσων (σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή»), έχουν εκφράσει ενδιαφέρον 
και για κάποια από αυτά έχουν εκπονηθεί μελέτες για τις υποδομές που χρειάζο-
νται, καθώς και επιχειρησιακά σχέδια. Στο μνημόνιο συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ και του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου γράφεται: «[…] Η Πολιτεία προχώρησε στη σύ-
μπραξη με την ΕΥΔΑΠ, προσβλέποντας όχι μόνο στην επίλυση του χρονίζοντος προ-
βλήματος της υδροδότησης, αλλά και στην προσαρμογή της Ελλάδας στις κοινοτικές 
οδηγίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων, την τιμολόγηση του νερού και την 
τιμολόγηση της παροχής υπηρεσιών». Βάσει του μνημονίου αυτού, οι νησιωτικοί δή-
μοι που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την πολυετή εμπειρία της ΕΥΔΑΠ θα μπορούν 
να αναθέσουν στην ΕΥΔΑΠ Νήσων τη διαχείριση του νερού».

Υπόθεση Λέσβου

Στη Μυτιλήνη έχει ση-
μάνει ξεσηκωμός και ο 
Σύλλογος Εργαζομένων 
της ΔΕΥΑ Λέσβου, καταγ-
γέλλει την Γ.Γ. Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου, κ. 
Χριστιάνα Καλογήρου και την 
Δημοτική Αρχή «για τις υπόγει-
ες ενέργειες που δρομολογούν 
για την παραχώρηση της διαχεί-
ρισης των υδάτινων πόρων και 
δικτύων Ύδρευσης- Αποχέτευσης 
του Δήμου Λέσβου στην «ΕΥΔΑΠ 
ΝΗΣΩΝ Α.Ε.».

Όπως γράφουν σε ανακοίνωσή 
τους οι εργαζόμενοι: «[…] είναι 
φανερό ότι για μία ακόμα φορά 
έχουμε σε εξέλιξη ένα σχεδιασμό 
«οικειοθελούς» παραχώρησης 
σε ιδιώτες, εφόσον προηγου-
μένως συστηματικά έχουμε ευ-
νουχίσει τη Δημόσια λειτουργία 
του συστήματος. Η ανεπάρκεια 
και η έλλειψη συντονισμού της 
Δημοτικής Αρχής να διαχει-
ριστεί τον τομέα Ύδρευσης-
Αποχέτευσης και ΜΕΛ από 
την αρχή της θητείας της 
έως και σήμερα δεν είναι 
δυνατόν να υποθηκεύ-
σουν την παροχή υπη-
ρεσιών στους πολίτες 
παραχωρώντας την 
διαχείριση του νερού, 
ως φυσικού πόρου 
και αγαθού στο οποίο 
πρέπει να έχουν πρό-
σβαση όλοι οι πολίτες 
ανεξαρτήτως της οικονο-
μικής τους κατάστασης, σε 
μία Ανώνυμη Εταιρεία που 
βρίσκεται σε διαδικασία ιδιωτικο-
ποίησης και θα επιβάλει στους κατα-
ναλωτές τους νόμους της αγοράς».

Ο κίνδυνος – το «περιτύλιγμα»

Η «φιλοσοφία» για την ίδρυση της ΕΥΔΑΠ Νήσων ήταν το πρόβλημα των άνυδρων 
και όχι μόνον νησιών. Έτσι, διατυπώθηκαν εύλογες ανησυχίες για τη δυνατότητα 
επάρκειας του νερού.

Από την άλλη υπάρχει δεδηλωμένο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών (Ισραήλ, Ρωσία), 
για μονάδες αφαλάτωσης και ύδρευσης. Το «κουμπί» για το άνοιγμα της υπόθεσης 
ήταν η ύδρευση των άνυδρων νησιών, αφού στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρε-
ώσεων ο προϋπολογισμός για την ύδρευση τους είναι φέτος 4,7 εκατομμύρια ευρώ, 
έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, πέρυσι.

Σε ερώτησή του στις 25/6/13 προς το υπουργείο ναυτιλίας, ο βουλευτής, ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, μεταξύ άλλων ρωτούσε: «Τι θα γίνει με τις συμβάσεις 
που έχει μέχρι στιγμής υπογράψει η ΕΥΔΑΠ Νήσων με το ΥΝΑ καθώς και με ορισμέ-
νους ΟΤΑ των Κυκλάδων, δεδομένης της ιδιωτικοποίησης της; Θα περάσει η διαχείρι-
ση του νερού και του υδροφόρου ορίζοντα σε ιδιωτικά συμφέροντα;».

Σημειώνουμε, πως η ΕΥΔΑΠ λειτουργεί πλέον ως τεχνικός σύμβουλος της Γ. Γ. 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε να εντοπίσει και να κοστολογήσει τις παρεμ-
βάσεις πρώτης προτεραιότητας στα νησιά. 

Σε δηλώσεις του στην «Καθημερινή» ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ. Κ. Στ. Σταυρίδης ανέ-
φερε: «(…) Η κίνηση της εταιρείας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπαθειών, 
ώστε να επεκτείνει το αντικείμενό της εκτός των ορίων της Αττικής. Το πρώτο βήμα, 
προ διετίας, ήταν η ίδρυση της ΕΥΔΑΠ Νήσων, μιας θυγατρικής εταιρείας η οποία θα 
φέρει εις πέρας το εγχείρημα. Κατόπιν, αρκετά νησιά όπως η Σίκινος και η Φολέγαν-
δρος, η Μήλος και η Κίμωλος, η Νάξος, οι Οινούσσες, η Χάλκη και το Αγαθονήσι αντα-
ποκρίθηκαν στην πρόταση της ΕΥΔΑΠ, η οποία μελέτησε τις υπάρχουσες υποδομές 
τους και υπέβαλε τις προτάσεις της. Αν η συνεργασία ευοδωθεί, τότε η ΕΥΔΑΠ Νήσων 
και το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα υπογράψουν τριμερείς προγραμματικές 
συμβάσεις με κάθε νησί χωριστά: η ΕΥΔΑΠ θα ξεκινάει με τη μελέτη λειτουργικότητας 
των εγκαταστάσεών τους και τελικά θα αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση 
του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης».

Εδώ τι γίνεται;

Για να παραχωρη-
θούν τα δίκτυα στη 

θυγατρική εταιρεία 
της ΕΥΔΑΠ, πρέπει 

καταρχήν να μη λειτουρ-
γεί στο κάθε νησί εταιρεία 

και η λειτουργία διαχείρισης 
των υδάτινων πόρων να βρί-

σκεται σε υπηρεσία του Δήμου 
(περίπτωση Αντιπάρου).
Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες για 

την ώρα έχει παραχωρήσει το δίκτυό 
του ο Δήμος Νάξου, ενώ έχει ζητηθεί να 

παραχωρήσει το δίκτυο της και η Θήρα, 
στην οποία λειτουργεί ΔΕΥΑ. (Ο Δήμαρχος 
Θήρας πάντως, έχει διαψεύσει τις πληρο-
φορίες ότι θα παραχωρήσει με απόφαση 
δημοτικού συμβουλίου τη ΔΕΥΑ στην 
ΕΥΔΑΠ Νήσων). Σημειώνουμε, πως σύμ-
φωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία για να 
παραχωρηθούν τα δίκτυα στην θυγατρική 
της ΕΥΔΑΠ πρέπει να κλείσει η ΔΕΥΑ, να 
επανέλθει το αντικείμενο στο Δήμο, και 
στη συνέχεια να αποφασισθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο η παραχώρηση. 

Στην περίπτωση αυτή το προσωπικό με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με-

ταφέρεται στο Δήμο, -κάτι βέβαια- 
που δεν είναι υποχρεωτικό…

Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα 
μεγάλο πρόβλημα με τη τύχη της 

ύδρευσης στα νησιά μας, αυτό 
είναι στην Αντίπαρο, στην 

οποία δε λειτουργεί ΔΕΥΑ, 
αλλά το δίκτυο ύδρευσης 
και αποχέτευσης ελέγχεται 

από τη Δημοτική αρχή.

Ο φόβος

Τίποτα δεν μπορεί να διασφαλίσει σε μία αλλα-
γή ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ΔΕΥΑ, τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. 

Από την άλλη είναι σαφές, πως με τα υφιστάμενα τιμολόγια των ΔΕΥΑ, οι σημερινές 
εταιρείες και με τον τρόπο που λειτουργούν, δεν μπορούν να έχουν κέρδη ώστε να 
κάνουν επενδύσεις και έτσι καταφεύγουν σε δανεισμούς που σφίγγουν την αγχόνη 
όλο και περισσότερο στο λαιμό τους. Η αύξηση των τιμολογίων θα είναι μεταφορά της 
θηλιάς της αγχόνης στους πολίτες. Αργά ή γρήγορα όμως οι ΔΕΥΑ των νησιών μας, 
θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αν μπουν «μέσα», τότε η μεταφορά του ιδιοκτησια-
κού καθεστώτος στην ΕΥΔΑΠ Νήσων φαντάζει μονόδρομος. Σε μία τέτοια περίπτωση 
όμως, τα θύματα  θα είναι οι δημότες, με τις υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια τους 
και τις πιθανά κακές υπηρεσίες που θα τους παρέχονται. Τόσο, ο Δήμος Πάρου, όσο 
και ο Δήμος Αντιπάρου, έχουν αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής το θέμα με γενικολογίες. 
Τα αναθέματα όμως και οι γενικολογίες τελείωσαν και πρέπει πλέον οι δύο Δήμοι να 
απαντήσουν με στοιχεία και με μελέτες για πως θα έχουν βιωσιμότητα. Τέτοια στοι-
χεία και τέτοιες μελέτες θα φιλοξενήσει με πραγματική χαρά η «Φ.τΠ.». Οποιαδήποτε 
άλλη απάντηση θα χαρακτηριστεί ως πολιτικάντικη και να είχαμε να λέγαμε…



10 Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

Περί μεταφοράς 
λιμανιού στο Λαύριο

Νέα δημοσιεύματα υπήρξαν την προηγούμενη εβδο-
μάδα σχετικά με μία παλαιότερη πρόταση –που κερδίζει 
όμως ολοένα και περισσότερο έδαφος- σχετικά με τη 
λύση στα προβλήματα των ακτοπλοϊκών εταιρειών, της 
ανάπτυξης της Αττικής, της αναβάθμισης του Πειραιά 
και της ανάπτυξης της βιομηχανίας της κρουαζιέρας.

Έτσι, σύμφωνα με δημοσίευμα του capital.gr, «[…] ο 
λόγος για την μετακόμιση της ακτοπλοΐας που καλύπτει 
τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο στο λιμάνι του Λαυ-
ρίου».

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στον Πειραιά, θα μείνουν 
μόνο τα πλοία της Κρήτης και του Σαρωνικού και θα 
αναπτυχθεί η κρουαζιέρα. Για να καλυφτεί η απόστα-
ση από την Αθήνα έως το Λαύριο αρτιότερα το σχέδιο 
προκρίνει και την επέκταση του προαστιακού σιδηρο-
δρόμου. Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε δημόσιες δηλώσεις του για 
το θέμα είπε: «Μπορεί να δώσει λύση στο μείζον θέμα 
του κόστους των καυσίμων για τις ακτοπλοϊκές, να το-
νώσει την τουριστική βιομηχανία με δεδομένη την εγ-
γύτητα με το αεροδρόμιο και την αναβάθμιση έτσι των 
συνδυασμένων μεταφορών τουριστών και να επιτρέ-
ψει την εκτέλεση πολλαπλών δρομολογίων από λιγό-
τερα πλοία λόγο της εξοικονόμησης χρόνου ταξιδίου».

Τι υποστηρίζει
Οι δηλώσεις Μιλτ. Βαρβιτσιώτη για το θέμα δεν είναι 

κεραυνός εν αιθρία, αφού παρόμοιες σκέψεις έχει δι-
ατυπώσει και στο παρελθόν και μάλιστα, πριν καν να 
αναλάβει υπουργική θέση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βαρβιτσιώτης, στις 2 Ιουνίου 2013 
είχε γράψει σε άρθρο του στην εφημερίδα «Καθημερι-
νή» τα εξής:

«[…] Η πραγματικότητα μας διδάσκει ότι η Αττική έχει 
αλλάξει. Υπάρχει εσωτερική μετακίνηση κατοίκων στα 
ανατολικά του νομού και οι καινούργιες υποδομές (Ατ-
τική Οδός, Προαστιακός, «Ελ. Βενιζέλος») έχουν αλλάξει 
τον υπάρχοντα πληθυσμιακό χάρτη. Εξ αυτού του λόγου 
έχουν απαξιωθεί παλαιότερα επιχειρηματικά κέντρα, 
όπως ο Πειραιάς, που είδε μεγάλο μέρος των ναυτιλια-
κών εταιρειών να φεύγει προς τα βόρεια και νότια προά-

στια της Αθήνας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα, καθώς και 
η οικονομική κρίση στην ακτοπλοΐα, θέτουν τον συνο-
λικότερο επανασχεδιασμό των λιμανιών της Αττικής σε 
μία νέα βάση.

Η δική µου πρόταση είναι ότι πρέπει να αναβαθ-
µιστεί το λιµάνι του Λαυρίου ως επίνειο για τις Κυ-
κλάδες και το Βόρειο Αιγαίο. Με τον τρόπο αυτό θα 
µειωθεί ο χρόνος ταξιδιού, γεγονός που συνεπάγε-
ται πολλαπλά οφέλη: Πρώτον, τη μείωση του κόστους 
καυσίμου με τις ανάλογες θετικές επιπτώσεις που θα 
έχει για το κόστος εισιτηρίου για επιβάτες και εμπορεύ-
ματα. Δεύτερον, βρίσκεται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο 
και άρα ευνοεί τις συνδυασμένες μεταφορές τουριστών. 
Τρίτον, τη μείωση των ωρών πλεύσης που θα επιφέρει 
τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών δρομολογίων χω-
ρίς την προσθήκη νέων πλοίων στον ακτοπλοϊκό στόλο 
που σήμερα φαντάζουν οικονομικά αδύνατες».

Παρέμβαση Γ. Βακόνδιου
Ο πολιτευτής ΝΔ Κυκλάδων, κ. Γ. Βακόνδιος, σχετικά 

με τα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις που έγιναν εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός και διατύπω-
σε τις παρακάτω σκέψεις του:

«Α) Η χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του λιμα-
νιού του Λαυρίου και η σύνδεσή του με την Αττική Οδό 
και τον προαστιακό ή το Μετρό, προφανώς προϋποθέτει 
κεφάλαια μικρότερα από τα απαιτούμενα για την κατα-
σκευή νέου λιμανιού κρουαζιέρας. Εξάλλου και η περι-
βαλλοντική επιβάρυνση θα είναι πολύ λιγότερη.

Β) Δεδομένου ότι σ’ αυτή την λύση μπορούν και πρέ-
πει να εμπλακούν ιδιώτες, το έργο αυτό μπορεί να χρη-
ματοδοτηθεί γρηγορότερα και να ολοκληρωθεί εντός 3 
ετών ή λίγο περισσότερο.

Γ) Ο προγραμματισμός θα πρέπει να είναι τέτοιος που 
θα διασφαλίζει και τις ανάλογες προσαρμογές μιας πλει-
άδας μεταφορικών εταιριών και αποθηκευτικών χώρων 
με ανάλογη ανακούφιση άλλων κεντρικών περιοχών της 
Αττικής.

Δ) Η λύση αυτή θα ευνοήσει σημαντικά και νησιά τα 
οποία υστερούν σε ότι αφορά στην ακτοπλοϊκή τους 
σύνδεση όπως αυτή των Δυτικών Κυκλάδων.

Ελπίζω και εύχομαι ο νέος υπουργός κος Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης να είναι αυτός που θα δρομολογήσει το 
γρηγορότερο δυνατόν αυτό το έργο, με πολλαπλά οφέλη 
για νησιά, την Αττική, τις μεταφορές εμπορευμάτων και 
επιβατών καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες».

Έρχονται τα ιδιωτικά 
τηλεοπτικά χαράτσια!

Οι μεγαλοκαναλάρχες όχι μόνο δεν 
πληρώνουν τους φόρους τους, αλλά 
έφτιαξαν την «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
ΤΑ Α.Ε.» και ζητούν πνευματικά δικαι-
ώματα!!! Το μονοπώλιο και το τραστ 
στην ιδιωτική τηλεόραση ετοιμάστη-
κε. Και έχει την απαίτηση για την καθημερινή παραπληρο-
φόρηση, για τα τηλεοπτικά σκουπίδια που προβάλλει, για 
το ότι κάνει τη λογική μας σούπα, να τους πληρώνουμε και 
από πάνω. Ναι, δεν είναι αστείο, είναι η πραγματικότητα. 
Διαβάστε το παρακάτω και θα καταλάβετε τι έρχεται..., αν, 
ήδη, δεν το έχετε λάβει.

«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.
OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Βουλής 16, 105 63 Αθήνα, Τηλ.: 210 3616492, Fax: 
210 3616862 

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ
Ο Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας 

Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων – Τηλεοπτικά ∆ικαιώµατα Ανώ-
νυµη Εταιρεία, µε τον διακριτικό τίτλο «Τηλεοπτικά ∆ικαιώ-
µατα», γνωστοποιεί σήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 56 παρ. 
3 εδ. ε του Ν.2121/1993, το αµοιβολόγιο για την παρουσί-
αση στο κοινό (δηµόσια εκτέλεση) φορέων ήχου και εικό-
νας (οπτικοακουστικών έργων) τα δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας (άρθρο 47 παρ.2 εδ. Στ του Ν.2121/1993) των 
οποίων διαχειρίζεται ο Οργανισµός µετά από ανάθεση των 
δικαιούχων παραγωγών οπτικοακουστικών έργων. 
Α. Ξενοδοχεία 

1. Κατηγορία Lux. Ετήσια αποζηµίωση ανά δωµάτιο µε 
συσκευή τηλεόρασης 21 Ευρώ. Για τους κοινόχρηστους χώ-
ρους ετήσια αποζηµίωση ανά τ.µ. 2,5 Ευρώ. 

2. Πρώτη κατηγορία. Ετήσια αποζηµίωση ανά δωµάτιο 
µε συσκευή τηλεόρασης 19 Ευρώ. Για τους κοινόχρηστους 
χώρους ετήσια αποζηµίωση ανά τ.µ. 2 Ευρώ. 

3. ∆εύτερη κατηγορία και κάτω. Ετήσια αποζηµίωση 
ανά δωµάτιο µε συσκευή τηλεόρασης 17 Ευρώ. Για τους 
κοινόχρηστους χώρους ετήσια αποζηµίωση ανά τ.µ. 1,5 
Ευρώ. 

Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο 
από 6 µήνες το χρόνο ισχύει αντιστοίχως έκπτωση 25% των 
προαναφερόµενων στις περιπτώσεις 1, 2 και 3 ποσών. 
Β. Εστιατόρια, Bars, καφενεία, καφετέριες

Εφάπαξ ποσό κατ’ έτος, ως ακολούθως: 
Έως 100 τ.µ.: 234 € 401 – 500 τ.µ.: 645 € 
101-200 τ.µ.: 308 € 501 – 600 τ.µ.: 792 € 
201-300 τ.µ.: 410 € 601 – 700 τ.µ.: 1027 € 
301-400 τ.µ.: 498 € 701 και άνω.: 1173 € 

Γ. Επιβατηγά Πλοία 
1. Κρουαζιερόπλοια. Εφάπαξ ποσό κατ’ έτος ανά καµπί-

να µε συσκευή τηλεόρασης 8,5 Ευρώ. Για τους κοινόχρη-
στους χώρους ετήσια αποζηµίωση ανά τ.µ. 2,5 Ευρώ. 

2. Επιβατηγά πλοία εσωτερικής ακτοπλοΐας. Εφάπαξ 
ποσό κατ’ έτος ανά καµπίνα µε συσκευή τηλεόρασης 5,5 
Ευρώ. Για τους κοινόχρηστους χώρους ετήσια αποζηµίωση 
ανά τ.µ. 1,5 Ευρώ».

Επαγγελματίες ετοιμαστείτε . Από τα... «υπέρογκα» κέρ-
δη σας, λόγω των 17.000.000 τουριστών, δώστε το κάτι 
τις και για τους... άπορους μεγαλοκαναλάρχες. Μάλιστα, 
έχουν ορίσει υπεύθυνο και τοπικό δικηγόρο για τα «δικαι-
ώματά» τους.

Κάποιοι, ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί «φίλοι», κορόι-
δευαν και μας θεωρούσαν γραφικούς για την θέση μας και 
την επιμονή μας για μια τηλεόραση που δεν θα την ελέγχει 
ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσης, ο Αλαφούζος... και πάει λέγο-
ντας. Τώρα; Μήπως πρέπει να το ξαναδούν;

Αν δεν τους σταματήσουμε, σε λίγο, και ο αέρας που 
αναπνέουμε θα τον πληρώνουμε...  

Κ.Ο.Β ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ
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Παρέμβαση  
Κ. Ροδίτη, στη ΝΔ

Ο πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημο-
κρατίας, Πάρου-Αντιπάρου, κ. Κώστας Ροδίτης, στο 9ο 
Συνέδριο του παραπάνω κόμματος παρενέβη και έκανε 
ως σύνεδρος την παρακάτω ομιλία.

«Αγαπητοί σύνεδροι της δικής της ΝΕΑΣ Δημοκρατίας.
Είμαι χαρούμενος που μπορώ και μιλάω στο 9ατο συ-

νέδριο σε μια κρίσιμη στιγμή για την Πατρίδα, θέλοντας 
να συνεισφέρω και εγώ στην πολιτική και στο πρόγραμ-
μα για την χώρα μας

Είμαι ο Κώστας Ροδίτης, από το όμορφο νησί της Πά-
ρου στις Κυκλάδες και θα μιλήσω για τα προβλήματά μας 
και σε τι ελπίζουμε

Όπως σε όλα τα νησιά που ζούνε από τον τουρισμό, 
έτσι  η κρίση βρήκε και εμάς. Η Πάρος παλιότερα είχε 36 
αφίξεις πλοίων την ημέρα με σύνδεση:

α) Πειραιά, β) Ραφήνα, γ) Ηράκλειο, δ) Θεσσαλονίκη, 
ε) Σάμο, ζ) Ρόδο–Κω, με γραμμές όπως:

1) ΠΕΙΡΑΙΑΣ –ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ –ΙΚΑΡΙΑ–ΣΑΜΟΣ 
(ΤΟΥΡΚΙΑ).

2) ΠΕΙΡΑΙΑΣ–ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ –ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.
3) ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ–ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
4) ΡΑΦΗΝΑ–ΣΥΡΟΣ–ΠΑΡΟΣ –ΝΑΞΟΣ 
5) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΣΚΙΑΘΟΣ–ΠΑΡΟΣ–ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ–

ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΕΣΩ 
ΠΑΡΟΥ. ΤΟΥΡΚΙΑ.

Όταν ζητήσαμε εάν μπορεί να ξαναμπεί η γραμμή από 
Θεσσαλονίκη μέσω Πάρου, με σύνδεση Κρήτη (υπήρ-
ξαν μεγάλα πλοία στην γραμμή όπως το EL GRECO και 
το ΑΡΙΑΔΝΗ που μετέφεραν όλη τη Μακεδονία στις ΚΥ-
ΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ και το αντίθετο), δεν συνέφε-
ρε όμως τις εταιρείες που θέλουν το λιμάνι του Πειραιά 
να είναι η μόνη Πύλη για τις ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Ακούμε η Πάρος, είναι ακριβή ΛΑΘΟΣ! Τα πλοία που 
μεταφέρουν τον κόσμο στην Πάρο είναι ακριβά, 32.5 
το φτηνό εισιτήριο και 50 το highspeed. Μια τετραμε-
λής  οικογένεια θέλει 450 ευρώ εάν έχει ένα αυτοκίνη-
το. Δηλαδή, θα έμενε στην υπόλοιπη Ελλάδα 10 ημέρες 
σε τετράκλινο. Σκεφτείτε έναν από Θεσσαλονίκη, που 
θα έπαιρνε το πλοίο για Κυκλάδες-Κρήτη, με εισιτήριο 
απλό θα γλύτωνε το ταξίδι με το αυτοκίνητο στην Αθήνα, 
διόδια και τυχόν διανυκτέρευση και επιστροφή, όσο για 
τα ακριβά εισιτήρια τώρα με την κρίση με λιγότερα χρή-
ματα πάνε στην  Κρήτη από τις Κυκλάδες

Στο Εμπόριο, με την ιδιότητά μου ως αντιπρόσωπος 
της Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου σας ενημε-
ρώνω ότι το ΕΣΠΑ δεν έφτασε ποτέ στην Πάρο. Πρέπει 
η κυβέρνηση να κοιτάξει πραγματικά τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και προπαντός αυτές στις νησιωτικές περι-
οχές.

Δεν γίνεται να μην υπάρχει ενημέρωση, ούτε τα χρή-
ματα να τελειώνουν στην Αθήνα. Έγινε προσπάθεια με το 

υφυπουργείο ΕΣΠΑ 
αλλά όταν ανέλαβαν 
τελείωσε το πρό-
γραμμα, τώρα ανέ-
λαβε πάλι το υπουρ-
γείο ανάπτυξης. 

Γίνετε μεγάλη 
προσπάθεια με το 
Κέντρο Υγείας Πά-
ρου

Με την προηγού-
μενη Κυβέρνηση 
χάναμε τον ένα για-
τρό μετά τον άλλον. 
Όταν ανέλαβε η τρικοματική κυβέρνηση στο Κ. Υγείας 
Πάρου, υπήρχαν 1 γενικής ιατρικής, 1 ακτινολόγος 1 μι-
κροβιολόγος, 2 οδοντίατροι και 1 χειρούργος σε άδεια, 
με διοίκηση την επιστημονική διευθύντρια

Επειδή κάποιοι τα μηδενίζουν όλα, σήμερα προστέθη-
καν: 

α) Πρόεδρος της διοικούσης επιτροπής 
β) Εκπρόσωπος του δήμου δημοτικός σύμβουλος,    
γ) Παθολόγος επικουρικός,
δ) Γυναικολόγος επικουρικός,
ε) Καρδιολόγος επικουρικός,
ζ) Ορθοπεδικός επικουρικός,
οι οποίοι έχουν αφήσει άριστη εντύπωση με την άρι-

στη αντιμετώπιση των περιστατικών στο Κ. Υγείας ώστε 
όλη η Πάρος να μιλά με τα καλύτερα λόγια, βεβαίως με 
την βοήθεια των μονίμων και των αγροτικών που είναι 
άψογοι.

Υπάρχει πάντα η επιθυμία για ιατρούς μόνιμους και 
όλων των ειδικοτήτων και γι’ αυτό πρέπει να προσπαθή-
σουμε να μονιμοποιήσουμε τους επικουρικούς οι οποίοι 
μάλιστα το επιθυμούν, αλλά τώρα που υπάρχει πάλι δι-
οικούσα επιτροπή να επανέλθουν πάλι αυτοί που έφυγαν 
αρχής γεννωμένης από τον καρδιολόγο Δ. Ξάνθη, που 
έρχεται για ένα τρίμηνο με στόχο εάν έχουν αλλάξει οι 
συνθήκες να μείνει. Αυτό θα φέρει πίσω, ίσως την Γιόκο 
και την Φράγκου 

Ζητούμε από τον κύριο υπουργό (Α. Γεωργιάδη) λόγω 
της νησιωτικότητας να δοθεί πάλι το ελεύθερο στο γενικό 
να μπορούν να γίνονται αποσπάσεις και μεταθέσεις ίσως 
κατ’ εξαίρεση για τις δύσκολες περιοχές όπως τα νησιά, 
διότι η θέση του παιδιάτρου έχει προκηρυχτεί Οκτώ-
βριο-Φεβρουάριο-Απρίλιο και πάλι τώρα! Όπως και με 
νοσηλευτικό και προσωπικό του ΕΚΑΒ

Η Πάρος έχει υγειονομικό Αεροπλάνο του Βελεντζίου 
Ιδρύματος που μπορεί να εξυπηρετήσει και το ΕΚΑΒ. 
Δεν πετάει από τον Σεπτέμβριο λόγω οικονομικών προ-
βλημάτων την στιγμή που το ΕΚΑΒ πληρώνει άλλα μέσα 
(σκάφη) για μεταφορά στην Σύρο, που εάν το περιστα-
τικό είναι μη αντιμετωπίσιμο πάει με άλλο μέσον στην 
Αθήνα.

Ποιος μπορεί να βοηθήσει; Εμείς προσπαθούμε. Βοή-
θεια θέλουμε».

Αυστηρότερα  
κριτήρια για  
τους παιδικούς 
σταθμούς

Πιο αυστηρά γίνονται τα κριτήρια για την φιλοξενία 
παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και έτσι, πολλές οικο-
γένειες ανησυχούν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας «Καθημερινή»,  το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, προβλέπει 
τη φιλοξενία συνολικά 60.000 παιδιών, με προϋπολογι-
σμό 150.000.000 ευρώ.

Φέτος όμως και παρότι τα εισοδήματα μειώνονται, 
προβλέπονται αυστηρότερα οικονομικά κριτήρια σε 
σχέση με πέρυσι, καθώς δυνατότητα υποβολής δήλω-
σης έχουν όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισό-
δημα έως 30.000 ευρώ, έναντι 40.000 ευρώ που 
ήταν πέρυσι. Για μητέρες με μέχρι τέσσερα παιδιά το 
πλαφόν ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ, ενώ για μητέρες με 
πέντε παιδιά και άνω, το όριο φτάνει στα 40.000 ευρώ. 
Οι δηλώσεις θα γίνουν με βάση τα εισοδήματα του 2011, 
γεγονός που αναμένεται να αφήσει ακάλυπτες πολλές 
μητέρες, οι οποίες είχαν εντός του 2012 αρνητικές εξε-
λίξεις όσον αφορά την εργασία τους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ήδη πέρυσι είχαν 
μείνει εκτός σταθμών περίπου 35.000 παιδιά, ενώ εκτι-
μήσεις ανεβάζουν τις φετινές αιτήσεις έως 120.000, με 
αποτέλεσμα 60.000 παιδιά να απειλούνται να αποκλει-
στούν. Για πρώτη φορά φέτος, δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί 
με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους.

Προς  
κ. Βαρβιτσιώτη 
ενταύθα:

Αξιότιμε κ. Μιλτ. Βαρβιτσιώ-
τη, νέε υπουργέ ναυτιλίας και 
Αιγαίου. Είναι πολύ σημαντικό 
για εμένα, που ένας νέος άν-
θρωπος ανέλαβε τις τύχες ενός 
υπουργείου, που έχει αποδει-
χθεί πως όποιος υπουργός δεν 
επιχείρησε καμία αλλαγή σ’ αυτό, ήταν πετυχημένος!

Θα ήθελα ως νησιώτης δημοσιογράφος να σας επι-
σημάνω τα εξής για τον τόπο μου.

Για να πάει και να γυρίσει μία τετραμελή Παριανή 
οικογένεια από το νησί μας στον Πειραιά, με ένα αυ-
τοκίνητο μαζί, θέλει περίπου το μηνιαίο μισθό ενός 
ανειδίκευτου εργάτη! Για μία ακόμα φορά ο Παριανός 
γίνεται ο άμεσος αποδέκτης της οικονομικής ανισό-
τητας που υπάρχει στα μεταφορικά εισιτήρια στην 
χώρα μας. Ο Κυκλαδίτης αντιμετωπίζεται περίπου, 
ως η παχιά αγελάδα σε μία περίοδο, ισχνών αγε-
λάδων… Και σας ομολογώ με κάθε ειλικρίνεια πως 
μόνο «παχιές» αγελάδες δεν έχουμε στην Πάρο, αυτή 
την εποχή. Το θέμα μας όμως, δεν είναι η αντιμετώ-
πιση που έχει από την Πολιτεία ο πολίτης των Κυ-
κλάδων. Θέμα είναι, γιατί υπάρχει αυτή η «πολιτική» 
στην υπόθεση που ουσιαστικά αποτελεί ουσιαστικά 
παροχή του Κράτους στον πολίτη. Δηλαδή, η μετα-
κίνησή του.

Ατυχώς, η πολιτεία έχει αφήσει τα δήθεν αρμόδια 
όργανα να έχουν στήσει ένα πάρτι οικονομικής αφαί-
μαξης στο νησιώτη. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, 
όποιος θέλει, όποτε θέλει, αλλάζει τα ωράρια των 
δρομολογίων, τους προορισμούς, την τιμολογια-
κή πολιτική κλπ. Από την άλλη το Συμβούλιο Ακτο-
πλοϊκών Συγκοινωνιών, που ουσιαστικά υπάρχει 
για το συμφέρον των πολιτών, στις αποφάσεις που 
λαμβάνει, δείχνει (κατά την προσωπική μου άποψη) 
ότι λειτουργεί για τα συμφέροντα των πλοιοκτητών. 
Ο Παριανός σήμερα είναι απροστάτευτος απέναντι 
στις ορέξεις του κάθε πλοιοκτήτη, που όπως σωστά 
είπε κάποτε ο τέως Δήμαρχος του νησιού μας, κ. Γ. 
Ραγκούσης: «οι πλοιοκτήτες υπάρχουν χάρη των 
νησιών και όχι τα νησιά χάρη των πλοιοκτητών».

Πολλές υπηρεσίες που προσφέρουν οι ναυτιλιακές 
εταιρίες είναι κακής ποιότητας. Αρκετά πλοία που 
είναι δρομολογημένα στις Κυκλάδες είναι γερασμέ-
να και ταλαιπωρούν τους επιβάτες, με αποτέλεσμα 
αυτό να έχει και άλλες προεκτάσεις στον τουρισμό, 
που αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων των νησιών 
μας. Μόνιμη δικαιολογία των υπευθύνων είναι η τιμή 
του πετρελαίου. Ουδέποτε πάντως θυμάμαι σε επο-
χές μείωσης της τιμής του πετρελαίου να έπεσαν οι 
τιμές εισιτηρίων, όπως και ουδέποτε θυμάμαι όταν 
οι ναυτιλιακές εταιρείες έβγαζαν κέρδη με πολλά 
μηδενικά από πίσω… να έκαναν κάποια κίνηση προς 
όφελος των νησιωτών. Απεναντίας, το χειμώνα, το 
ταξίδι Πειραιάς-Πάρος, αρχίζει το πρωί και τελειώνει 
το απόγευμα, λόγω εξοικονόμησης καυσίμων… Ακό-
μα, πρέπει να σας πω ότι οι εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται στα νησιά μας: α) το καλοκαίρι μας κοιτούν 
(αφ’ υψηλού), β) κάνουν συνεχείς αυξήσεις με τιμή 
καρέκλας στο κατάστρωμα, ενάμιση μεροκάματο και 
γ) με τιμή πώλησης ενός μικρού μπουκαλιού νερού 
στο πλοίο, όσο μία μερίδα χοιρινής μπριζόλας με πα-
τάτες! Πέρα από το σκωπτικό του λόγου μας όμως, 
είναι ή δεν είναι αλήθεια τα παραπάνω; Η επιτροπή 
ανταγωνισμού δεν λειτουργεί πια, έλεγχοι στα κυλι-
κεία δεν υπάρχουν;

Ανήμπορη η πολιτεία και το υπουργείο σας κατα-
γράφουν την πραγματικότητα. 

Αγαπητέ νέε υπουργέ, κ. Βαρβιτσιώτη. Οι πολίτες 
της Πάρου, της Αντιπάρου και των άλλων Κυκλαδί-
τικων νησιών για μεταφορικό μέσο έχουν τα πλοία. 
Με απλά πράγματα μπορείτε να λύσετε προβλήματα 
ετών για εμάς. Προσπαθήστε.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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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

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)

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, πωλεί-
ται οροφοδιαµέρισµα 101 
τµ, 3ος όροφος, διαµπερές, 
σε πολύ καλή τιµή. Τηλ.: 
6977003431 

ΓΑΛΑΤΣΙ, πωλείται προι-
κώο διαµέρισµα 75τ.µ, από 
αντιπαροχή, ευρύχωρο, λει-
τουργικό, µισθωµένο, στο 
Νεο Τέρµα. Τιµή: 68.000 
ευρώ. Τηλ: 2284092001, 
6974860342.

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
ΠΑΡΟΙΚΙΑ (θέση Γερµα-

νικά), πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου, ένα στρέµµα, 
100 µέτρα από θάλασσα, µε 
θέα. Τηλ.: 6977003431

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ζητείται προς 
ενοικίαση γκαρσονιέρα ή 
δυάρι, για όλο το χρόνο, 
κατά προτίμηση επιπλω-
μένο. Τηλ.: 2284053555 

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  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
σπίτι 15 τµ, µε ένα υπνο-
δωµάτιο και µπάνιο. Τηλ.: 
6972611612

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ (200 µέτρα από 
σταθµό ηλεκτρικού Αγ. Νι-
κολάου), ενοικιάζεται ή και 
πωλείται, αποκλειστικά σε 
Παριανούς φοιτητές, γκαρ-
σονιέρα 3ου ορόφου σε 
οικογενειακή πολυκατοικία, 

πολύ ευρύχωρη και φωτει-
νή. Τηλ.: 6944522337

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται µε-
ζονέτα-µονοκατοικία, 100 
τµ, µε πολύ καλή θέα. Τηλ.: 
6972092675

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος) ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα. Τηλ.: 
6972077052

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 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

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 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Όποιος έχει συγκεκριμένα στοιχεία για το τροχαίο ατύχημα που έγινε στις 10-3-
2012 στην Περιφερειακή οδό Νάουσας – Πάρου που είχε ως συνέπεια τον τραυμα-
τισμό μου από αγνώστου αρ. κυκλ. αυτοκίνητο να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέ-
φωνο 6984329017 ή στην Τροχαία Νάουσας Πάρου στο τηλέφωνο 2284051202. 

Ο παθών 
Κων/νος Ρουσέλης 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Παρακαλείται ο οδηγός του ΙΧΕ αυτοκινήτου χρώματος ασημί (ονόματι Σπύρος) 
που με μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πάρου μετά το τροχαίο ατύχημα στις 10-3-
2012 στην Περιφερειακή οδό Νάουσας – Πάρου να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλ. 
6984329017 ή με την Τροχαία Νάουσας Πάρου (τηλ. 2284051202) για περισσότερες 
εξηγήσεις περί του τροχαίου ατυχήματος. 

 Ο παθών 
Κων/νος Ρουσέλης 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο Τριπολιτσιώτης Πέτρος του Ιωάννη και της Νίκης, το γένος Δριβάκη, που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη Νάουσα Πάρου και η Μοναστηριώτη 
Ευαγγελία του Αναστασίου και της Βιργινίας, το γένος Κουρή, που γεννήθηκε στην 
Κέρκυρα και κατοικεί στην Νάουσα Πάρου πρόκειται να έλθουν σε γάμο τον Σεπτέμ-
βριο, στην Νάουσα Πάρου.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙA

Ευχαριστούμε θερμά όσους παρευρέθηκαν στη νεκρώσιμη ακολουθία του λατρε-
μένου μας συζύγου και πατέρα Αντωνίου Ραγκούση και όλους όσους μας συμπα-
ραστέκονται στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Η καλοσύνη του και η εργατικότητά 
του θα αποτελούν πάντοτε φωτεινό παράδειγμα για εμάς.

Η οικογένειά του

Ευχαριστούμε θερμά όσους μας συμπαραστάθηκαν στην 
απώλεια της μητέρας και γιαγιάς μας, Ευανθίας Κρητικού. Το 
σαρανταήμερο μνημόσυνο θα γίνει στις 10 Αυγούστου, στον 
Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας στις Καμάρες.

Η οικογένεια της

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

πώληση |  κατασκευή |  επ ισκευή

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

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

τιµές χονδ
ρικής!

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Παρασκευή 19 Ιουλίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449
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Αποκατάσταση Ιατρείων
Βελτίωση των κτιρια-

κών και ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων 
των Περιφερειακών Ια-
τρείων Μάρπησσας και 
Νάουσας, προβλέπεται 
να γίνουν, αφού ο εκσυγ-
χρονισμός τους κρίθηκε 
αναγκαίος, λόγω της πα-
λαιότητας των κτιρίων, 
των ηλεκτρομηχανολο-
γικών τους εγκαταστά-
σεων και της χαμηλής 
ενεργειακής τους απόδοσης.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν αφορούν την ανακατα-
σκευή των κτιρίων και την πλήρη ενεργειακή τους θωράκιση και έχουν 
ως εξής:

- Καθαιρέσεις επιχρισμάτων, πλακιδίων και ειδών υγιεινής και αντι-
κατάσταση αυτών,

- Θερμομόνωση και υγρομόνωση των στεγών,
- Πλήρες σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης των κτιρίων,
- Καθαίρεση και αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με νέα 

θερμομονωτικά γερμανικού τύπου,
- Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί των κτιρίων,
- Περιμετρική πλακόστρωση στα σημεία που δεν υφίσταται, για την 

αποφυγή υγρασίας,
- Κατασκευή πέργκολας στο κτίριο της Νάουσας,
- Κατασκευή διαδρόμου για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στο κτίριο της Μάρ-

πησσας, και τέλος
- Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρί-

ου της Μάρπησσας και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων στα δύο 
κτίρια.

Ο προϋπολογισμός τού έργου είναι 162.600 ευρώ και χρηματοδοτεί-
ται από το Ε.Σ.Π.Α. Το έργο ανέλαβε ιδιώτης εργολάβος κατόπιν διαγω-
νισμού.

Διαγνώσεις… με βάση το κόστος 
και όχι την επιστήμη!

Τρόικα και συγκυβέρνηση διαπίστωσαν υπερβάσεις πληρω-
μών του ΕΟΠΠΥ προς τα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές 
κλινικές και ψάχνουν τρόπους αντιμετώπισής τους. Να πως.

Πριν μερικούς μήνες, ενώ μιλούσαν πάλι για «σπατάλη» στις 
εξετάσεις, έβγαλαν εκτός ΕΟΠΠΥ μια σημαντική εξέταση για γυ-
ναίκες που πάσχουν από καρκίνο μαστού, η οποία δίνει στοι-
χεία για την πιθανότητα μετάστασης και για την πιο κατάλ-
ληλη θεραπεία, με κόστος 3.500 ευρώ.

Αν ήθελαν πράγματι να μειωθούν οι δαπάνες του ΕΟΠΠΥ στους 
επιχειρηματίες της Υγείας, δεν θα άφηναν σύγχρονους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους 
σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, μονάδες του ΕΟΠΠΥ να ρημάζουν επειδή δεν υπάρχει προσωπικό 
να τους λειτουργήσει ή δεν συντηρούνται, δεν επισκευάζονται, λείπει υγειονομικό υλικό. Δεν θα 
έσπρωχναν πελάτες στα ιδιωτικά κέντρα, ώστε να επιβαρύνεται ο ΕΟΠΠΥ και ο ασφαλισμένος. 
Τώρα η προπαγάνδα τους εκτός από τις περικοπές, εστιάζεται στα λεγόμενα διαγνωστικά και 
θεραπευτικά πρωτόκολλα.

 Δηλαδή, ένα κατώτατο όριο εξετάσεων και πρώτες επιλογές φαρμάκων, που θα δικαιού-
ται ένας ασφαλισμένος ανάλογα με την πάθηση.

Κάθε εξέταση θα γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αν κάποια διαγνωστική πράξη 
δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο, τότε θα την πληρώνει ο ασφαλισμένος από την τσέπη του 
άμεσα.

Δηλαδή με πρόσχημα τον «εξορθολογισμό» η κυβέρνηση παρεμβαίνει και χειραγωγεί 
το επιστημονικό έργο των γιατρών! Οι ιατρικές αποφάσεις θα παίρνονται όχι με βάση την 
ανάγκη των ασθενών, την ξεχωριστή περίπτωση του καθένα, ούτε με βάση την διευρυνόμενη 
επιστημονική γνώση, αλλά σύμφωνα με τη λογική των περικοπών στις δαπάνες υγείας. Με 
λίγα λόγια, δίνουν εντολές στους γιατρούς να εξετάζουν τους ασθενείς με ένα πρωτόκολλο που 
αφορά την τιμή των εξετάσεων και όχι με βάση την επιστήμη τους.

 Και εδώ ανοίγει ένα θέμα που αφορά στη συνείδηση του επιστήμονα μπροστά σ’ αυτή 
την αθλιότητα. Είναι ένα θέμα που ο ιατρικός κόσμος θα πρέπει να πάρει θέση, να αντιδράσει, πριν 
είναι αργά…

Αυτός είναι ο Καπιταλισμός. Απάνθρωπος, Άθλιος. Αποκρουστικός. Και δεν μερεμετίζεται, 
παρά μόνο γκρεμίζεται. Καπιταλισμός αλά κάρτ δεν γίνεται. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, 
τόσο το καλύτερο. 

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Τιμή εισόδου 6€



Αθλητισμός14 Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι
Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου, ο Ναυτικός 

Όμιλος Πάρου και η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, διοργάνωσαν τον αγώνα «Κυ-
κλάδες 2013-Αγώνας Κλασσικών Σκα-
φών Παραδοσιακών Καϊκιών και Λατι-
νιών, Cyclades Classic Yacht Race 2013», 
για Κλασσικά Σκάφη, Παραδοσιακά Καΐ-
κια και Παραδοσιακές Λέμβους ανοικτού 
τύπου, στις 27-30 Ιουνίου 2013.

Σκοπός του αγώνα ήταν η ανάδειξη της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η διάσω-
ση των παραδοσιακών μας σκαριών και 
η επιβίωση των επαγγελμάτων που σχε-
τίζονται με την ναυπήγηση τους.

Στον αγώνα -που έγινε για πρώτη 
φορά- συμμετείχαν 11 σκάφη, κομμάτια 
της ναυπηγικής μας παράδοσης, τα οποία 
στόλισαν το λιμάνι της Παροικιάς για δύο 
μέρες και πάρα πολλοί κάτοικοι αλλά και 
επισκέπτες του νησιού μας έσπευσαν να 
τα δουν και να τα φωτογραφίσουν. Επί-
σης, η ιστιοδρομία που διεξήχθη την Κυ-
ριακή από το λιμάνι της Παροικίας, στον 
Άγιο Σπυρίδωνα και επιστροφή, έδωσε 
ένα άλλο χρώμα στο Κυριακάτικο πρω-
ινό, που ο κόσμος αντίκριζε όλα αυτά τα 
ξύλινα σκάφη που ταξίδευαν με τις πα-
ραδοσιακές τους αρματωσιές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΟΠ: 
«[…] Θα κάνουμε κάθε τι δυνατό για να 
καθιερώσουμε τον αγώνα σε ετήσια βάση 
δήλωσαν από κοινού οι πρόεδροι του 
Ν.Ο. Πάρου και Ν.Ο. Σύρου». Ακόμα, την 
τελετή απονομής των επάθλων  τίμησαν 
με την παρουσία τους από την πλευρά 
του Δήμου Πάρου, η πρόεδρος της ΚΔΕ-

ΠΑΠ κ. Α. Κάγκανη και η πρόεδρος της 
Τουριστικής Επιτροπής κ. Μ. Χανιώτη, 
ο πρόεδρος του Ν.Ο. Σύρου και ο κ. Σ. 
Γρυπάρης. Τέλος, στην ανακοίνωσή του 
ο ΝΟΠ ευχαριστεί το Δήμο Πάρου, την 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και τους ευγενικούς χορη-
γούς της.

Αποτελέσματα

Παραδοσιακά Σκάφη
1. Σκάφος: Αθηνά. 
Κυβερνήτης: Γουζέλης.
2. Σκάφος: Κιβωτός. 
Κυβερνήτης: Σακελλαρίου.
3. Σκάφος: Μαρίκα 2. 
Κυβερνήτης: Τούντας.
4. Σκάφος: Ανεμογιάννης: 
Κυβερνήτης: Ρίζος.
5. Σκάφος: Κατερίνα. 
Κυβερνήτης: Τραπατσέλης.
6. Σκάφος: Ρεφενέ. 
Κυβερνήτης: Γαβριήλ.

Παραδοσιακοί Λέμβοι
1. Σκάφος: Ναυτίλος. 
Κυβερνήτης: Βλαβιανός.
2. Σκάφος: Πέτρος Σ. 
Κυβερνήτης: Σαρλολόγος.
3. Σκάφος: Μικρή Ακάθα
Κυβερνήτης: Δοσίου.
4. Σκάφος: Ισαβέλλα Μ. 
Κυβερνήτης: Σταυρακόπουλος.
5. Σκάφος: Αλεξάνδρα Χ. 
Κυβερνήτης: Ζώρζος.

Παιδικό Τρίαθλο

Με είκοσι συμμετοχές παιδιών από 8 
έως 15 χρονών πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία το 1ο παιδικό τρίαθλο που διορ-
γάνωσε ο ΝΟΠ μπροστά και γύρω από 
τις εγκαταστάσεις του στα Λιβάδια Πα-
ροικίας.

Οι διαδρομές κολύμπι, ποδήλατο, τρέ-
ξιμο ήταν προσαρμοσμένες στις ηλικίες 
των παιδιών και στις καιρικές συνθήκες 
Τα αποτελέσματα προέκυψαν από τους 
συνδυασμένους χρόνους κάθε διαδρο-
μής και έχουν ως εξής:

Αγόρια 8-12 ετών
1. Σπ. Κονταξάκης
2. Βίκτωρ Μπρούσης
3. Αγγ. Κορτιάνος
4. Γιώργος Ρηγόπουλος
5. Γιώργος Γιατράς
6. Ιωσήφ Μπρουκς
7. Ομάρ
8. Κων/νος Παναγιωτίδης
9. Μάρκος Σαββίδης
10. Κων/νος Φωκιανός

Κορίτσια 8-12 ετών
1. Ανδριέτα Κορτιάνου
2. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου
3. Αρσενία Χανιώτη
4. Άννα-Μαρία Μαρουλίδου
5. Θεοφανία Δαφερέρα

Αγόρια 12-15 ετών
1. Γιώργος Δαφερέρας
2. Φίλιππος Μαρουλίδης
3. Μιχ. Μιχαλόπουλος

Κορίτσια 12-15 ετών
1. Δαμασκηνή Χανιώτη
2. Ελισάβετ Πατέλη

Στους αγώνες παρευρέθηκε και ο Αντι-
δήμαρχος Πάρου, κ. Π. Κουτσουράκης, 
ενώ ο ΝΟΠ ευχαρίστησε το Δήμο Πάρου, 
την ΚΔΕΠΑΠ, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Πάρου, τους ευγενικούς χορηγούς του, 
καθώς και το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, 
το Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου 
και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (παρ. 
Κυκλάδων), για την αρωγή στην ασφαλή 
διεξαγωγή του αγώνα

Μαθήματα ποδοσφαίρου
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις «Πάνθεον», στα Κακάπε-

τρα Παροικιάς. το καλοκαιρινό καμπ βελτίωσης για παιδιά από 7 έως 11 ετών.
Με την επιμέλεια του κ. Χρ. Σαρρή και του γυμναστή-προπονητή, κ. Χρ. Γαβαλά, έχει 
καταρτιστεί ένα πρόγραμμα θεματικών προπονήσεων για τα βασικά τεχνικά χαρακτη-
ριστικά του ποδοσφαίρου. Οδήγημα της μπάλας, υποδοχή, κοντρόλ, πάσα, σουτ, θα 
είναι τα αντικείμενα των προπονήσεων, με σκοπό την ατομική βελτίωση των παιδιών.
Οι προπονήσεις γίνονται κάθε Δευτέρα, Τέταρτη και Παρασκευή, στις 7 το απόγευμα. 
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοι-
νωνούν στο τηλέφωνο: 22840-22300.
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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.

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

Town Hall 22843-60167/8, http://www.facebook.com/Kdepap 
For events at the Paros Park 22840-53520, www.parospark.com
 
continuing...
until 20 Jul, Dimitris Lagios exhibition at Ag.Athanasios Hall, 

Naoussa. Duration 5-20/7.#
until 28 Jul, Alekos Levidis painting exhibition at Galerie 

Pontoporos, Ag.Dimitrios, Naoussa. Duration 9-28/7. Info: 22840-
52242, 694-2464418, www.pontoporos-gallery.com

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

until early Sep, Painting & Sculpture exhibition “New Wave” with 
Paulien Lethen, Susan Daboll, Jan Mulder & Bix Lye and Jazz events 
with Heleen Schuttevaêr at Holland Tunnel Gallery, Paroikia. Info: 
22840-22195, 22840-22700, www.hollandtunnelgallery.com, www.
heleenschuttevaer.nl    

until 30 Sep, Art exhibition ‘Utopia» by Gagianos, Lavdas, 

Ktistopoulou, Koutsouris, Rammos, Razis, Panagiotidis & Zoumboulakis 
at the Venus Art Gallery, Astir of Paros Hotel, Kolymbithres. Duration 
28/6-30/9 daily 8-10pm. Info: 22840 57976-84,  www.astirofparos.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

11-13 Jul, Groove Island Festival in Antiparos. Info: www.
grooveislandfestival.com

12-14 Jul, 8.30pm, Three-day series of talks on contemporary art 
«Expanded Points» by Lo & Behold in Lefkes. Info: Angelika 697-724-
3577.

12-16 Jul, Yoga Retreat with Nefeli Makri at Okreblue, Santa Maria. 
Info: Sasy 698-101-4300, 697-909-3731, www.okreblue.com, www.
yogalife.gr

13 Jul, 5pm, DJ Ravin (Buddha Bar, Paris) at Aspro Galazio 
(Damianos), Ambelas. Info: 22840-51100, www.facebook.com/
AsproGalazio

13 Jul, 8pm, Live concert with TimeTrap, Beggar Belief & Tzanofony 
at Amphitheatre, Paroikia. Entrance Free. 

13 Jul, 9.30pm, Encardia concert at Paros Park near Kolymbithres. 
Entrance: 12€. 

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

14 Jul, 9.30pm, Greek fi lm «Guiness» with English subtitles at the 
Cine Enastron, Paros Park, near Kolymbithres.  

14 Jul, Classical music concert «From Sound to Silence... 3 
centuries of music» with Konstantina Andreakou (piano), Andreas 
Haniotis (violin) in the courtyard of the Perantinos Museum, Marpissa.#

15-19 Jul, «Return of the Goddess» workshop with Deva Ambu at 
Tao’s Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

15-20 Jul & 22-27 Jul, Creative writing workshop (in French) 
by Atelier Caractere in Naoussa.  Info: Nelly +33-0661718633, http://
www.facebook.com/ateliercaractere.caractere

15 Jul, Opening of Eleni Gemeliari painting exhibition at the Municipal 
Art Space (Dimitracopoulos Building), Paroikia. Duration 15-30/7.#

16-17 Jul, Celebration of Aghia Marina in Antiparos.
16 Jul, 9.30pm, German fi lm «M - Eine Stadt sucht einen 

Mörder» with Greek subtitles at the Cine Enastron, Paros Park, near 
Kolymbithres. 

16 Jul, 10pm, Festival on the eve of Aghia Marina with live music in 
the main square, Kostos.#

16 Jul, eve, Bazaar of traditional products in the courtyard of Aghia 
Marina Church, Marmara.#

17 Jul, 9.30pm, Greek documentary fi lm «Gavdos. Southwards.» 
with English subtitles at the Cine Enastron, Paros Park, near 
Kolymbithres. 

18 Jul-2 Aug, Odaka Yoga Teacher Training with Roberto Milletti at 
Okreblue, Santa Maria. Info: Sasy 698-101-4300, 697-909-3731, www.
okreblue.com, www.odaka.it

18 Jul, 7.30pm, Opening of group art exhibition with 12 artists 
(Yannis Prasinos, Hans Giesen, Bernadette Lechanteur, Chrysanthi 
Louki, Antonis Skiadas, Lena Kallidi, Maria Spinthouraki, Benetis 
Skiadas, Stefanos Rangoukis, Dimitris Kalapodas, Yiannis Loukis & 
Christos Skandalis) at the Anemomylos Gallery, Angeria. Duration 
18/7-30/8. Info: 22840-91089.

18 Jul, 9.30pm, French fi lm «La Haine» with Greek subtitles at the 
Cine Enastron, Paros Park, near Kolymbithres. 

   
FOR KIDS
12 Jul, 9.30pm, Children’s theatrical performance «Around the 

World in Eighty Days» at the Paros Park near Kolymbithres. Entrance: 
10€. Info: 22840-53520, www.parospark.com

14 Jul, 9.30pm, Theatrical performance «To Magiko Taxidi tis 
Evyenias / Evyenias Magical Journey» at the Amphitheatre, Lefkes.

Montessori Summer Programme 1/7-20/8, Mon-Fri 10am-
2pm, English/Greek, 2.5-9yrs at Linguakids Montessori, Naoussa. 
Info: Katerina 697-282-4325, http://www.facebook.com/Linguactive

Arts & Crast s classes Thu 6.30-8.30pm & Sat 11am-1pm, 
Greek/English, 4-10yrs, at Polina’s Studio, Potami, Naoussa. Info: 
Polina 695-550-9594.

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 

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.

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



€1,05τα 2 τεµ.

€1,19τα 2 τεµ.

€1,49/τεµ.

€0,99/τεµ.

€0,99/τεµ.

€4,95/τεµ.
€0,65/τεµ.

€0,89/τεµ.
€0,99/τεµ.

*Οι προσφορές ισχύουν έως και 31/07/2013

€

DAILY χυµός
πορτοκάλι 100% 
1lt

ECONOMY
χαρτί κουζίνας 
350γρ.

ECONOMY
µωροµάντηλα 
72τεµ.

ΛΟΥΜΙ∆ΗΣ
παπαγάλος 
ελληνικός καφές 
100γρ.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
φρυγανιές σταρένιες

TIDE ZK 
450γρ.

KELLOGG’S
Special Κ
375γρ.

NEOMAT άνθη
εσπεριδοειδών
ή τριαντάφυλλο
50 µεζ.

TOTTIS µακεδονικά
ζυµώµατα κρουασάν 
260γρ. ή µε γέµιση
κακάο 300γρ.

€€

€0,0,

€€

€€
260γρ. ή µε γέµιση

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
φρυγανιές σταρένιεςφρυγανιές σταρένιες

€€

€€€1+1
∆ΩΡΟ

1+1
∆ΩΡΟ


