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Σαλάτα ΦΑΝΤΑΣΙΑ 7,10€

ΟΜΕΛΕΤΑ ΠΥΘΑΡΑ με σολωμό  6,80€

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ψητά 6,90€

ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΔΗΣ – ΛΕΝΑ ΚΑΛΛΙΔΗ

Success story της Πάρου
Μια ιστορία διδακτική!

επισκευθειτ
ε

την αντιπ
αρο
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Τυπογραφείο Λαουτάρης, Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανά-
σιος (περιφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ 
Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, View 
cafe, Καφέ ∆ωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωµο, Περίπτερο ΟΤΕ, 
Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι µάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια)
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers 
Σκιαδάς, Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία χρωµατοπωλείο, Erkyna Travel, Σ/Μ Market In, Σ/Μ 
Proton Άγιοι Ανάργυροι
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 ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσια-
κός Φούρνος της Αγκαιριάς ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνος, Πλατεία 
Αγίου Νικολάου
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website: www.fonitisparou.gr

«Ντρουν-ντρουν» (αυτό είναι το τηλέφωνο). 
«Βρε, ποιος να είναι τέτοια ώρα; Λες να είναι κανέ-
νας Μηνάς και θέλει να μου πει πάλι για καμιά φω-
τιά που μπήκε. Θα τον πάρει στο τέλος και αυτόν 
και θα τον σηκώσει μου φαίνεται. Θα τον στείλω 
από εκεί που ήρθε μ’ αυτή την ΕΟΔ. Τι διάολο κά-
νουν. Με παίρνουν και μου λένε για φωτιές μόνο. 
Άμα ήταν έτσι οι διασώστες θα πήγαινα και εγώ και 
θα φόραγα το κόκκινο μπουφάν να πουλάω μούρη 
στις γκόμενες. Έλα, ποιος είναι; Τι θέλετε;».

- «Καλημέρα Δήμαρχε. Η επίτροπος είμαι! Έκανα 
διακοπές στο Λογαρά, 10 μέρες και είδα πως έχετε 
πάρα πολλούς χώρους στάθμευσης. Πόσα δίνει ο 
δήμος σας για ενοίκια στους χώρους αυτούς. Πολ-
λά μου φαίνονται!».

- (Με το χέρι στο ακουστικό για να μην τον ακού-
ει η συνομιλήτρια). «@#%&)&%#@!(_*($#. Πως 
στο καλό γλύτωσε αυτή; Τι διάολο κάνει ο Μηνάς; 
Κομάντο λέει στο στρατό και τρίχες. Αμ εμείς πάνω 
στην Καλαμπάκα, θα την είχαμε πνίξει στο ποτάμι… 
(Βγαίνει το χέρι από το ακουστικό). «Μα επίτροπέ 
μου ο δήμος δίνει τα λεφτά για ενοικιάσεις ακινή-
των, κάπου 200 χιλιάρικα το χρόνο, γιατί αυτοί οι 
χώροι είναι αναγκαίοι για τους πολίτες».

- «Τιιι; Τόσα πολλά! Και γιατί να τα πληρώνει ο 
δήμος; Με ποιο νόμο γίνεται αυτό;».

- «Με τους δικούς σας νόμους. Τους νόμους του 
Καλλικράτη».

- «Εγώ πάντως, δεν θα εγκρίνω στο μέλλον τό-
σους χώρους στάθμευσης στο δήμο σας. Βρες 
άλλο τρόπο».

- «Δηλαδή, δεν μου λες; Να βάλουμε νέα τέλη;».

- «Όχι, κανένα τέλος να μη βάλεις. Να κάνεις μει-
ώσεις τελών».

- «Μα έχουμε κάνει μειώσεις τελών!».

- «Τέλος πάντων. Εγώ, δεν θα σου εγκρίνω τις 
τρεις νέες συμβάσεις που έχεις έτοιμες να μου 
στείλεις για ενοικιάσεις. Θα επιχειρηματολογήσω 
και θα στις δώσω πίσω».

- (το χέρι στο ακουστικό). «&^%$!@^)*^%^# 
Ούτε ένας δεν την είδε τόσες μέρες στο Λογαρά; 
Θα έστελνα τον Μάρκο, να την πνίξει εκεί στη θά-
λασσα που έκανε μπάνιο και μετά θα γράφαμε 
και στο blog της «Ενότητας», με όλα τα γράμματα 
έντονα και υπογραμμισμένα όπως κάνουμε σε 
κάθε ανάρτησή μας, για τη θλίψη μας, για το χαμό 
της. Θα έστελνα και τον Αντώνη στην κηδεία της 
να έβγαζε επικήδειο λόγο. Θα της στέλναμε και ένα 
στεφάνι –από τα φθηνά-. (Βγάζει το χέρι από το 
ακουστικό). Ναι με ακούς;».

- «του, του, του» (αυτός είναι ήχος!). 

- «ντρουν, ντρουν». «Έλα επίτροπε. Κόπηκε η 
γραμμή;».

- «Δεν είμαι η επίτροπος. Ο Μηνάς είμαι δήμαρ-
χε. Πήρε φωτιά πάλι στο Βουτάκο και είναι μόνο 
του το Μαράκι για να συντονίσει τα πράγματα. Έρ-
χομαι να σε πάρω!».

- «Καλά βρε Μηνά, αλλά έτσι όπως πάει το πράγ-
μα σκέφτομαι να κάνουμε κοινότητα Βουτάκου και 
να σε διορίσω εκεί μόνιμα».

- «Ναι δήμαρχε; Θα είμαι όμως και εκεί πρόε-
δρος;».

* Οι παραπάνω τηλεφωνικοί διάλογοι –πέρα της 
«σάλτσας» του συντάκτη τους- είναι αληθινοί. Η 
επίτροπος, κ. Γιαννακάκη, δεν πρόκειται όπως δή-
λωσε, να εγκρίνει πλέον μισθώσεις για πάρκινγκ 
αυτοκινήτων στην Πάρο. Α, ούτε ο Μηνάς πάει για 
πρόεδρος στο Βουτάκο. Έβαλε βέτο ο Κουταλίδης, 
γιατί ο μισός Βουτάκος, είναι στα όρια της Αγκαι-
ριάς!

Δ.Μ.Μ.

Ξαφνικά η περιοχή των αεροδρομίων της Πάρου 
(υπάρχοντος και νέου) έγινε πυρογενής. Οι τρεις πυρ-
καγιές, που δεν είναι καθόλου τυχαίες, αποδεικνύουν 
τη «διορατικότητα» των απανταχού οικοπεδοφάγων. 
Σίγουρα ακόμα αυτοί δεν ασπάζονται την «επιστημο-
νική» άποψη ότι αυτό που κατασκευάζεται εκεί στον 
Βουτάκο, είναι «λακκούβα». 

Σίγουρα ακόμα ξέρουν καλά ότι το αεροδρόμιο θα 
γίνει και ξέρουν καλύτερα ότι η γύρω περιοχή θα ανα-
πτυχθεί (βλέπε Σπάτα). Άρα πρέπει να «καθαριστούν» 
τα οικοπεδάκια από προβλήματα για να είναι έτοιμα...

Κατά την αντιμετώπιση αυτών των καταστρεπτικών 
περιστατικών αναδείχθηκαν προβλήματα που έγκαι-
ρα πρέπει κατά την γνώμη μου να αντιμετωπιστούν 
από τους αρμόδιους, γιατί σε ενδεχόμενο νέου κρού-
σματος οι συνέπειες θα είναι ίσως μοιραίες.

Ο συντονισμός των κινήσεων και των δυνάμεων 
που συνδράμουν στη κατάσβεση της φωτιάς  είναι 
ο καθοριστικός παράγοντας τις περισσότερες φορές 
για την γρήγορη  κατάσβεση. Ο δήμαρχος, ο διοικητής 
του πυροσβεστικού κλιμακίου και του αστυνομικού 
τμήματος πρέπει να είναι σε απόλυτο συντονισμό.Συ-
ντονιστής ποιος άλλος θα μπορεί να είναι εκτός από 
τον Δήμαρχο; Φαινόμενα όπως τα προχθεσινά, που 
ο δήμαρχος παρακαλούσε την πυροσβεστική για να 
έρθει εναέριο μέσον κατάσβεσης, χωρίς αποτέλεσμα, 
δεν πρέπει να επαναληφθούν. Το να ενημερώνονται οι 
προϊστάμενες υπηρεσίες ότι η φωτιά ελέγχεται και την 
ίδια ώρα ο δήμαρχος να ψάχνει τηλεφωνικά ποιος θα 
δώσει άμεση λύση γιατί η φωτιά προχωρούσε και κα-
τέστρεφε τα πάντα, δεν πρέπει να επαναληφθούν. Το 
πότε και τα πόσα βυτιοφόρα χρειαζόμαστε και πως 
κινούνται στη κρίσιμη ώρα δεν πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται ουσιαστικά με το «ό,τι κάτσει».

Δεν έχουμε περιθώρια να χάνουμε το λίγο πράσινο 
που μας έχει απομείνει και για αυτό χρειάζονται μέτρα 
και σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών… 

Λαουτάρης

Πυρκαγιές  
...με μέλλον

Η θέση μας



Κατασκήνωση 
στην Πάρο

Από την Τρίτη 16 Ιουλίου, έως και το Σάββατο 20 Ιουλίου 2013, 
πραγματοποιήθηκε στην Ι. Μ. Αγίων Αναργύρων Παροικίας Πά-
ρου, καλοκαιρινή αστική κατασκήνωση για τα παιδιά του Κατη-
χητικού Σχολείου του Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής 
(και όχι μόνο). 

Το εγχείρημα έθεσαν υπό την αιγίδα τους ο Δήμος Πάρου, η 
Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, το Ι.Π.Π. Εκατονταπυλιανής και το 
Γηροκομείο Πάρου. Και οι τρεις φορείς συνέβαλαν τα μέγιστα 
στην υλοποίηση της ιδέας, παρέχοντας την απαραίτητη ηθική και 
υλική υποστήριξη. 

«Ψυχή», ωστόσο, της κατασκήνωσης υπήρξε η πρεσβυτέρα κ. 
Αννα Περιπάνου-Φουρνιστάκη, η οποία όχι μόνο συνέλαβε την 
ιδέα, αλλά δούλεψε σκληρά προκειμένου να τη φέρει σε αίσιο τέ-
λος, έχοντας ως εργαλεία δουλειάς την πολύχρονη εμπειρία της, 
την αγάπη για τα παιδιά και μια αστείρευτη διάθεση ανιδιοτελούς 
προσφοράς στο σύνολο.

Χάρη στα σχεδόν 50 παιδιά που συμμετείχαν στην κατασκήνω-
ση, η ζωή επέστρεψε στο μοναστήρι, με τις φωνές και τα γέλια 
τους που πλημμύρισαν το χώρο. Στις πέντε ημέρες που έζησαν 
εκεί, είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να τραγουδήσουν, να χορέ-
ψουν, να κάνουν χειροτεχνίες, αλλά και να αποκτήσουν ενδιαφέ-
ρουσες γνώσεις από ειδικευμένους επιστήμονες. Οι θεματικές 
ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν: η ιστορία του μοναστηριού, η 
θέση του άρτου στη χριστιανική λατρεία, η ζωή και το έργο των 
Αγ. Αναργύρων, οι πρώτες βοήθειες, η ισορροπημένη διατροφή, η 
καθημερινή υγιεινή, η αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές ανά-
γκες κ.ά. Κυρίως, όμως, τα παιδιά βίωσαν τις χαρές και τις ευθύ-
νες ταυτόχρονα της ομαδικής ζωής, καλλιεργώντας αρετές όπως 
η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η πειθαρχία, η υπευθυνότητα, το 
ομαδικό πνεύμα, η άμιλλα. Παρακολουθώντας το Σάββατο 20 Ιου-
λίου τη γιορτή λήξης της κατασκήνωσης, γονείς, παππούδες και 

συγγενείς εντυπωσιάστηκαν από τα τραγούδια, τα παιχνίδια, τα 
θεατρικά σκετσάκια, τις κατασκευές που πρόλαβαν να ετοιμάσουν 
τα παιδιά. Την παράσταση όμως έκλεψαν τα χαρούμενα πρόσωπα 
των παιδιών, που δεν ήθελαν με τίποτα να τελειώσει αυτό το πα-
νηγύρι της χαράς!

 Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι γονείς των μικρών κα-
τασκηνωτών νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά όχι 
μόνο τους προαναφερθέντες φορείς υπό την αιγίδα των οποίων 
τέλεσε η κατασκήνωση, αλλά και τα πρόσωπα που εργάστηκαν 
γι’ αυτήν: το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικο, 
την πρεσβυτέρα κ. Άννα Περιπάνου-Φουρνιστάκη, τους υπεύ-
θυνους τροφοδοσίας κ. Ανδρέα Γεμελιάρη, κ. Ανδριανή Μπαφίτη 
και κ. Γεώργιο Καπούτσο, τους ιερείς π. Χρήστο Φουρνιστάκη, π. 
Σπυρίδωνα Φωκιανό και π. Νεκτάριο Αλεξόπουλο (από Νάξο), 
τους ιατρούς του Κ.Υ. Πάρου κ.κ. Βασίλειο Χατζηγεωργίου (καρδι-
ολόγο), κ. Ευστράτιο Προκοπίου (γυναικολόγο) και κ. Μαγδαληνή 
Μαντζαρίδου (αγροτική ιατρό), τους εκπαιδευτικούς κ. Ευστάθιο 
Μήτσο, κ. Ρανιέλα Αλιπράντη, κ. Αννα Περράκη, κ. Μαρουλία Κο-
ντού, κ. Χρυσούλα Κοσμά, κ. Γιώτα Γυφτοπούλου, το μουσικό κ. 
Ιωάννη Κατσαρό και τις μαθήτριες Μαρουσώ Φουρνιστάκη και 
Βασιλική Φραγκούλη. Ακόμα, εκφράζουν ένα μεγάλο μπράβο 
στους ικανούς ομαδάρχες και τις ικανές ομαδάρχισσες των παι-
διών: την Κυριακή Χανιώτη, την Ελένη Φραγκούλη, τη Στέλλα 
Μαύρη, τη Μαρία Μπαρμπαρή, τον Παύλο Ανέστο, τον Ηλία Σα-
μαλτάνη και τον Κωνσταντίνο Σιφναίο. 

Επίσης, απευθύνουν ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επαγγελ-
ματίες του νησιού 
που στήριξαν με τις 
προσφορές τους την 
κατασκήνωση. Τέλος, 
σε μήνυμά τους υπο-
στηρίζουν: «Ύστερα 
από την επιτυχημένη 
πρώτη προσπάθεια, 
ελπίζουμε και προσδο-
κούμε μια εξίσου επι-
τυχημένη συνέχεια την 
επόμενη χρονιά!».

3www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις

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!

Έκθεση 
στον «Ανε-
μόμυλο»

Με επιτυχία συνεχίζεται έως τις 
30 Αυγούστου, η έκθεση 12 καλ-
λιτεχνών από Αγκαιριά και Αλυκή, 
στον εκθεσιακό χώρο «Ανεμόμυ-
λος Γκαλερί».

Στην έκθεση μετέχουν οι καλ-
λιτέχνες: Γιάννης Πράσινος (γλυ-
πτική), Giesen Hans, Lechanteur 
Bernadette, Λουκή Χρυσάνθη (ζω-
γραφική), Αντώνης Σκιαδάς (κα-
τασκευές), Λένα Καλλίδη, Μαρία 
Σπινθουράκη (εικαστικά), Μπενέτος 
Σκιαδάς (μινιατούρες), Στέφανος 
Ραγκούσης (ξυλόγλυπτο) και Δημή-
τρης Καλαποδάς, Γιάννης Λουκής, 
Χρήστος Σκανδάλης (φωτογραφία). 

PAWS
Σήμερα (26/7) στις 7:30 το από-

γευμα, θα ξεκινήσει στην παρα-
λία του Πίσω Λιβαδιού, παζάρι, με 
στόχο τη βοήθεια των αδέσποτων 
ζώων. Ο σύλλογος προστασίας 
ζώων της Πάρου (PAWS), θα προ-
σφέρει ρούχα και αξεσουάρ ζώων, 
που θα ξεκινούν από δύο ευρώ.
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Ν. Συρμαλένιος:
«Βιώνουμε τις συνέπειες 
μιας ανθρωπιστικής κρίσης»

Ο βουλευτής Κυκλάδων, ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κ. Νίκος Συρμαλένιος, παραχώρησε στη 
«Φωνή της Πάρου» συνέντευξη, σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

Ακόμα, ο κ. Ν. Συρμαλένιος, στη συνέντευξή του απαντά σε ερωτήσεις για το συνέ-
δριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και για τα ζητήματα του τομέα 
υγείας στην Πάρο.

Τέλος, ο κ. Συρμαλένιος, εκφράζει την άποψή του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 
του 2014 στην Πάρο, ώστε να δημιουργηθούν συγκλίσεις σε αντιμνημονιακό και προ-
οδευτικό πλαίσιο, που θα διεκδικήσουν την πρωτιά.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Όπως πέρασαν από τη βουλή τα μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα κλπ έτσι πέ-

ρασε και προ ημερών το πολυνομοσχέδιο. Σε τι μπορεί να ελπίζει ο απλός 
πολίτης, από τη στιγμή που πάντα κάθε νομοσχέδιο από το 2010 «περνάει», 
καθώς πάντα θα υπάρχουν κάποια κόμματα που θα έχουν την πλειοψηφία… 
Αυτό, τουλάχιστον διαπιστώνουμε εμείς από το 2010 έως και σήμερα.

Ν.Σ.: «Ο απλός πολίτης πρέπει να καταλάβει ότι η δύναμη του βρίσκεται στον κινη-
τοποιημένο λαό και όχι απλώς στο σχολιαστή γεγονότων και στον παθητικό αποδέκτη 
αποφάσεων που παίρνονται γι’ αυτόν χωρίς αυτόν… Πρέπει να πιστέψει ότι η δύναμη 
του δεν εξαντλείται μόνο στην ψήφο του κάθε τέσσερα χρόνια ή όποτε προκηρύσ-
σονται εκλογές. Ας μην ξεχνάμε ότι η πτώση τριών κυβερνήσεων τα τρία τελευταία 
χρόνια, από τότε που έχουμε μνημόνια, δηλαδή κυβέρνηση Παπανδρέου, κυβέρνηση 
Παπαδήμου και πρόσφατα η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, έπεσαν 
κάτω από το βάρος των μαζικών λαϊκών αντιστάσεων που τράνταξαν την φαινομενι-
κά ακλόνητη εξουσία».

Επειδή, βρίσκεστε μέσα στη βουλή και σίγουρα θα συνομιλείτε και με βου-
λευτές που στηρίζουν τη συγκυβέρνηση, θα θέλατε να μας πείτε ποιο είναι 
το σκεπτικό τους που στηρίζουν αντιλαϊκά μέτρα προκειμένου να ενισχυθούν 
οικονομικά κατ’ εμάς, οι τράπεζες και οι μεγαλοεπιχειρηματίες, και κατ’ αυ-
τούς η ελληνική κοινωνία… Μήπως δηλαδή, έχουν ένα άλλο σκεπτικό, που 
δεν το έχουμε καταλάβει εμείς…

Ν.Σ.: «Κάποιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ελληνική κοινωνία, η μεγάλη πλειο-
ψηφία της, πλήττεται από τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι 
οι επιλογές αυτές είναι απόλυτα ταξικές και εναντίον των ασθενών στρωμάτων της 
κοινωνίας μας, διότι οι εγχώριοι εντολοδόχοι της πολιτικής των Μέρκελ – Σόϊμπλε, 
εφαρμόζουν πιστά το αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας που επιδιώκει την υπέρβαση 
της καπιταλιστικής κρίσης και ιδιαίτερα του χρηματιστηριακού κεφαλαίου, υπέρ του 

κεφαλαίου και σε βάρος της εργασίας. Κατά συνέπεια οι επιλογές τους είναι συνει-
δητές, εκφράζουν απόλυτα το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που διαμορφώνει τα πάντα 
στο πλαίσιο της ασύδοτης κυριαρχίας των αγορών, δηλαδή με γνώμονα τα ισχυρά 
συμφέροντα εγχώρια και ξένα, που διαπλέκονται με την πολιτική εξουσία».

Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ο περισσότερος κόσμος το εξέλαβε ως μία 
κόντρα συνιστωσών και Τσίπρα, για το ενιαίο κόμμα. Κάνατε λάθη εσείς ή οι 
πολίτες δεν μπόρεσαν λόγω των όσων μεταδόθηκαν από τα «μεγάλα» ΜΜΕ, 
να κατανοήσουν το τι ακριβώς έγινε. Και συμπληρωματικά σας ρωτάω τι 
βγήκε τελικά από αυτό το τόσο πολυδιαφημισμένο κατά τα άλλα συνέδριο.

Ν.Σ.: «Η ανάγνωση αυτή είναι μια πλευρά ασήμαντη σε σχέση με αυτό που εν δυ-
νάμει μπορεί να διαμορφώσουν οι αποφάσεις του ιδρυτικού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ 
ΕΚΜ. Τώρα και κάθε μέρα διαμορφώνεται ο νέος ενιαίος πλουραλιστικός και δη-
μοκρατικός ΣΥΡΙΖΑ, το νέο κόμμα της Αριστεράς, που συσπειρώνει τις ελπίδες και 
τις προσδοκίες για δημοκρατική ανατροπή, απαλλαγή των μνημονίων, παραγωγική, 
κοινωνική και οικολογική ανασυγκρότηση της χώρας, Η μάχη για τη διατήρηση των 
συνιστωσών κατά τη γνώμη μου αποτελεί μάχη οπισθοφυλακών αναντίστοιχη με την 
επείγουσα ανάγκη ανατροπής των πολιτικών που καθημερινά μας οδηγούν στην εξα-
θλίωση και στην απώλεια κατακτήσεων που κερδήθηκαν με απίστευτες θυσίες κατά 
τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Από εκεί κι έπειτα θα πρέπει επίσης να καταλάβετε ότι 
για μας οι διαφορετικές απόψεις μέσα στο κόμμα μας αποτελούν θεμελιώδη πλού-
το και προωθητική δύναμη της ύπαρξης μας, ως ζώσα, δυναμική και ριζοσπαστική 
πραγματικότητα αλλαγών και ανατροπής».

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Η εκλογή για πρώτη φορά στις Κυκλάδες, αριστερού βουλευτή τι πιστεύετε 

ότι έχει αλλάξει στην τοπική πολιτική σκηνή και αν είσαστε ευχαριστημένος 
προσωπικά από τη δική σας πορεία.

Ν.Σ.: «Πράγματι η εκλογή βουλευτή της Αριστεράς στις Κυκλάδες αποτελεί ιστορι-
κό γεγονός, γιατί συμβαίνει για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της χώρας. Ακρι-
βώς αυτό για μένα, αποτελεί ένα επιπλέον λόγο για να αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή αλλά 
και αυξημένη ευθύνη απέναντι σε όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτισσες που 
με τη ψήφο τους επέλεξαν να τους εκπροσωπήσω σε αυτή την κρίσιμη και δύσκολη 
στιγμή για τη χώρα και το λαό μας. Προσωπικά, μαζί με τους συνεργάτες μου, αλλά 
και όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες μας απ’ όλα τα νησιά, θεωρώ ότι 
έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα για να αναδείξουμε όλα τα μεγάλα και μικρά 
προβλήματα των νησιών μας και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη αγώνων σε όλα 
τα επίπεδα. Θα έλεγα ότι όσοι θέλουν να πληροφορηθούν περισσότερα για τις δι-
κές μας δράσεις, μπορούν επίσης να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.
syrmalenios.gr, όπου θα έχουν πλήρη εικόνα, τουλάχιστον για το κοινοβουλευτικό 
μας έργο, ένα χρόνο μετά τις εκλογές».

  
Ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με τα κοινά των Κυκλάδων. Υπάρχει δι-

αφορά των προβλημάτων από τότε που ξεκινήσατε με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Νομός μας σήμερα;

Ν.Σ.: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Ιδιαίτερα τα τρία 
τελευταία χρόνια ζούμε μια πρωτόγνωρη οπισθοδρόμηση σε όλα τα θέματα, αλλά 
και τις κατακτήσεις που είχαν υπάρξει από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Αυτό 
που κάποτε ονομάζαμε αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη, με όλη αυτή την 
καταιγίδα των τελευταίων μέτρων (κατάργηση υπηρεσιών ΔΟΥ, ΙΚΑ, Τελωνείων, 
Ειρηνοδικείων, Επιθεωρήσεων Εργασίας, συγχωνεύσεις σχολείων και κατάργηση 
ειδικοτήτων εκπαιδευτικών τεχνικής εκπαίδευσης, συγχωνεύσεις νοσοκομείων, 
κατάρρευση δημόσιας υγείας, συρρίκνωση αρμοδιοτήτων, πόρων, προσωπικού της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, περικοπές ακτοπλοϊκών δρομολογίων κλπ), έχουν οδηγήσει 
τα νησιά περίπου 50 χρόνια πίσω. Σε ό,τι δε αφορά το μοντέλο ανάπτυξης, ενώ σε 
επίπεδο συνειδήσεων υπήρξε σημαντική πρόοδος στο τι σημαίνει βιώσιμη-αειφόρος 
ανάπτυξη, οι πολιτικές που εκπορεύονται κυρίως από το κεντρικό κράτος, συντελούν 
στην καταστροφή των συγκριτικών νησιωτικών πλεονεκτημάτων, διότι ωθούν σε ένα 
είδος ανάπτυξης χωρίς όρους και όρια, προς όφελος των μεγαλοκατασκευαστών και 
των μεγαλοεργολάβων, καταστρέφοντας το περιβάλλον, το τοπίο και την πολιτιστική 
μας κληρονομιά».

Η σημερινή πλειοψηφία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει κατηγορηθεί 
από το συνδυασμό που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ (Πολίτες Κόντρα στον Καιρό), περί-
που ως φιλομνημονιακός. Που τι στηρίζετε αυτό και ποια πιστεύετε ότι είναι 
η πορεία της σημερινής πλειοψηφίας της Περ. Ν. Αιγαίου;

Ν.Σ.: «Κοιτάξτε, η πολιτική της παράταξης της πλειοψηφίας του περιφερειακού 
συμβουλίου, ενώ εκφράζει τη δυσαρέσκεια της με τις ασκούμενες πολιτικές, ιδιαί-
τερα απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα κρίσιμα θέματα ουσιαστικά κάνει πίσω, 
ευθυγραμμιζόμενη με το κυρίαρχο αναπτυξιακό μοντέλο, που αφήνει τις λεγόμενες 
δυνάμεις της αγοράς να καθορίζουν το παιχνίδι. Θεοποιεί τη δύναμη της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, έναντι του δημόσιου και του κοινωνικού, αποδέχεται ουσιαστικά το 
μνημονιακό μονόδρομο, ως τη μόνη λύση για να ξεπεράσουμε την κρίση, είναι άτολ-
μη και αναποφάσιστη απέναντι σε διεκδικήσεις προς το κεντρικό κράτος. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις, τόσο στην παράταξη της πλειοψηφίας, όσο και 
της μείζονος πλειοψηφίας, που καταλαβαίνουν ότι δεν πάει άλλο και ότι κάτι πρέπει να 
γίνει για να μην καταντήσει τελείως η αυτοδιοίκηση διακοσμητικό στοιχείο».
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Ως αυτοδιοικητικός παράγοντας τα προηγούμενα χρόνια στη Νομαρχία Κυ-
κλάδων και παρακολουθώντας και σήμερα τα δρώμενα της αυτοδιοίκησης, 
ποια είναι η άποψή σας για το νόμο «Καλλικράτης».

Ν.Σ.: «Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο Καλλικράτης αποτέλεσε την εφαρ-
μογή του Μνημονίου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο βασικός λόγος που φτιάχτηκε ο 
Καλλικράτης δεν ήταν η αναπτυξιακή αναβάθμιση των ΟΤΑ, αλλά η περικοπή πόρων 
και γι’ αυτό μειώθηκε τόσο δραματικά ο αριθμός των Δήμων (από 1200 σε 325), αντι-
προσωπεύοντας τη χειρότερη πληθυσμιακή αναλογία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα 
μέτρα εξάλλου που δρομολογήθηκαν στη συνέχεια, αδυνάτισαν ακόμη περισσότερο 
την αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, έτσι που βαθμιαία την καθιστούν μια αδύναμη 
γραφειοκρατική διοίκηση, προέκταση της κρατικής διοίκησης σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Η δική μας αντίληψη κινείται στον αντίποδα αυτών των πολιτικών, 
διότι θεωρούμε της Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως πυλώνα τοπικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης και ταυτόχρονα κύτταρο δημοκρατίας και λαϊκής συμμετοχής, έτσι ώστε 
οι αποφάσεις στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, να παίρνονται στο πιο 
κοντινό προς τον πολίτη επίπεδο».

ΠΑΡΟΣ

Τα προβλήματα της Πάρου, τα γνωρίζετε καλά όσο σχεδόν και εμείς που 
βιώνουμε σ’ αυτό το νησί. Αυτό, αποδεικνύεται από τις συνεχείς σας ερω-
τήσεις για θέματα της Πάρου, στη Βουλή. Με το χέρι στην καρδιά να σας πω 
ότι οι απαντήσεις που σας δίνουν είναι σαν αυτές που δίνουν και σε εμάς οι 
αρμόδιοι. Δηλαδή, γενικολογίες, αοριστίες και υποσχέσεις…

Ν.Σ.: «Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα της κεντρικής εξουσίας. Έχουμε μια 
κυβέρνηση που μας εμπαίζει, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο απέναντι στου δα-
νειστές και στην τρόικα. Έχει στην ουσία καταλύσει το Σύνταγμα και τους νόμους, 
διοικεί με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, έχει υποβαθμίσει και το Κοινοβούλιο 
σε ρόλο επικυρωτή των προειλημμένων αποφάσεων ενός στενού κύκλου υπό τον 
πρωθυπουργό».

Το θέμα του τομέα υγείας στην Πάρο είναι το σημαντικότερο που υπάρχει 
σήμερα. Σε λίγες μέρες αρχίζουν να λήγουν οι συμβάσεις με τους γιατρούς 
που έχουν έρθει ως επικουρικοί, οι βάρδιες του ΕΚΑΒ δεν βγαίνουν για να 

καλύψουν το 24ώρο, νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει και οι ελλείψεις 
στο ιατροφαρμακευτικό υλικό είναι μεγάλες. Παρόλα αυτά, το κράτος μας 
συνεχίζει να πετάει τετραχίλιαρα σε ψαροκάικα για διακομιδές από Πάρο για 
Σύρο, όταν το δικό μας υγειονομικό αεροσκάφος για να πετάξει από Πάρο 
στην Αθήνα, θέλει 1000 ευρώ. Τι βλέπετε να γίνεται στη συνέχεια.

Ν.Σ.: «Και στην τελευταία συνάντηση στη Βουλή με το νέο υπουργό υγείας κ. Α. Γε-
ωργιάδη, καταγγείλαμε τη δραματική υποβάθμιση της δημόσιας υγείας στα νησιά. Η 
πολιτική αυτή είναι συνειδητή, δημιουργεί το έδαφος για υποκατάσταση της δημόσιας 
υγείας με την ιδιωτική και γι’ αυτό φυτρώνουν σαν μανιτάρια ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα και ιδιωτικά ιατρεία και στα νησιά. Βαθμιαία οδηγούμαστε σε υπηρεσίες υγεί-
ας για τους έχοντες και κατέχοντες, ενώ βιώνουμε τις συνέπειες μιας ανθρωπιστικής 
κρίσης που πολλαπλασιάζει καθημερινά τους ανήμπορους και τους ανασφάλιστους. 
Πρέπει όλοι επιτέλους να το καταλάβουν. Όσο τους αφήνουμε, τόσο η χώρα και ο 
λαός μας οδηγούνται σε δρόμους χωρίς επιστροφή και θα χρειαστούν πολλές δεκα-
ετίες για να ξαναβρεθούμε στο δρόμο της ανάκαμψης. 

Σε λίγους μήνες έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Τι θα πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ-
ΕΚΜ σε Περιφερειακό επίπεδο και τι σε τοπικό επίπεδο. Μην μου απαντήσετε 
σας παρακαλώ με το γενικόλογο «θα αποφασίσουν οι τοπικές κοινωνίες». 
Ρωτάω τι θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ απ’ αυτές τις εκλογές και πως μπορεί 
να επιτευχθεί αυτό.

Ν.Σ.: «Έχουμε ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες, την επεξεργασία των θέσεων 
μας, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τοπικά και περιφερειακά προγράμματα σε όλες 
τις περιοχές της χώρας. Προέχει να διαμορφωθεί το προγραμματικό πλαίσιο, βάσει 
του οποίου σε κάθε Περιφέρεια και σε κάθε Δήμο, να αναδειχθούν τα προτάγματα για 
μια Αυτοδιοίκηση, όπως την περιγράψαμε και στο ερώτημα σας για τον Καλλικράτη. 
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μπορούν να συγκλίνουν δυνάμεις και πρόσωπα, με γνώμο-
να τη φερεγγυότητα και την εντιμότητα τους. Πιστεύω ότι σε κάθε περιοχή μπορούν 
να δημιουργηθούν συγκλίσεις σε αντιμνημονιακό και προοδευτικό πλαίσιο, που θα 
διεκδικήσουν την πρωτιά και θα δημιουργήσουν άλλες προϋποθέσεις για αλλαγές 
συσχετισμών και στο γενικότερο πολιτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν 
και τους όρους για μια εκ βάθρων αναγέννηση του θεσμού της αυτοδιοίκησης, που 
τόσο υποβαθμίστηκε τα τελευταία χρόνια».
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Διαμαρτυρία  
για τα ελικόπτερα

Από τον κ. Γιώργο Παπαγεωργίου, διευθυντή, του ξενο-
δοχείου «Angels Villas», λάβαμε την παρακάτω επιστολή 
διαμαρτυρίας.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«[…] Επικαλούμαι την δημοσιογραφική σας ανεξαρτησία 

και υπευθυνότητα για να προβάλετε το θέμα, μήπως και 
μπορέσει να βρεθεί κάποια λύση.

Το θέμα αφορά σε συνεχείς προσγειώσεις ελικοπτέρων 
στην περιοχή «Λίμνες» και μέσα σε χώρο του ξενοδοχείου 
«Astir of Paros», (και γι’ αυτό μάλλον δεν θα γίνει τίποτα 
για μια ακόμη φορά). Εν πάση περιπτώσει, και φέτος για 
μια ακόμη χρονιά οι συνεχείς προσγειώσεις ελικοπτέρων 
στον τετράγωνο τσιμεντένιο χώρο που βρίσκεται δίπλα στον 
δρόμο για Κολυμπήθρες, και όπου υπάρχουν καλώδια της 
ΔΕΗ, συνεχίζονται απτόητες!

Να σας αναφέρω ότι εκτός από τον τρομερό κίνδυνο για 
τους περιοίκους και τους διερχομένους είτε αυτοί είναι πε-
ζοί, είτε με μηχανάκια ή ποδήλατα και αυτοκίνητα, σε κάθε 
προσγείωση-απογείωση σηκώνονται σύννεφα σκόνης μαζί 
με κάθε λογής ξερόκλαδα και έρχονται στους χώρους όλων 
των γειτόνων. Εξάλλου ο φοβερός θόρυβος από τους κινη-
τήρες τρομάζει τα μικρά παιδιά και όχι μόνο και για κάποια 
λεπτά δημιουργείται η εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε εμπόλε-

μη ζώνη. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σχε-
δόν όλοι οι επιβάτες παραλαμβάνονται από οχήματα για να 
μεταφερθούν αλλού. Δηλαδή δεν είναι καν πελάτες του εν 
λόγω ξενοδοχείου! Αυτό είναι ακόμα πιο ειρωνικό αν σκε-
φτεί κανείς ότι θα μπορούσαν προσγειωθούν στο αεροδρό-
μιο και να οδηγηθούν από κει σε όποιο μέρος του νησιού 
θέλουν, μιας και το αεροδρόμιο επιτελεί αυτόν ακριβώς τον 
σκοπό.

Σε περίπτωση δε έκτακτης διακομιδής κάποιου ασθε-
νούς ή επείγοντος περιστατικού δεν τίθεται θέμα, αλλά στα 
7 χρόνια που βρίσκομαι στο νησί και εργάζομαι ως Διευθυ-
ντής στα «Angels Villas», αυτό δεν έχει γίνει ποτέ!

Όπως σας προανέφερα, έχω κάνει διαμαρτυρίες κατά 
καιρούς στον Αερολιμενάρχη, στον Δήμο, στην Αστυνομία, 
στην Εισαγγελία Σύρου, στην Υ.Π.Α στην Αθήνα, αλλά δεν 
έγινε ποτέ τίποτα. Επίσης να σημειώσω σε αυτό το σημείο 
ότι ο χώρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νόμιμο 
ελικοδρόμιο, διότι έχω το ανάλογο ΦΕΚ με όλο τον κανο-
νισμό και τι πρέπει να πληροί ένα ελικοδρόμιο και αυτός ο 
χώρος δεν πληροί ΤΙΠΟΤΑ απολύτως! Ακόμα και αν είχε 
κάποτε (πριν 20 χρόνια) άδεια, τώρα πια δεν είναι δυνατόν 
να ισχύει καθότι όλη η μορφολογία της περιοχής έχει αλλά-
ξει και υπάρχουν παντού γύρω άλλα καταλύματα αλλά και 
ιδιωτικές οικίες.

Αν τυχόν ενδιαφερθείτε και θελήσετε περισσότερα στοι-
χεία, υπάρχουν video και φωτογραφίες καθώς και όλα τα 
αντίγραφα των εγγράφων που έχω στείλει στις παραπάνω 
υπηρεσίες».

Νέα φωτιά  
στο Βουτάκο!

Η ευρύτερη περιοχή του Βουτάκου, έγινε τη Δευτέρα 22 
Ιουλίου -για τρίτη φορά τους δύο τελευταίους μήνες- ση-
μείο αναφοράς, για πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί.

Η πρώτη πυρκαγιά –η πιο μεγάλη- ξέσπασε στις 30 
Μαΐου 2013, η δεύτερη στις 11 Ιουνίου και η τρίτη όπως 
γράψαμε και πιο πάνω, στις 22 Ιουλίου. Τα γεγονότα πλέ-
ον αρχίζουν να προβληματίζουν, αφού μόνο σύμπτωση 
δεν μπορεί να είναι οι τρεις πυρκαγιές (οι μοναδικές φέ-
τος στην Πάρο), που ξεσπούν στην ίδια περιοχή. Ή στην 
περιοχή υπάρχουν ασυνείδητοι που ανάβουν φωτιές για 
οποιεσδήποτε εργασίες ή είναι πιθανό να συμβαίνει κάτι 
άλλο, που μόνο «αθώο» δεν είναι. Τρεις φωτιές στην ίδια 
περιοχή, σε λιγότερο από δύο μήνες, βάζουν σε υποψίες 
όλους μας.

Η φωτιά της 22/7 ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι περίπου 
από την περιοχή που κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο 
Πάρου και έφθασε έως την Μακριά Μύτη, όπου και κα-
τασβήστηκε στις 5 το απόγευμα από επίγειες δυνάμεις 
της Πυροσβεστικής του νησιού μας, ομάδας πολιτών της 
περιοχής και της Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Κυκλάδων. 
Ακόμα, στην περιοχή έφθασαν υδροφόρες, δυνάμεις της 
Αστυνομίας, αυτοδιοικητικοί παράγοντες με επικεφαλής 
το δήμαρχο κ. Χρ. Βλαχογιάννη και το πρόεδρο της τοπι-
κής κοινότητας Αγκαιριάς, κ. Κουταλίδη, τους δημοτικούς 
συμβούλους Μ. Χανιώτη και Π. Ρούσσο κ.α. Σημαντική βο-
ήθεια στην κατάσβεση της πυρκαγιάς πρόσφεραν και φορ-
τηγά-μηχανήματα που βρίσκονταν στις εργασίες του νέου 
αεροδρομίου και συνέδραμαν με τον τρόπο τους, υπό τις 
οδηγίες του εργοταξιάρχη κ. Δημήτρη Σκουλάξενου. Ση-
μειώνουμε ακόμα, πως κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς 
έπνεαν σφοδροί βόρειοι άνεμοι που ξεπερνούσαν κατά 
τόπους τα 8 μποφόρ.

Τα περίεργα της υπόθεσης
Σε όλη τη διάρκεια της φωτιάς πολλοί ήταν εκείνοι που 

διαμαρτύρονταν γιατί δεν ερχόταν προς βοήθεια πυροσβε-
στικό πτητικό μέσο, ώστε να βοηθήσει κατά τον καλύτερο 
τρόπο.

Η εφημερίδα μας κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ στην 
περιοχή, έγινε μάρτυς συνεχών τηλεφωνικών συνομιλιών 
του κ. Χρ. Βλαχογιάννη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι απα-
ντήσεις οι οποίες του δίνονταν ήταν «από τον Άννα στον 
Καϊάφα…». Με λίγα λόγια σχεδόν όλες οι υπηρεσίες έλε-
γαν πως έπρεπε να πάρουν εντολή από κάποια άλλη υπη-
ρεσία… Σύμφωνα με άλλες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες 
το πτητικό μέσο δεν ερχόταν διότι η πτήση του για Πάρο, 
στοίχιζε 10000 ευρώ. Αυτό, είναι η μία εκδοχή του θέμα-

τος. Η άλλη είναι πως λόγω της εμπειρίας της πυροσβε-
στικής υπηρεσίας δεν κρίθηκε αναγκαία η αποστολή πτη-
τικού μέσου, αφού η πυρκαγιά κρίθηκε ότι με την πορεία 
που είχε θα έσβηνε τελικά στη θάλασσα. Σύμφωνα πάντως 
με ανεπίσημες πληροφορίες ήταν αδύνατη η πτήση πυρο-
σβεστικού αεροσκάφους λόγω των θυελλωδών ανέμων 
και ο ανεφοδιασμός του με θαλασσινό νερό. Όποια και αν 
είναι η αλήθεια, το σίγουρο είναι πως η πυρκαγιά φόβισε 
πολλούς, αφού ίσως από τύχη και μόνο, δεν απειλήθηκαν 
κατοικίες στην περιοχή της Μακριάς Μύτης και η εφημε-
ρίδα μας έγινε μάρτυρας γεγονότων όπου σχεδόν η φωτιά 
«έγλυψε» σπίτια.

Οι ευχαριστίες Μ. Χανιώτη
Για την πυρκαγιά στην περιοχή, αλλά και των «ψιθύρων» 

που ακούστηκαν για το πυροσβεστικό αεροπλάνο, η πρό-
εδρος της τουριστικής επιτροπής Δήμου Πάρου, κ. Μ. Χα-
νιώτη, έγραψε σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης τα εξής:

«Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που 
έσπευσαν να βοηθήσουν και ήταν πολλοί αυτοί! Εθελοντές 
από όλη την περιοχή, υδροφόρες, μηχανήματα, όλοι ήταν 
εκεί! Ευχαριστώ, οφείλουμε και στον κ. Σκουλάξενο, που 
διέθεσε τα μηχανήματα που δουλεύουν στο Νέο Αεροδρό-
μιο και βοήθησαν πάρα πολύ στο έργο της κατάσβεσης. Το 
μόνο που έμενε ήταν κάποιο πτητικό μέσο να βοηθήσει 
στην κατάσβεση... που όμως παρ’ όλες τις προσπάθειες δεν 
ήρθε ποτέ.... Έτσι, φρόντισε η θάλασσα να σταματήσει τη 
φωτιά... Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην ώρα τους... Ας είναι 
το τελευταίο για φέτος».

Στην Πάρο κά-
νεις ό,τι θέλεις!

Στην Ελλάδα λένε, είσαι ό,τι δηλώσεις. Στην Πάρο 
έχω την εντύπωση ότι και είσαι ό,τι δηλώσεις, και ό,τι 
θέλεις δηλώνεις, αλλά και ό,τι 
θέλεις κάνεις, δίχως να δίνεις 
αναφορά σε κανέναν.

Φτιάξαμε ράμπες στα πεζο-
δρόμια για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, αλλά σε αυτές τις ρά-
μπες κάποιοι έξυπνοι στο νησί, 
βρήκαν άνετο πάρκινγκ. Κά-
ποιοι άλλοι πάλι τις χρησιμο-
ποιούν κλείνοντάς της για να 
ξεφορτώνουν ραδίκια και σέσκουλα, αφού τα πέντε 
μέτρα απόστασης από το πεζοδρόμιο τους φαίνονται 
πολλά!

Νοικιάσαμε πάρκινγκ για τους δημότες του νησιού, 
αλλά σε αυτά τα πάρκινγκ κάποιοι έξυπνοι βρήκαν 
τρόπο για να αποθηκεύουν μηχανήματα, ενοικιαζό-
μενα αυτοκίνητα και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας. Φτιά-
ξαμε πλατείες για τον περίπατο των κατοίκων και το 
παιχνίδι των παιδιών, αλλά σε αυτές τις πλατείες κά-
ποιοι άλλοι έξυπνοι, βρήκαν χώρους παρκαρίσματος.

Έγιναν συμβούλια επί συμβουλίων και τσακωμοί 
για την αναγκαιότητα της ελεγχόμενης στάθμευσης 
σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους, αλλά αυτή η 
ιστορία δεν λειτούργησε ποτέ, γιατί έτσι γουστάρου-
με βρε αδελφέ. Μην κακοκαρδίσουμε κανένα δημότη 
και χάσουμε τα ψηφαλάκια. 

Δημιουργήσαμε κανόνες σε τουριστικές περιοχές 
και σε παραδοσιακούς οικισμούς, αλλά τίποτα ποτέ 
δεν σεβάστηκε κανείς και όλα είναι στον αυτόματο 
πιλότο, όπως και η τουριστική μας πορεία. (Παρεμπι-
πτόντως χειρότερα δεν πάει. «Ξύσαμε» πάτο). Κάνα-
με δημοτική συγκοινωνία, αλλά δώσαμε χρήματα για 
να λειτουργεί μέχρι το μεσημέρι, καθώς φαίνεται ότι 
αργότερα οι κάτοικοι δεν υπάρχει ανάγκη να κυκλο-
φορούν. Για αυτό το λόγο μάλιστα, το λεωφορείο το 
έχουμε μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή, γιατί το 
Σαββατοκύριακο δεν έχει λέει σχολεία… Λες και οι 
15χρονοι έχουν ανάγκη το λεωφορείο, για να πάνε 
από τη μία πλευρά της Παροικιάς στην άλλη, ενώ η 
τρίτη ηλικία το έχει για γυμναστική…

Φτιάξαμε γήπεδο με χορτάρι και πλαστικές κα-
ρέκλες για τους θεατές, αλλά τους πάγκους των 
αναπληρωματικών παικτών τους έχουμε σε τριτο-
κοσμική κατάσταση που θυμίζει επαρχιακό κοτέτσι 
δεκαετίας του ’60. Το δε αγωνιστικό χώρο τον αφή-
σαμε έτσι ακριβώς από την ημέρα που παραλάβαμε 
το έργο. Κόβουμε δένδρα με τη βούλα του δημοτι-
κού συμβουλίου και πάντα υπάρχει μία δικαιολογία 
γι’ αυτό. Δεν βαριέσαι, που θα πάει, κάποτε δεν θα 
έχουμε κανένα και έτσι, δεν θα έχουμε και εμείς οι 
δημοσιογράφοι λόγο, για να διαμαρτυρόμαστε.

Έχουμε μία από τις ωραιότερες παραλίες της χώρας 
στην Παροικιά, αλλά κανείς Παροικιώτης δεν τρελά-
θηκε ακόμα, για να κάνει μπάνιο παρέα με γκαζάδικα 
το καλοκαίρι στο Μαρτσέλο ή παρέα με τα απόνερα 
των πλοίων στον Άγιο Φωκά. Έτσι και αλλιώς, η απέ-
ναντι παραλία από την Παροικιά σε λίγο καιρό δεν θα 
υπάρχει πια, αφού από τη μία τα απόνερα των πλοίων 
την εξαφάνισαν και από την άλλη δεν μπορεί, με τόσα 
ελικόπτερα που προσγειώνονται εκεί το καλοκαίρι, 
θα γίνει κάποια στιγμή διεθνές ελικοδρόμιο η περιο-
χή και θα ησυχάσουμε μια για πάντα.

Ας σταματήσουμε λοιπόν να εφευρίσκουμε 
εχθρούς και να ψάχνουμε φαντάσματα. Μεγαλύτεροι 
εχθροί από εμάς τους ίδιους δεν υπάρχουν.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ



7www.fonitisparou.gr Ειδήσεις

Insomnia
για ονειρεµένες εκδηλώσεις µε άποψη

και αξεπέραστο στυλ!

Γιατί κάποιες στιγµές στη ζωή είναι µοναδικές

& πρέπει να µένουν αξέχαστες...

Λειτουργεί όλο το χρόνο

Πληροφορίες:

Τσιγώνιας Μάνος

6944 714337

6932 386864

22840 22217

Χρυσή Ακτή

ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΗ

Παραλία Αλυκής

τηλ: 22840 92217

κιν: 6930.900.903

Θηλυκότητα σηµαίνει...

ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΤΗ

Παραλία ΑλυκήςΠαραλία Αλυκής

τηλ: 22840 92217τηλ: 22840 92217

κιν: 6930.900.903

Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...Θηλυκότητα σηµαίνει...

εκπτώσεις από 30-60%

Οι εκδηλώσεις 
στην Αντίπαρο

Ο Δήμος Αντιπάρου για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 
Αγίας Μαρίνας, που γράψαμε αναλυτικά στο προηγούμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας εξέδωσε το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«Με σεμνότητα και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκαν 
οι εκδηλώσεις του Δήμου Αντιπάρου για τον εορτασμό της 
Αγίας Μαρίνας

Την Κυριακή 17 Ιουλίου το κιθαριστικό ντούο J.S.B. που 
αποτελείται από τους Γιάννη Σαμουελιάν και Σπύρο Φλω-
ράκη μάγεψαν όλους τους παρευρισκομένους στο Κάστρο 
της Αντιπάρου στη συναυλία κλασσικής κιθάρας με μουσι-
κή Μπαρόκ.

Τη Δευτέρα 15 Ιουλίου στον ίδιο χώρο έγινε η παρουσία-
ση του βιβλίου της παριανής συγγραφέως  Μαρίας Χανιώ-
του «Το πέρασμα στον Τσεσμέ» και ακολούθησε συναυλία 
– αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο από τη Χορωδία του Συλλόγου 
Γυναικών Νάουσας. Την Τρίτη 16 Ιουλίου, παραμονή της 
εορτής της Αγίας Μαρίνας μετά τον Εσπερινό πραγματοποι-
ήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση από τα τμήματα χορού 
Κάτω Τιθορέας και «Τρίκκη» Νομού Τρικάλων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και 
όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις 
ίδιες μέρες σε συνεργασία με τον Μ.Ε.Α.Σ. «ΩΛΙΑΡΟΣ». 
Όλες οι εκδηλώσεις καλύφθηκαν από το κανάλι ΣΥΡΟΣ TV.

Ευχαριστούμε θερμά όλο το προσωπικό του Λιμενικού 
και Αστυνομικού σταθμού Αντιπάρου για την άριστη συ-
νεργασία και την πολύτιμη βοήθειά τους, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Μ.Ε.Α.Σ. «ΩΛΙΑΡΟΣ» και τα παιδιά του Ν.Ο. 
Αντιπάρου και όλους όσοι βοήθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
των εκδηλώσεων».

Διευκρινήσεις 
ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, με δελτίο τύπου που δη-
μοσιοποιήθηκε στις 19/7 τοποθετήθηκε σχετικά με ανάρ-
τηση σε Παριανή ιστοσελίδα. Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ γράφει 
στην ανακοίνωσή του:

«Στις 15/07/2013, στο Blog: fi leleutheros.net, δημοσιεύ-
τηκε άρθρο, με τον τίτλο:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Τρελό γέλιο για τη δημιουργία δημοτι-
κού συνδυασμού στην Πάρο, όπου μεταξύ άλλων αναφέ-
ρεται:

«Από αυτούς που είδαν φως στο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Πάρου-
Αντιπάρου και πήγαν για να γίνουν το ΠΑΣΟΚ του 1981. 
Ευτυχώς, στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ –έχει και τα καλά του- τους 
πήραν είδηση και τους έδιωξαν με τις ΚΛΩΤΣΙΕΣ!».

Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι, πριν ακόμη από τις τε-
λευταίες Εκλογές που τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ εκτο-
ξεύτηκαν στο 27%, στην Τοπική Οργάνωση της Πάρου, 
προσχώρησαν νέα μέλη, προερχόμενα και από το ΠΑΣΟΚ, 
βλέποντας την κατάντια του, και επειδή αντιλήφθηκαν ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσε την μοναδική αριστερή πολιτική δύ-
ναμη που μπορούσε να αντιταχθεί στη Μνημονιακή Λαίλα-
πα της Κυβερνητικής Πολιτικής. Όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-
ΕΚΜ, παλιά και νέα, έδωσαν την Μάχη των Εκλογών με 
τα γνωστά αποτελέσματα που έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ στη θέση 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Το δημοσίευμα είναι ανακριβές. Στο Καταστατικό του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΕΚΜ, δεν υπάρχει η διαδικασία της Διαγραφής, και 
επομένως δεν είναι δυνατόν, ούτε κυριολεκτικά ούτε με-
ταφορικά, να τους διώξαμε «με τις κλωτσιές», γιατί αυτό 
απλά δεν προβλέπεται. Αν κάποια μέλη μας, σήμερα δια-
φοροποιούνται σε τοπικό επίπεδο, είναι προσωπική τους 
απόφαση και στάση. Μέχρι σήμερα δεν έχει αποχωρήσει 
κανένα από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, υπο-
βάλλοντας τη παραίτηση του. Άλλωστε η ύπαρξη διαφο-
ρετικών απόψεων και οργανωμένων τάσεων είναι πια και 

καταστατικά κατοχυρωμένη.
Η Τοπική Οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου θα 

συνεχίσει αταλάντευτα την δράση της, ενιαία και σύμφωνα 
με τις Αποφάσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου που ολοκληρώ-
θηκε πριν μερικές μέρες με επιτυχία».

Η απάντηση του «Fileleutheros»
Αμέσως μετά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, η ιστοσελίδα «Fileleutheros», δημοσίευσε το παρα-
κάτω κείμενο:

«Το δελτίο τύπου του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ δικαιώνει 100% το 
δημοσίευμά μας, αφού ΔΕΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ τα «μαγειρέματα» 
ομάδας που γίνονται για τη δημιουργία δημοτικού συνδυα-
σμού και σ’ αυτή την ομάδα μετέχουν και μέλη του. Άλλω-
στε είναι χαρακτηριστική η πρόταση στο δελτίο τύπου που 
αναφέρει: «Αν κάποια μέλη μας, σήμερα διαφοροποιού-
νται σε τοπικό επίπεδο, είναι προσωπική τους απόφαση 
και στάση».

Σημειώνουμε και προς άρση κάθε παρεξήγησης ότι το 
δικαίωμα κάθε συμπολίτη μας να προσπαθεί για δημιουρ-
γία δημοτικού συνδυασμού, είναι αναφαίρετο δικαίωμά 
του και πολιτική του επιλογή. Σε εμάς δεν πέφτει κα-
νένας λόγος, αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα ως πολιτική-πα-
ραπολιτική ηλεκτρονική σελίδα, να σχολιάζουμε πολιτικές 
κινήσεις. Η φράση που χρησιμοποιήσαμε «τους έδιωξαν 
με τις κλωτσιές» είναι σαφές πως είναι μεταφορική και όχι 
κυριολεκτική! Έχουμε πάντως να κάνουμε μία ερώτηση 
για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο που γράφει: «Μέχρι σήμερα δεν έχει αποχω-
ρήσει κανένα από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, 
υποβάλλοντας τη παραίτηση του. Άλλωστε η ύπαρξη δια-
φορετικών απόψεων και οργανωμένων τάσεων είναι πια 
και καταστατικά κατοχυρωμένη».

Η ερώτηση είναι απλή: Το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί 
να έχει οποιαδήποτε διαφορετική άποψη, τάση κλπ -από 
τη στιγμή που είναι οργανωμένος- είναι υποχρεωμένος να 
μετέχει σε κορυφαίες εκδηλώσεις της τοπικής του οργάνω-
σης όπως π.χ. η ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο 
του κόμματος…».

Επιδοτούμενες
θέσεις σε παιδι-
κούς σταθμούς

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής ζωής», για την περίοδο 2013-2014, 
παρουσιάστηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιλέξιμων 
δομών ανά περιοχή, για τη φιλοξενία σε βρεφικούς, 
παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, Κέντρα Δημι-
ουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - με Αναπηρία) 
Κ.Δ.Α.Π. - μεΑ.

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση των δυνατοτήτων 
της απασχόλησης και της ισότιμης συμμετοχής των γυ-
ναικών στην εργασία. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μητέρες, οι γυναί-
κες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή 
/ και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με 
αναπηρία και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους 
σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να 
διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και 
αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικα-
στική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκεί-
νοι που βρίσκονται σε χηρεία. Επιλέξιμες δομές στην 
Πάρο είναι οι παρακάτω σταθμοί:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ «ΤΑ ΔΕΛΦΙ-
ΝΑΚΙΑ» Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγ-
γραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ωράριο: 
07:30 - 15:00 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 07:00 - 14:30 (ΘΕΡΙΝΟ).

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ «ΤΑ 
ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ» Βρέφη 2 μηνών έως 2,5 ετών. Ωράριο: 
07:30 - 15:00 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 07:00 - 14:30 (ΘΕΡΙΝΟ).

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ «ΤΑ 
ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ» Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία 
εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ωράριο: 
07:30 - 15:00 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 07:00 - 14:30 (ΘΕΡΙΝΟ).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ωράριο: 07:00 - 16:00 
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 06:45 - 16:00 (ΘΕΡΙΝΟ).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση Ωράριο: 07:00 - 16:00 
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 06:45 - 16:00 (ΘΕΡΙΝΟ).

Τέλος, όλοι οι παραπάνω σταθμοί προσφέρουν σίτιση, 
ενώ οι προσφερόμενες θέσεις των δομών ενδέχεται να 
μην ταυτίζονται με τις καλυπτόμενες από την Σύζευξη 
θέσεις, καθώς αυτές συνδέονται με τον παρεχόμενο 
ανά Περιφέρεια προϋπολογισμό.
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Success story της Πάρου
Μια ιστορία διδακτική!

Η τουριστική επιτροπή του Δήμου Πάρου προσπαθώντας να δώσει ώθηση στο 
τουριστικό προϊόν του νησιού μας, καλεί δημοσιογράφους από διάφορες χώρες του 
κόσμου. Οι ξένοι δημοσιογράφοι φιλοξενούνται από το Δήμο μας σε συνεργασία με 
τουριστικούς φορείς του νησιού μας και συνήθως όπως γράφεται σε δελτία τύπου 
φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την Πάρο.

Στόχος της παραπάνω δράσης είναι η πρόκληση δημοσιευμάτων στην πατρίδα των 
δημοσιογράφων, ώστε να διαφημιστεί η Πάρος. Η συγκεκριμένη δράση είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση, αρκεί να υπάρχει μία συλλογική προσπάθεια από μέρους μας 
και κυρίως, απ’ αυτή τη δράση να μην ωφελούνται συγκεκριμένοι επιχειρηματίες του 
νησιού μας.

Στο παρελθόν –ακόμα και στο πρόσφατο- έχουν ακουστεί διάφορα παράπονα από 
τουριστικούς επιχειρηματίες για άτομα που είχαν συνοδεύσει αποστολές της Πάρου 
σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Τα όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς ότι έχουν γίνει, 
αρκούν για να γεμίσουν πολλά βιβλία… Υπάρχουν γεγονότα με επιχειρηματίες που 
βρέθηκαν σε περίπτερα της Πάρου σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και μαζί με το 
έντυπο προωθητικό υλικό του Δήμου ή των τουριστικών φορέων του νησιού, έδιναν 
και την κάρτα της δικής τους επιχείρησης. Κάποιοι μάλιστα, την έβαζαν και «ένθετη» 

μέσα στο επίσημο έντυπο υλικό του Δήμου μας. Μετά από πολλές συζητήσεις, αλλά 
και συγκρούσεις που έγιναν στο παρελθόν για το θέμα, υπήρξε μία καλυτέρευση τα 
τελευταία χρόνια, αν και αυτές οι περιπτώσεις ως λέγεται, δεν έχουν εκλείψει ακόμα.

Όμως φαίνεται ότι οι παραπάνω ιστορίες που στόχο είχαν μέσα από το «brand name 
Paros», να διαφημίσει ο κάθε τοπικός επιχειρηματίας το δικό του μαγαζί, βρήκαν ένα 
άλλο τρόπο για δράση και μάλιστα μέσα στο νησί μας. Οι περισσότεροι εκ των δημοσι-
ογράφων που έρχονται στην Πάρο για να κάνουν ρεπορτάζ στις χώρες τους για το νησί 
μας είναι νέας ηλικίας. Είναι συνήθως –με φωτεινές εξαιρέσεις- νέοι εκκολαπτόμενοι 
δημοσιογράφοι των μέσων που έρχονται, που κυρίως ως στόχο έχουν να περάσουν 
οι ίδιοι καλά! Οι καταξιωμένοι δημοσιογράφοι περί των τουριστικών θεμάτων δεν 
πηγαίνουν ποτέ με ομάδες άλλων δημοσιογράφων και συνήθως δουλεύουν μόνοι 
τους. Τι είναι όμως το εξειδικευμένο τουριστικό ρεπορτάζ; Σαφώς και εξειδικευμένο 
τουριστικό ρεπορτάζ δεν κάνει ο δημοσιογράφος που πηγαίνει σε αποστολές μαζί με 
άλλους δημοσιογράφους άλλων ΜΜΕ απ’ αυτό που εργάζονται οι ίδιοι, σε τόπους 
πασίγνωστους, όπως η Πάρος. Δεν υπάρχει για το νησί μας τίποτα άγνωστο π.χ. στο 
χώρο του διαδικτύου. Ένα πάτημα του κουμπιού στην «Πάρος», μέσω «ψαχτηριού» 
στο ιντερνέτ και αμέσως η οθόνη του υπολογιστή θα γεμίσει από εκατοντάδες σελί-
δες με ειδήσεις (γνωστές και άγνωστες) για το νησί μας. Οι λεγόμενοι εξειδικευμένοι 

Η δημοσιογράφος Catherine Lebedeva
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δημοσιογράφοι του τουριστικού ρεπορτάζ είναι 
λίγοι και αυτοί σχεδόν δακτυλοδεικτούμενοι. 
Και βέβαια αυτοί, δεν μετέχουν σε πολυπληθείς 
αποστολές που επισκέπτονται π.χ. τις Κυκλάδες 
και ούτε γράφουν σε έντυπα life style όπως είναι 
τα περισσότερα που έρχονται στην Πάρο.

Το Ουκρανικό δημοσίευμα
Το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Πάρος, 

φιλοξένησε μία μεγάλη αποστολή δημοσιο-
γράφων. Μεταξύ αυτών και την κ. Catherine 
Lebedeva, από την Ουκρανική διαδικτυακή σε-
λίδα «Korrespondent.net». 

Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα είναι 
αναγνωρίσιμη στην Ουκρανία, απευθύνεται σε 
νεανικό κοινό, είναι από τις καλύτερες στο εί-
δος του life style και έχει καλές πληροφορίες 
για ευρωπαϊκούς ταξιδιωτικούς προορισμούς. 
Συχνά δε στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα 
υπάρχουν και διαφημίσεις ελληνικών εταιριών 
που ειδικεύονται στη μεταφορά. Κυρίως, δια-
φημίσεις στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα 
βάζουν ναυτιλιακές εταιρείες από την Κρήτη, 
όσο και αεροπορικές εταιρείες που κάνουν τη γραμμή από Κίεβο προς Αθήνα και 
τη μεγαλόνησο. Σημειώνουμε, πως το αεροπορικό εισιτήριο από Κίεβο προς Αθήνα 
είναι 200 ευρώ και αν ο επιβάτης θελήσει να συνεχίσει προς Κρήτη, αυτό γίνεται με 
μία μικρή επιβάρυνση. Το ίδιο ισχύει και για άλλους ελληνικούς προορισμούς που 
διαθέτουν διεθνείς αερολιμένες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως Ρώσοι και Ουκρα-
νοί έχουν πλημμυρίσει τα τελευταία χρόνια Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία, 
Κρήτη, Ρόδο και Κέρκυρα. Υπάρχουν ακόμα και πακέτα τριήμερων διακοπών από 
Ουκρανία για Κρήτη (!) και τους χειμερινούς μήνες…

Η κ. Catherine Lebedeva, στο δημοσίευμά της που αναδημοσιεύτηκε από πάμπολ-
λες άλλες Ουκρανικές ιντερνετικές σελίδες, σημειώνει ότι «η συγκριτική φτήνια των 
αεροπορικών εισιτηρίων, η θάλασσα, ο ήλιος, το νόστιμο φαγητό και η ατελείωτη ποι-
κιλία από μονοπάτια πεζοπορίας καθιστούν την Πάρο ιδανικό προορισμό, για όποιον 
θέλει να έχει μια καλή στιγμή και να χαλαρώσει».

Ακόμα, αναφέρεται ότι οι τιμές στην Πάρο είναι χαμηλότερες σε σχέση με άλλα ελ-
ληνικά νησιά και πολύ περισσότερο από την Κριμαία, που αποτελεί το Νο 1 τουριστικό 
προορισμό της Ουκρανίας, αλλά και των άλλων πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών, 
όπως και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στο δημοσίευμα υπάρχουν φυσικά και κολα-
κευτικά σχόλια για την Εκατονταπυλιανή. Στη συνέχεια γίνονται αναφορές στις ομορ-
φιές της Πάρου, στις απαλές γραμμές των ορεινών της όγκων, στις ωραίες παραλίες 
της, τις καθαρές θάλασσες και στο οικογενειακό της περιβάλλον. Ακόμα, στη φυσική 
δροσιά που προσφέρει το νησί και στα ναυταθλήματα που μπορεί να δραστηριοποι-
ηθεί ο επισκέπτης. 

Το δημοσίευμα γενικά είναι «πιασάρικο» για το νησί μας και ακόμα κάνει εξαιρετι-
κές αναφορές στα φαγητά μας, τις σαλάτες μας, το κρασί, το ελαιόλαδο, τις ντομάτες 
μας, τις πίτες μας κλπ ενώ γράφει ύμνους για το Παριανό μέλι. Ακόμα, υπάρχουν 
αναφορές στα μάρμαρα και την ιστορία τους στην Πάρο, στα είδη λαϊκής τέχνης και 
φυσικά στο νούμερο ένα αναγνωρίσιμο ρόφημα της χώρας μας σε όλο τον κόσμο, 
δηλαδή τον φραπέ!

Τα ευτράπελα, οι «πάσες» 
Ο νούμερο ένα κανόνας του δημοσιογράφου τουριστικού ρεπορτάζ είναι πως ποτέ, 

μα ποτέ, δεν κάνει αναφορά με διευθύνσεις και ονόματα επιχειρήσεων. Είναι όρος 
απαράβατος για όλους όσοι ασχολούνται με το τουριστικό ρεπορτάζ. 

Όσοι έχετε παρακολουθήσει τηλεοπτικούς σταθμούς που ασχολούνται αποκλειστι-
κά με τουριστικά θέματα θα έχετε δει πως ακόμα και όταν δείχνουν την παρασκευή 
ενός ντόπιου φαγητού στο μέρος που επισκέπτονται, ποτέ δεν αναφέρουν την ονο-
μασία του εστιατορίου που το παρασκευάζουν. Λένε απλά «στην τάδε περιοχή, πα-
ρασκευάζουν το συγκεκριμένο φαγητό». Στο ρεπορτάζ λοιπόν της δημοσιογράφου 
είχαμε τα εξής ευτράπελα.

α) Εν μέσω διθυράμβων για την Παριανή κουζίνα γινόταν ονομαστική αναφορά σε 
κατάστημα εστίασης που προσφέρει Ασιατικό φαγητό!!!

β) Ενώ το ρεπορτάζ έγραφε ύμνους για τις ομορφιές της Πάρου, αποθάρρυνε τους 
πάντες να μείνουν σε καταλύματα της Παροικιάς και της Νάουσας (που τη «θάβει» 
τελείως) και τους ενθάρρυνε να μείνουν σε συγκεκριμένο χωριό της Πάρου, που 
τυχαία εκεί οι δημοσιογράφοι πέρασαν μεγάλο μέρος της σύντομης διαμονής τους… 
Όμως και σ’ αυτό το χωριό διαμονής -που συνιστάται- γίνονται διαχωρισμοί, καθώς 
μόνο δύο τόποι γίνονται «αποδεκτοί» για να μείνουν οι Ουκρανοί επισκέπτες. Μάλι-
στα, γράφονται τα ονόματα των δύο καταλυμάτων όπως και οι τιμές διανυκτέρευ-
σης… (Πιο «γκρίζα» διαφήμιση «πεθαίνεις!»).

Όπως γράψαμε και στην αρχή του ρεπορτάζ μας, οι πλάγιες οδοί που συνεχίζουν 
απτόητοι κάποιοι επαγγελματίες του νησιού μας συνεχίζονται. Θυμίζουμε όμως πως 
για τις φιλοξενίες δημοσιογραφικών αποστολών συμβάλλουν πολλοί επαγγελματίες 
του τουρισμού στο νησί μας επειδή το πιστεύουν. Κάποιοι όμως εξ αυτών θεωρούν 

τους εαυτούς τους πιο έξυπνους από τους 
συναδέλφους τους…

Τα ευτράπελα της δημοσιογράφου όμως 
συνεχίζονται και με ιστορίες-μυθεύματα αλ-
λοδαπής συμπολίτισσας μας, που προκει-
μένου να αποδείξει πόσα πολλά χρόνια είναι 
στην Πάρο, λέει στη συντάκτρια πως όταν 
αποφάσισε να μείνει στο νησί, υπήρχαν όλα 
και όλα τρία αυτοκίνητα και εκείνη έφερε το 
τέταρτο! Και μιλάει για το…1976! Μάλιστα! Τι 
άλλο θα ακούσουμε ακόμα…

Τέλος, για να συνειδητοποιήσουμε τα περί 
«εξειδικευμένου» δημοσιογράφου περί των 
τουριστικών θεμάτων –που αρέσκεται ο δή-
μος μας να γράφει στα δελτία τύπου- να σημει-
ώσουμε πως η δημοσιογράφος, κ. Catherine 
Lebedeva, είναι Ρωσίδα, κατοικεί στη Μόσχα, 
είναι 25 ετών και δηλώνει επάγγελμα ζωγρά-
φος-εικονογράφος. Εμπνέεται από τον Αλέ-
ξανδρο Πούσκιν και την Μαρία Κάλλας και 
συνεργάζεται με την Ουκρανική σελίδα ως 
γραφίστρια! Αυτά για τους εξειδικευμένους 
δημοσιογράφους του τουριστικού ρεπορτάζ…

 
Είναι λάθος λοιπόν;

Πολλοί συμπολίτες μας από τα παραπάνω πιθανόν να συμπεράνουν ότι οι φιλο-
ξενίες δημοσιογραφικών αποστολών στην Πάρο, δεν προσφέρουν. Αυτό, δεν είναι 
σωστό όμως. Αυτοί οι δημοσιογράφοι προσφέρουν ουσιαστικά μία δωρεάν διαφή-
μιση στο νησί μας. Έχουμε κέρδος απ’ αυτές τις αποστολές. Αρκεί και οι υπεύθυνοι 
που τους φιλοξενούν να δείχνουν την ανάλογη σοβαρότητα, να μην τους βαφτίζουν 
«εξειδικευμένους δημοσιογράφους» περί των τουριστικών θεμάτων κλπ. Έρχονται 
δημοσιογράφοι κατά κόρον επαγγελματίες σε life style ΜΜΕ και πρέπει να τους «εκ-
μεταλλευτούμε» προς όφελος της Πάρου.

Πρέπει να προσπαθήσουμε να τους «ζυμώσουμε» με τις σωστές πληροφορίες και 
να τους ωθήσουμε να μας αβαντάρουν στα δημοσιεύματά τους. Όταν πετυχαίνουμε 
αυτό, κερδίζουμε.

καφές | co�ee snack ποτό | drinks φαγητό | food

beach bar - cocktail - restaurant

Πέρα Μεριά, Παροικιά | 695 5532169

Πάρτε πετσέτα, καπέλο και αντιηλιακό.
Στο ΝΕΟ BLU LOUNGE θα βρείτε όλα τα υπόλοιπα:
Ένα πλούσιο, αρωματικό, καφέ για ν’ ανοίξει το μάτι

Κοκτέιλ που δεν έχετε δοκιμάσει πουθενά αλλού
Finger food με άποψη

και ΘΑΛΑΣΣΑ να την πιεις στο ποτήρι!
 

Tο πιο σημαντικό για μας... να φύγετε με χαμόγελο!
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Τις πταίει στο τοπι-
κό Παροικιάς;

Η Παροικιά υποφέρει εδώ και χρόνια, καθώς όλο και 
περισσότερο δέχεται καθημερινά τις αρνητικές επιπτώ-
σεις ενός αστικού κέντρου.

Το πρόβλημα μεγάλωσε όταν με τον προηγούμενο 
νόμο της αυτοδιοίκησης «Καποδίστριας», η πρωτεύ-
ουσα του νησιού μας είχε μείνει χωρίς τοπικό συμβού-
λιο, αφού δεν προβλεπόταν. Το μέγα πρόβλημα όπως 
αποδείχθηκε ήρθε να επιλύσει ο νόμος «Καλλικράτης». 
Όλοι πίστεψαν τότε, πως αποκτώντας η Παροικιά, τοπι-
κό συμβούλιο, θα μπορούσε να διεκδικήσει κομμάτι της 
πίτας ανάλογο μ’ αυτό που της αντιστοιχούσε. 

Η Δημοτική Κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), ξεκίνησε 
τη λειτουργία της το 2011. Ακόμα και σήμερα όμως, 
δεν έχει στεγαστεί, κάτι που δεν συμβαίνει σε όλες τις 
άλλες τοπικές ή δημοτικές κοινότητες του νησιού μας, 
που έχουν στεγαστεί στα γραφεία των πρώην κοινο-
τήτων. Ατύπως, η Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς, στε-
γάζεται στην έδρα του Δήμου Πάρου (Αγία Άννα), αλλά 
σε όλους είναι γνωστό ότι δεν διαθέτει καν γραφείο για 
να έχει π.χ. τα αρχεία της… Απλά γυρνάει ο εκπρόσω-
πός της σαν τον αθίγγανο ζητώντας ελεημοσύνη από τα 
άλλα γραφεία του Δήμου. Το τοπικό συμβούλιο Παροι-
κιάς, απαρτίζεται από πέντε άτομα. Τρία της πλειοψη-
φίας (Μηνάς Καλακώνας, Αντώνης Πιερτζοβάνης και 
Δημήτρης Τσαντάνης) και δύο της μειοψηφίας (Άννα 
Πρωτολάτη και Ευθύμιος Κυδωνιεύς). Πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς είναι ο κ. Μ. Καλα-
κώνας. Βέβαια, ο όρος «πλειοψηφία», δεν είναι αποτέ-
λεσμα της βούλησης των Παροικιωτών ψηφοφόρων, 
αλλά του νόμου «Καλλικράτης». Ως γνωστόν οι ψηφο-
φόροι της Παροικιάς ψήφισαν σε συντριπτική πλειοψη-
φία το συνδυασμό της μείζονος αντιπολίτευσης (Πάρος-
ΑΞΙΑ). Αυτό, αποτελεί μία στρέβλωση της ψήφου των 
πολιτών, αφού ο «Καλλικράτης» δίνει το δικαίωμα στο 
συνδυασμό της πλειοψηφίας των δημοτικών εκλογών, 
να εκλέξει περισσότερους τοπικούς συμβούλους, ακό-
μα και εκεί που έχει ηττηθεί κατά κράτος. Όμως, τα πα-
ραπάνω είναι θέμα εργασίας, για κάποιο άλλο κείμενο…

Η πραγματικότητα
Αντιγράφουμε κατά λέξη το πρακτικό 9/2012 της συ-

νεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Πάρου:

«Στην Πάρο, σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 
και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. 
Συμβουλίου του Δήμου Πάρου δεν πραγματοποιήθηκε 
η προγραμματισμένη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
9652/15-7-2013 πρόσκληση του Προέδρου του συνε-
δρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πά-
ρου, λόγω έλλειψης απαρτίας.

Η συνεδρίαση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 22-7-2013 
και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. 
Συμβουλίου του Δήμου Πάρου.

Οι παρόντες: Μ. Καλακώνας, Ευθ. Κυδωνιεύς. Οι από-
ντες: Αναγνωστοπούλου-Πρωτολάτη Άννα, Πιερτζοβά-
νης Αντώνιος, Τσαντάνης Δημήτριος».

Δυστυχώς, το παραπάνω γεγονός (έλλειψη απαρτίας), 
δεν συμβαίνει για πρώτη φορά στο τοπικό συμβούλιο 
Παροικιάς. Και δυστυχώς, το τοπικό συμβούλιο Παροι-
κιάς, είναι το μόνο πάνω στην Πάρο, που σημειώνει ανά-
λογες επιδόσεις... Από την 1η Ιανουαρίου που ξεκίνησε 
τη δράση του το τοπικό συμβούλιο Παροικιάς, έχει συ-
νεδριάσει συνολικά 31 φορές. Παραθέτουμε παρακάτω 
τις παρουσίες των τοπικών συμβούλων Παροικιάς:

Μ. Καλακώνας: 31 παρουσίες.
Ευθ. Κυδωνιεύς: 27 παρουσίες.
Αντ. Πιερτζοβάνης: 22 παρουσίες.
Δημ. Τσαντάνης: 21 παρουσίες.
Άννα Αναγνωστοπούλου-Πρωτολάτη: 20 παρουσίες. 

Δ.Μ.Μ.

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

Ερωτήματα Μπιζά
Με αφορμή μία κουπαστή, που τοποθετήθηκε από 

υπηρεσία του Δήμου Πάρου, ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος, Ν. Αιγαίου, , κ. Κ. Μπιζάς απεύθυνε την παρακάτω 
ερώτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες:

«ΠΡΟΣ : - ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ, - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗ-
ΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε με ποιές εγκρίσεις 
και από ποιες αρμόδιες υπηρεσίες τοποθετήθηκε σιδε-
ρένια σωλήνα – μπάρα-κουπαστή, μέσα στον παραδοσι-
ακό οικισμό της Παροικίας, εκατό μέτρα από την Παναγία 
Εκατονταπυλιανή, στο πλάι των σκαλοπατιών που οδη-
γούν στο γεφυράκι που βρίσκονταν η οικία της Μαντώ 
Μαυρογένους».

Η... «ξύλινη 
γλώσσα» του 
ΚΚΕ…

«Το ΚΚΕ χρησιμοποιεί ξύ-
λινη γλώσσα». Το διαχρονικό 
«επιχείρημα» που χρησιμοποι-
ούν οι αντίπαλοι των κομμου-
νιστών, αλλά, κάποιες φορές, 
και καλοπροαίρετοι συνο-
μιλητές μας, που όταν όμως 
τους ζητάμε να μας το κάνουν 
λιανά… δυσκολεύονται.

Σύμφωνα με τα λεξικά «ξύ-
λινη» λέμε την τυποποιημένη γλώσσα, που της λείπει 
η φυσικότητα, την αναμενόμενη, τη στερεότυπη, την 
προβλέψιμη γλώσσα. Αυτό λοιπόν το τυποποιημένο, 
το αναμενόμενο, το προβλέψιμο, δηλαδή «ξύλινο»… 
επιχείρημα, κάποιοι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα 
να το επικαλούνται, απαξιωτικά προς το ΚΚΕ, όταν 
δεν έχουν πολιτικά επιχειρήματα.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Δε νομίζουμε ότι 
χρειάζεται να αποδείξουμε πόσο...στέκει κάτι τέτοιο. 
Αξίζει όμως να διαβάσουμε παρακάτω ένα μικρό 
απάνθισμα αποσπασμάτων από ομιλίες στελεχών 
του ΚΚΕ, που ως συνήθως χρησιμοποιούν λόγια 
τυποποιημένα, ομολογουμένως χωρίς φαντασία… 
προβλέψιμα…  λόγια δηλαδή που συνθέτουν τη  
γνωστή «ξύλινη γλώσσα» των κομμουνιστών…

Θανάσης Παφίλης στη Βουλή: «Κάθε φορά βγαί-
νετε εκατόν πενηνταένας, ψηφίζετε ότι ο γάιδαρος 
είναι ελικόπτερο και ανεβαίνει και στα οχτώ χιλιάδες 
μέτρα, και μετά μας λέτε ότι είναι συνταγματικό!».

Διαμάντω Μανωλάκου σε περιοδεία στη Σαλαμί-
να: «Λένε ότι βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ, και 
ότι βγαίνουμε από την κρίση. Δεν είναι φως! Τραίνο 
είναι! Και το τραίνο θα πατήσει εργάτες, ανέργους, μι-
κρούς ΕΒΕ, φτωχούς αγρότες!».

Σπύρος Χαλβατζής σε εκπομπή στην τηλεόρα-
σης, όταν τον διακόπτουν: «...ε, με συγχωρείς, μα 
όταν γαμάς τη συζήτηση, τί διάλογο περιμένεις να 
κάνουμε;».

Γιώργος Τούσσας σε κομματική εκδήλωση στον 
Πειραιά: «Λένε ότι δεν έχουμε παραγωγικές δυνατό-
τητες. Το μυαλό τους και μια λίρα! Ας φύγουν από τη 
μέση τα μονοπώλια, αυτός ο βούρδουλας της εντα-
τικοποίησης με την απειλή της ανεργίας, ας φύγει 
από τη μέση η βάρβαρη εκμετάλλευση των εργατών 
στο βωμό του κέρδους, και θα δουν τί μπορούμε να 
φτιάξουμε! Παπάδες μπορούμε να κάνουμε! Δεν θα 
ξέρεις αν ο χτίστης είναι γλύπτης! Δεν θα ξεχωρίζεις 
το μπογιατζή από το ζωγράφο!».

Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική εκδή-
λωση στην Αθήνα: «Δεν κοροϊδεύουμε το λαό ότι θα 
του λύσουμε τα προβλήματα με το μαγικό ραβδί. Ο 
Κώστας Βάρναλης είχε γράψει: Αν είν’ ο λάκκος σου 
πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς. Αν 
περιμένετε από το ΚΚΕ να σας χαϊδέψει τα αυτιά, 
θα γεράσετε στην αναμονή. Οι άλλοι σας φτύ-
νουν και σας λένε ότι βρέχει».

Δημήτρης Γόντικας: «Δεν είμαστε υπεράνθρω-
ποι, ούτε μια περίεργη ή ξεπερασμένη αίρεση, όπως 
θέλουν να μας παρουσιάζουν οι αντίπαλοι. Είμαστε 
συνειδητά, εθελοντικά, στρατευμένοι και τα δί-
νουμε όλα, χωρίς υπολογισμούς, για ένα μεγά-
λο σκοπό. Την απαλλαγή της ανθρωπότητας από την 
καπιταλιστική βαρβαρότητα. [...] Η αστική τάξη με την 
ιδεολογία και την πολιτική της [...] επιστρατεύει όλες 
τις δυνάμεις και συνδυάζει το καρότο με το βούρδου-
λα».

Μάλλον όσοι λένε ότι «το ΚΚΕ χρησιμοποιεί ξύλινη 
γλώσσα» ψάχνουν δικαιολογίες για να μην το ακού-
νε..., γιατί το «ξεβόλεμα» σημαίνει δράση, κίνηση, 
ατομική ευθύνη, θυσίες...

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες Κυνήγι
θησαυρού

Ερωτήματα  
προς Δήμο Πάρου

Αυτές τις μέρες μία ιδιωτική σχολή 
μουσικής διοργανώνει διάφορες εκδη-
λώσεις στην Πάρο. Η ιδιωτική σχολή 
χρεώνει –και καλά κάνει- εκατοντάδες 
ευρώ τους μαθητές της που θέλουν να 
μυηθούν στα μυστικά της μουσικής τέ-
χνης.

Την ίδια στιγμή, που η ιδιωτική σχολή 
εισπράττει τα δίδακτρα από τους μαθη-
τές της, της παραχωρούνται διάφοροι 
δημοτικοί χώροι για τις εκδηλώσεις της. 
Αυτό, έναντι ποιου χρηματικού τιμήμα-
τος γίνεται, καθώς ο χώρος που χρησι-
μοποιούν είναι δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, χρήσιμο θα ήταν να διευκρινιστεί σε 
ποιες συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων αποφασίστηκαν οι παραχωρήσεις δημο-
τικών χώρων στην ιδιωτική σχολή μουσικής.

Ακόμα, η ιδιωτική σχολή μουσικής διαφήμιζε επί μήνες τη φιλοξενία μαθητών της 
έναντι εκατοντάδων ευρώ, στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας», στις Λεύκες. Μάλιστα, στις 
διαφημίσεις της είχε τα τηλέφωνα της ΚΔΕΠΑΠ και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της. 
Αυτό, έναντι ποιου τιμήματος έγινε και πότε αποφασίστηκε να παραχωρηθεί ως χώ-
ρος φιλοξενίας μαθητών ιδιωτικής σχολής, το «Σπίτι της Λογοτεχνίας». Επίσης, χρή-
σιμο θα ήταν να διευκρινιστεί σε ποιες συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων αποφα-
σίστηκε να παραχωρηθεί το «Σπίτι της Λογοτεχνίας», για φιλοξενία των μαθητών της 
ιδιωτικής σχολής. Χρήσιμο ακόμα θα ήταν να μας ενημερώσετε για το κόστος που θα 
επωμιστούν οι δημότες του νησιού μας από τη φιλοξενία των μαθητών στο «Σπίτι της 
Λογοτεχνίας» (καθαριότητα, μισθός υπαλλήλου, χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, νερού 
κλπ).

Επειδή, κάποιοι πιθανόν να μην γνωρίζουν τι σημαίνει παράβαση καθήκοντος και 
επειδή, τα παραπάνω ερωτήματα τέθηκαν από επαγγελματίες του νησιού στην εφη-
μερίδα μας, μήπως θα έπρεπε να μας δοθούν οι ανάλογες απαντήσεις, ώστε να ενη-
μερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τους αναγνώστες μας. Ομοίως, ρωτούμε και 
τις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης να μας πουν τι γνωρίζουν για το θέμα.

Τέλος, με κάθε τρόπο διευκρινίζουμε ότι οι αρχικές ερωτήσεις μας δεν είναι οι μό-
νες και επιτέλους, η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, αλλά και να 
φαίνεται τίμια.

Η ΚΕΠ Πάρου,  
για το εμπορικό λιμάνι

«Λάβαμε στις 21/07/2013 από την παράταξη της πλειοψηφίας του Δήμου Πάρου, 
Ενιαία Ενότητα για το Μέλλον, την παρακάτω ανακοίνωση:

- Κάτι άρχισε να κινείται όσον αφορά το Νέο Εμπορικό Λιμάνι στη περιοχή Καμινάκη 
και την οριστική μεταφορά του από τη Παροικιά!

- Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την από 31 Μαΐου 2013 ανακοίνωσή μας, υπε-
γράφη η σύμβαση με την εργολήπτρια μελετητική εταιρεία «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ». 
Στη συνέχεια η μελετητική εταιρεία με έγγραφό της την 12/07/2013 προς το Λιμενικό 
Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου, ζητάει την χορήγηση στοιχείων σχετικά με το έργο και την 
ευρύτερη περιοχή του, ώστε να προβεί στην εκπόνηση των πρώτων απαραίτητων 
μελετών σχετικά με το «Νέο Εμπορικό Λιμάνι».

Υπενθυμίζουμε πως όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της εντολής του Γιάννη Ρα-
γκούση, ως Υπουργού Υποδομών, για την ενεργοποίηση του κωδικού στο κρατικού 
προϋπολογισμό που αφορά την μελέτη για την εναλλακτική θέση (μετά τις ενστάσεις 
και την απόρριψη του Μώλου) του Νέου Εμπορικού Λιμανιού, δηλαδή στη περιοχή 
Καμινάκη.

Πρώτο σχόλιο: Η θριαμβολογία (31/05/2013), ότι όπου νάνε ξεκινάνε τα έργα 
στο Λιμάνι ξεφούσκωσε, και έγινε «κάτι άρχισε να κινείται», εκτός βέβαια από 
το Λιβανωτό, για τις ενέργειες του Ραγκούση το 2011!!! που συνεχίζεται κανονικά. 
Προσπαθούν πάλι να προωθήσουν το «ξαναζεσταμένο» σήριαλ των εγγράφων του, 
που αναδημοσιεύουν. 

Δεύτερο σχόλιο: Πέρασαν άλλοι κοντά δύο μήνες, και τα γραφόμενα μας επιβε-
βαιώθηκαν απόλυτα. Όχι μόνον δεν είχαν ποτέ ξεκινήσει οι μελέτες, αλλά δεν είχαν 
παρθεί καν οι απαραίτητες χρονοβόρες εγκρίσεις. Τώρα ξεκινούν οι μελετητές να μα-
ζεύουν τα στοιχεία από τις υπηρεσίες, για να προχωρήσουν στις απαραίτητες εγκρί-
σεις και τις μελέτες.

Τρίτο σχόλιο: Επιμένουμε, Ισχύει απόλυτα το λαϊκό ρητό: «Ζήσε Μάη μου να φας 
τριφύλλι»…

Για του λόγου το αληθές:
Γράφαμε στις 31/05/2013: «Από το 2011 μέχρι σήμερα, από την «Ενιαία Ενότητα 

για το Μέλλον», δεν αναφέρεται κανένα έγγραφο και  καμιά ενέργεια του Δήμου, για 
την παρακολούθηση τουλάχιστον του έργου, που με ενέργειες του, έβαλε σε «τροχιά 
Υλοποίησης» το 2011, ο δικός μας! Σιγή Ιχθύος…

…εμφανίζεται και δημοσιοποιείται e-mail από την εταιρία ECOS P. Panagopoulos 
,προς τον Δήμαρχο, με ημερομηνία 20/05/2013 που αναφέρει ότι χρειάζονται τρείς 
(3) μήνες για το πρώτο Στάδιο, και μετά από τις γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις, άλλοι 
τέσσερεις (4) για το Master Plan, τη προκαταρκτική περιβαλλοντολογική μελέτη κλπ.

Από κανένα από τα παραπάνω και ούτε από τα συμφραζόμενα της ανακοίνωσης  
προκύπτει ότι τουλάχιστον έχουν παρθεί οι εγκρίσεις  και ότι η μελέτη, ΟΤΑΝ ΑΝΑ-
ΤΕΘΕΙ… θα μπορέσει να προχωρήσει κανονικά. Ισχύει το λαϊκό ρητό: Ζήσε Μάη μου 
να φας τριφύλλι… Ποιος ευθύνεται για τον χαμένο χρόνο από το 2011 έως σήμερα;».

Για του λόγου το αληθές:
Γράφαμε επίσης, στις 03/06/2013  «Στο Δ.Τ της ΚΕΠΠ αναφερόμαστε ότι  η Δημο-

τική Αρχή στο μεσοδιάστημα αυτό δεν έκανε τίποτα για να παρακολουθήσει το έργο, 
και απάντηση δεν παίρνουμε γιατί η επίκληση του εξωγενούς Νομικού Κωλύματος 
δεν αποτελεί απάντηση. «Έργα και πράξεις» που λέτε και σεις.

Βέβαια απάντηση για το αν στο μεσοδιάστημα έχουν παρθεί οι απαραίτητες εγκρί-
σεις και γνωμοδοτήσεις για την προώθηση της μελέτης, δεν υπάρχει. Και οι πέτρες 
ξέρουν ότι αυτές είναι που απαιτούν τον περισσότερο χρόνο, και μπορούν να στεί-
λουν ένα έργο στις καλένδες. Η ανακοίνωση σας αυτό το ξεπερνάει δια της σιωπής».

Εμείς αναρωτιόμαστε, τι ήταν αυτά τα νομικά κωλύματα, που χρειάστηκαν κοντά 
2 χρόνια για να ξεπεραστούν; Είναι κακό η Ανεξάρτητη Αρχή να θέλει να ελέγξει μία 
ανάθεση; Μήπως τα δημιούργησε η απευθείας ανάθεση της μελέτης χωρίς διαγωνι-
σμό; Μήπως ο Δημόσιος Διαγωνισμός εκτός από διαφανής, θα ήταν και ταχύτερος 
και δεν θα είχαμε χάσει αυτά τα κοντά δύο χρόνια;».

Βέβαια στο χτεσινό κείμενο της «Ενιαίας Ενότητας» έχει σημειωθεί μια κάποια πρό-
οδος, προσγειώθηκαν στην πραγματικότητα, δεν θριαμβολογούν πια, αλλά έστω και 
έμμεσα παραδέχονται το αναληθές και προπαγανδιστικό των προηγούμενων ανα-
κοινώσεων τους. Κάτι είναι και αυτό… Θα ήταν βέβαια τιμιότερο να αναλάμβαναν τις 
ευθύνες τους, σαν Δημοτική Πλειοψηφία, και να έκαναν την αυτοκριτική τους για όλα 
αυτά τα χρόνια, που με ευθύνη τους πήγαν χαμένα. Είναι πια σαφές ότι οι μελέτες δεν 
έχουν ξεκινήσει, οι εγκρίσεις και οι γνωμοδοτήσεις δεν υπάρχουν, και ο χρόνος κυλά 
αμείλικτος».

Κρυμμένος θησαυρός  
στα καταστήματα της Πάρου

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος στo πλαίσιο της υλοποίησης του 2ου Εμπορι-
κού-Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πάρου, 2ου Summer Shopping Festival, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Παροικία από 10-18 Αυγούστου και στη Νάουσα από 21-25 Αυ-
γούστου, θα οργανώσει ποικίλες εκδηλώσεις για μεγάλους αλλά και για μικρούς!

Ο εμπορικός σύλλογος θα χρειαστεί την ενεργή συμμετοχή των καταστημάτων από 
την αγορά της Παροικίας και της Νάουσας, για να μπορέσει να υλοποιήσει την ανα-
ζήτηση του κρυμμένου θησαυρού. Το παιχνίδι, έχει σαν βασικό στόχο κάποιες ώρες 
διασκέδασης ή αλλιώς… απόδρασης από την καθημερινότητα, ώστε οι καταναλωτές 
για λίγο να αφήσουν το νου τους, να ανασάνει απ’ όσα καταπιεστικά τους βασανίζουν 
καθημερινά, θα μεταμφιεστούν, θα παίξουν, θα τρέξουν, θα γνωρίσουν καλύτερα τον 
τόπο μας, τους συμπολίτες μας και τα καταστήματα μας. Οι δηλώσεις συμμετοχής 
γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 26 Ιουλίου, καθημερινά  στο τηλέφωνο του συλ-
λόγου 22840-22262 (κ. Αναστασία Σκαραμαγκά).

Ο εμπορικός σύλλογος σε ανακοίνωσή του προς τους εμπόρους σημειώνει: «Αγα-
πητέ συνάδελφε, δήλωσε μας την συμμετοχή σου, για να οργανώσουμε μαζί την 
προβολή της επιχείρησης σου, μέσα από το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, στην 
Παροικία θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 13 Αυγούστου και στη Νάουσα Σάββατο 24 Αυ-
γούστου.
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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

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.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 
100 τµ, ηµιτελή, µε πανορα-
µική θέα. Τιµή: 90.000 €. 
Τηλ.: 6977336620

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΘΕΣΗ 
ΚΑΣΤΡΟ), πωλείται γκαρ-
σονιέρα. Τηλ.: 6972758226 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 115.000 
€.  Έκπτωση στα  µετρητά, 

ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

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 γκαρσονιέ-
ρα ή δυάρι, για όλο το 
χρόνο, κατά προτίμηση 
επιπλωμένο, εκτός παρα-
δοσιακού οικισμού. Τηλ.: 
2284028025 

ΝΑΟΥΣΑ (και 
γύρω περιοχές), οικο-
γένεια ζητά κατοικία για 
ετήσια ενοικίαση, µε τέσσε-
ρα υπνοδωµάτια, κεντρική 
θέρµανση. 
Τηλ.: 6979819470

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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

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

ΛΥΚΑΒΗΤTΟΣ (ΑΜΠΕ-
ΛΟΚΗΠΟΙ), ενοικιάζεται 
ισόγεια γκαρσονιέρα, πλή-

ρως ανακαινισµένη, 
εύκολη πρόσβαση σε µέσα 
συγκοινωνίας. Ιδανική για 
φοιτητές. Τηλ.: 6972001059 
(Αναστασία) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, (2 χιλιόµετρα 
από το λιµάνι της Παροι-
κίας) ενοικιάζεται για την 
καλοκαιρινή περίοδο, γκαρ-
σονιέρα 40 τµ δίχωρη. Τηλ.: 
2284022302

ΛΕΥΚΕΣ (Πάνω Χωριό), 
ενοικιάζεται επιπλωµέ-
νο δυάρι, για σεζόν ή για 
µόνιµα. Τιµή λογική. Τηλ.: 
2284043195, 6932656851 
(Βιτζηλαίου Παρασκευή) 

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΚΑΚΆΠΕ-
ΤΡΑ), ενοικιάζονται 2 
διαµερίσµατα, 100 τµ έ-
καστο, καλοριφέρ, θέα, 
260€ και 350€ αντίστοιχα, 
επιπλωµένο ή µη. Τηλ. 
6932285768.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, ζητείται 
προς αγορά µονοκατοικία 
µε κήπο, όχι κολληµένη µε 
άλλο ακίνητο. Εγγυηµένη ε-
χεµύθεια. Τηλ.: 6945169793

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΙΑ, 42 ετών, ζητάει 
εργασία σε σπίτι, για εξυπη-
ρέτηση ηλικιωµένων. Τηλ.: 
6938553525 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΑΡΧΗΣ, µόνιµος κάτοικος 
Πάρου, µε συστάσεις, προ-
σφέρει φύλαξη, συντήρηση, 
διαχείριση συγκροτήµατος 

οικιών ή άλλων χώρων για 
όλο το χρόνο µε ανταλλαγή 
δωρεάν διαµονή σε οικία 2-3 
δωµατίων στον ίδιο χώρο ή 
και αλλού. Τηλ: 6976433642   

ΈΜΠΕΙΡΗ ΘΕΑΤΡΟΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΌΣ,αναλαµβάνει 
υπεύθυνα τη φροντίδα 
(babysitting) και τη δηµιουρ-
γική απασχόληση παιδιών 
στον χώρο σας, καθώς και 
τη διοργάνωση πάρτυ, µε 
πολύ προσιτές τιµές. Τηλ. 
6932583634

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΥΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΗ, ζητεί 
εργασία για φύλαξη ηλικι-
ωµένων, εσωτερική. Τηλ.: 
6948745078 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για 
µερική απασχόληση σε θέση 
γραµµατειακής υποστήρι-
ξης. Απαραίτητο πτυχίο ΙΕΚ, 
ΤΕΙ σχετικό µε χρήση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο : kmparos@
epapsy.gr, fax 22840 22011

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ ζητείται. 
∆ιαµέρισµα µε πισίνα στην 
περιοχή Βούλας. Τιµή φιλι-
κή. Τηλ.: 6971894290

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΕ-
ΒΑΤΙΑ ζητούνται, µονά και 
διπλά, µε τα στρώµατα, κο-
µοδίνα, καρέκλες και λοιπά 
έπιπλα. Τηλ.: 6943511925 
(κος Βασίλης) 

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€

Τα χειροποίητα κοσμήματα 
& εικαστικά της Λένας Καλλίδη, 
θα τα βρείτε  σε προσιτές τιμές 
στην “Pythara”-art cafe, στην Αλυκή.

τηλ.: 22840 92188 | Αλυκή-Πάρος

archtrend | www.archtrend.gr | Kιν: 6932 22 98 78

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 τραυματισμό μου από 
αγνώστου αρ. κυκλ. αυτοκίνητο να επικοινωνήσει μαζί μου 
στο τηλέφωνο 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 Περι-
φερειακή 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 

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
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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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Ο Προοδευτικός Σύλλογος 

Λευκιανών Αθήνας

& ο ΜΕΕΑΣ Υρια Λευκών 

παρουσιαζουν

05/08 9.30 µ.µ.

Ανοιχτό Θέατρο Λευκών
Αφιέρωµα “Σταύρος Ξαρχάκος”

Porto Paros

Χορηγοί

Χορηγός επικοινωνίας

Προπώληση εισιτηρίων:

Βιβλιοπωλείο “Αναγέννηση”, Παροικιά

Καφέ “Ράµνος”, Λεύκες

Είδη σπιτιού “Ταντάνης”, Νάουσα

12€τιµή εισόδου

Κατεδαφίζουν  
την αυτοδιοίκηση

Η ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ με αφορμή την έκτακτη συνεδρί-
αση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου 
της 14ης Ιουλίου 2013, για την κατάργηση της δη-
μοτικής αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων 
δηλώνει τα παρακάτω.

Είμαστε αντιμέτωποι με την κατάργηση και χω-
ρίς προηγούμενη διαβούλευση δύο βασικών αρ-
μοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν 
άμεση σχέση με την καθημερινή εξυπηρέτηση των 
κατοίκων και την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών 
κοινωνιών.

Η επιστροφή αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτο-
διοίκησης στο κεντρικό κράτος έχοντας πυξίδα το 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω και κα-
τεδαφίζει πλήρως το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Δεν είναι δυστυχώς αυτή η πρώτη ενέργεια 
ενάντια στην Αυτοδιοίκηση, αφού εδώ και περισσό-
τερο από δύο χρόνια αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μία συνολική επίθεση. 

Επίθεση που ξεκίνησε με τις συνεχείς μειώσεις 
των πόρων της Αυτοδιοίκησης των Δήμων, μει-
ώσεις συνολικά πάνω από 60% συγκριτικά με το 
2009, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε ένα οικονο-
μικό κλοιό. Επίθεση που συνεχίζεται σήμερα με την 
συνεχή πίεση για απολύσεις, διαθεσιμότητες εργα-
ζομένων και είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε δει 
την κορύφωσή της.

Με τις σκληρές αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρ-
μόζει η κεντρική εξουσία οι Δήμοι οδηγούνται στο 

κλείσιμο, οι πολίτες σε αδυναμία να εξυπηρετηθούν 
και σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. 

Αυτονόητο καθήκον όλων μας είναι η αντί-
σταση και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων.

Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στην κα-
τάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και των Σχολι-
κών Φυλάκων, αλλά και σε κάθε άλλη φημολογού-
μενη από καιρό κατάργηση δομών και λειτουργιών 
των Δήμων, είτε αφορούν την κοινωνική πολιτική 
είτε τον πολιτισμό και τον Αθλητισμό στις τοπικές 
κοινωνίες είτε στην εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, προτείναμε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο την υποβολή των νόμιμων 
παραιτήσεων όλων των μελών του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, δηλαδή παραιτήσεων όχι μόνο στα λόγια, 
αλλά στην ουσία, ως μέτρο αντίστασης της πολιτικής 
απαξίωσης της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Η επικεφαλής της παράταξης ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ
Γρηγορία Πρωτολάτη

Ειδικό σήμα ΦΠΑ
Ειδικό σήμα στις επιχειρήσεις εστίασης που θα μετακυλί-

σουν στις τιμές τη μείωση του ΦΠΑ, θα απονέμουν οι οργα-
νώσεις των επιχειρήσεων, συμφωνήθηκε στη συνάντηση του 
υπουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη, με τη ΓΣΕΒΕΕ, του εστι-
άτορες και το ΣΕΤΕ.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο 
να υιοθετηθεί η πρόταση του ΣΕΤΕ για κλείσιμο εντός 24ώρου 
των επιχειρήσεων που δεν κόβουν αποδείξεις.

Πρόκειται για την εφαρμογή του Γαλλικού μοντέλου, σύμ-
φωνα με το οποίο οι οργανώσεις των επιχειρήσεων θα απο-
νέμουν στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μετάσχουν στο 
σύστημα, ειδικό σήμα που θα βεβαιώνει ότι πέρασαν στις τιμές 
τη μείωση του ΦΠΑ. Θα υπάρχει επίσης ειδικό σήμα, διαφο-
ρετικού χρώματος που θα απονέμεται στις επιχειρήσεις που 
θα επιλέξουν να μετακυλίσουν μερικώς τη μείωση του ΦΠΑ. 
Είναι το σύστημα που εφαρμόστηκε το 2009 στη Γαλλία οπότε 
έγινε ανάλογη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος θα συζητηθούν 
σε νέες συσκέψεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες και θα 
ακολουθήσει η υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και τους φορείς. Οι επιχειρήσεις που θα μετάσχουν 
στο σύστημα θα καλούνται να υπογράψουν τη σχετική συμφω-
νία και θα προσκομίζουν στις κατά τόπους οργανώσεις στοι-
χεία από την ταμειακή μηχανή που θα αποδεικνύουν το επίπε-
δο των τιμών με το σημερινό, υψηλό ΦΠΑ. Επίσης θα πρέπει 
να διαθέτουν τιμοκαταλόγους με τον παλιό και το νέο ΦΠΑ.

Τέλος, ο γεν. γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, κ. 
Θεοχάρης, ανέφερε ότι μελετάται πλέγμα ποινών και κινήτρων 
προκειμένου να κόβονται αποδείξεις και να μειωθεί η φοροδι-
αφυγή στον κλάδο που είναι, όπως είπε, υψηλή. Δεν απέκλεισε 
ακόμη και το ενδεχόμενο λουκέτου στις επιχειρήσεις που δεν 
κόβουν αποδείξεις ενώ τόνισε ότι μόνο αν εμφανισθεί ο τζίρος 
που είναι αφανής, η μείωση του ΦΠΑ θα αντισταθμιστεί από 
την αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων.
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Καλύτερα η Μυρτώ
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τη δυσάρεστη εμπειρία που έζησε η 

Μυρτώ, στη Χρυσή Ακτή.
Η 16χρονη πλέον Μυρτώ Παπαδομιχελάκη, βρίσκεται στο Γενικό Νοσο-

κομείο της Μασαχουσέτης, όπου και υποβάλλεται σε θεραπεία. Φύλακας-
άγγελος της Μυρτώς, είναι ένας σπουδαίος Έλληνας επιστήμονας, ο Δρ. 
Γιώργος Βέλμαχος. Ο κ. Βέλμαχος, θεωρείται διεθνώς αυθεντία στην αντι-
μετώπιση τραυμάτων και είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ. Σημαντικό για τον 
κ. Βέλμαχο είναι ότι η Μυρτώ μοιάζει να ανακτά επαφή με το περιβάλλον. 
Ο διεθνούς φήμης γιατρός σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Έθνος» είπε: 
«Καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω της και υπάρχει μια μορφή επικοινωνίας 
που βελτιώνεται, καθώς απαντά σε ερωτήσεις με κινήσεις των χεριών και 
εκφράσεις του προσώπου της, θετικά ή αρνητικά. Αναγνωρίζει τη φωνή μου 
όταν μπαίνω στο δωμάτιο και αντιδρά μ’ ένα χαμόγελο! Για μένα αυτό είναι η 
μέγιστη ικανοποίηση και με συγκινεί αφάνταστα. Γι’ αυτό το χαμόγελο αξίζει 
η μάχη που δίνουμε...».

Ο κ. Βέλμαχος, έζησε από κοντά την τραγωδία της Μυρτώς, καθώς την 
ίδια εποχή πέρσι τον Ιούλιο, ήταν στην Πάρο, για διακοπές και έσπευσε στο 
Κ.Υ. του νησιού μας για να βοηθήσει. Όπως δήλωσε: «Είχα προτείνει από 
την αρχή να μεταφερθεί στη Βοστόνη, στο δικό μας κέντρο, για να κάνουμε 
έγκαιρα μια σειρά από ενέργειες, τόσο σε διαγνωστικό όσο και σε επεμβα-
τικό επίπεδο. Πιστεύω ότι αν είχα εισακουστεί, ίσως να είχαμε διαφορετι-
κά αποτελέσματα. Επίσης, θεωρώ ότι καθυστερημένα, μετά από διαδοχικές 
μετακινήσεις, έφτασε στον «Ευαγγελισμό». Θεαματικές αλλαγές μπορείς να 
επιτύχεις την αρχή. Στα πρώτα 24ωρα, για τέτοιες περιπτώσεις, κερδίζεται ή 
χάνεται το παιχνίδι...».

Στην αλλαγή, χάθηκε η μπάλα…
Η απάντηση ερωτήματος από το υπουργείο υγείας, στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κ.κ. Μ. Γλέ-

ζο και Ν. Συρμαλένιο, για τα θέματα του τομέα υγείας του νησιού μας, γέμισε προβληματισμό. 
Και αυτό, διότι είναι σαφές στην απάντηση του υπουργείου πως δεν υπάρχει ενημέρωση του 
πρώην υπουργού κ. Λυκουρέντζου, στο διάδοχό του κ. Γεωργιάδη.

Οι απαντήσεις πρέπει να γράφτηκαν στο πόδι από κάποιον υπάλληλο του υπουργείου, καθώς 
κάνει αναφορά και σε ζητήματα που δεν έχουν τεθεί ποτέ. Πολύ περισσότερο είναι φανερό πως 
δεν γνωρίζουν κινήσεις που έχουν γίνει με το υγειονομικό αεροσκάφος της Πάρου και το Κέ-
ντρο Επιχειρήσεων, για τις διακομιδές. Οι απαντήσεις δόθηκαν για να δοθούν, και δεν πρόσφε-
ραν το παραμικρό. Μάλιστα, η ασχετοσύνη του συγγραφέα της απάντησης κάνει «μπαμ», όταν 
αναφέρει το Βελέντζειο Ίδρυμα, ως «Βενιζέλειο»…

Μεταξύ άλλων στην απάντηση του υπουργείου γράφεται: «[…] Επιπλέον, σας θυμίζουμε ότι 
το άρθρο (…)  το οποίο ορίζει ότι ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων ή διορισμών μόνιμου 
προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1 προς 5.

Στο Κέντρο Υγείας Πάρου υπάρχουν έξι θέσεις αγροτικών ιατρών, εκ των οποίων οι τέσσε-
ρις θέσεις είναι καλυμμένες (οι τρεις από ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου και η μία 
από ιατρό επί θητεία). Οι δύο θέσεις οι οποίες είναι κενές, έπειτα από παραίτηση ιατρών από 
17-11-2012 και 19-2-2013 αντίστοιχα, έχουν συμπεριληφθεί στις από 9-1-2013 και 19-3-2013 
προκηρύξεις του Υπουργείου μας, καθώς και στις από 15-2-2013 και 24-4-2013 «Προσκλήσεις 
Ενδιαφέροντος» του Υπουργείου μας, χωρίς ωστόσο να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφι-
ους ιατρούς. Οι θέσεις έχουν εκ νέου συμπεριληφθεί στην από 10-6-2013 προκήρυξή μας.

- Με το αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/5920/26-9 -11 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κοινοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου μας, μεταξύ άλλων, η έγκριση πληρωμής διακοσίων κενών οργανικών θέσεων κλάδου 
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, για τις οποίες 
αναμένεται προκήρυξη στα πλαίσια της παρούσης δημοσιονομικής πολιτικής.

Για την θερινή περίοδο (1 Ιουλίου-30 Σεπτεμβρίου) το ΕΚΑΒ προγραμματίζει την ενίσχυση της 
Πάρου καθώς και άλλων νησιών του Αιγαίου με εθελοντική μετακίνηση υπαλλήλων πληρωμά-
των ασθενοφόρων, εξασφαλίζοντας τους διαμονή και σίτιση σε συνεργασία με τους τοπικούς 
φορείς.

Στο ΦΕΚ 1122/10-5-2013 (τΒ) δημοσιεύτηκε η αρ. Υ10β/ΓΠ112158/12/22 – 04 – 2013 Κοι-
νή Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Πρόσληψη 
Επικουρικού Προσωπικού στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» (ΑΔΑ: ΒΕΝ3Θ – ΡΦΘ) στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ή εν ελλείψει δύο θέσεις κλάδου 
ΔΕ Νοσηλευτικής για χρονική διάρκεια 12 μηνών, για το Κέντρο Υγείας Πάρου. Αναμένεται η 
ανακοίνωση των επιτυχόντων από την 2η ΥΠΕ

- Όσον αφορά τις διακομιδές και αεροδιακομιδές των ασθενών στο νησί, σας γνωρίζουμε ότι 
το ΕΚΑΒ θεσμοθετημένα έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής των απαιτούμενων ενεργειών για τη 
διακομιδή βαρέως πασχόντων ασθενών ή τραυματιών από διάφορα διαμερίσματα της χώρας 
σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή τη μεταφορά γιατρών για παροχή πρώτων βοηθειών στον τόπο 
που βρίσκονται οι βαριά ασθενείς με ναυλωμένα αεροπορικά ή πλωτά μέσα, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο από την Ιατρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ μετά από συνεννόηση με τον αναγγέλλοντα ιατρό.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα αεροδιακομιδών, λειτουργεί στο ΕΚΑΒ το Γρα-
φείο Αεροδιακομιδών στελεχωμένο από κατάλληλο και εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προ-
σωπικό που βρίσκεται σε 24ωρη πλήρη ετοιμότητα για τη διαχείριση, το συντονισμό αλλά και 
την πραγματοποίηση διακομιδών βαρέως πασχόντων ασθενών.

Το Γραφείο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ για την επιτέλεση της παραπάνω δράσης του, επειδή 
δεν διαθέτει ίδια μέσα με αντίστοιχο προσωπικό, απευθύνεται σε άλλους επιχειρησιακούς φο-
ρείς από τους οποίους ζητεί τη διάθεση αντίστοιχου μέσου για την πραγματοποίηση της διακομι-
δής και συγκεκριμένα στην Πολεμική Αεροπορία η οποία έχει αναλάβει το επιχειρησιακό σκέλος 
του συστήματος αεροδιακομιδών.

Για την χρησιμοποίηση πλωτού μέσου το ΕΚΑΒ απευθύνεται στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο 
αναζητεί μέσω των τοπικών λιμενικών αρχών του σκάφος το οποίο ναυλώνεται κατά την περί-
πτωση για την εκτέλεση της δια θαλάσσης διακομιδής ασθενούς.

Αναφορικά με το υγειονομικό αεροσκάφος του «Βενιζέλειου» Ιδρύματος Πάρου, σας γνωρί-
ζουμε ότι στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας δεν υφίσταται σχετικό αίτημα για τη 
χρηματοδότησή του ή την παραχώρησή του στο ΕΚΑΒ. Τυχόν αίτημα θα συνεκτιμηθεί τόσο από 
το Υπουργείο μας όσο από το έχον την επιχειρησιακή εκμετάλλευση του συστήματος, όπως έχει 
προαναφερθεί, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Η συνέχεια
Στις 21/7 συνεδρίασε η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία του Υπουρ-

γού Υγείας κ. Α. Γεωργιάδη  σχετικά με την πολιτική υγείας στις νησιωτικές περιοχές, όπου και 
συμμετείχε ο βουλευτής Κυκλάδων, ΣΥΡΙΖΑ κ. Συρμαλένιος. 

Ο βουλευτής Κυκλάδων διαμαρτυρήθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κρεμαστινό για τη 
μη ειδοποίηση των Δημάρχων των Κυκλάδων. Μεταξύ άλλων ο κ. Συρμαλένιος είπε:

«[…] Τα κίνητρα για τη στελέχωση των γιατρών πέρα από οικονομικά, θα πρέπει να είναι και 
επαγγελματικά, κίνητρα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο 
και αφορά το εάν έρχονται ή δεν έρχονται γιατροί στα νησιά.

(…) Δεν γίνεται το ΕΚΑΒ να είναι μόνον στην Αθήνα και θα πρέπει να υπάρξουν έδρες στο Αι-
γαίο μέσω των οποίων θα φεύγουν πλωτά και πτητικά μέσα. Επίσης, πρέπει να δούμε το κόστος 
μεταφοράς των ασθενών με καΐκια που φθάνει πολλές φορές τα 3.000 ευρώ. (…) Στην Πάρο 
είχαμε μεγάλες διαμαρτυρίες και δικαίως, οι άνθρωποι κινητοποιήθηκαν. Μέχρι σήμερα, πήγαν 
μόνον δύο επικουρικοί γιατροί για ένα χρόνο και καταλαβαίνετε ότι δεν λύνεται έτσι το ζήτημα 
αυτό».

Η όμορφη είδηση
Το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουλίου 2013 είχαμε μετά από πολλά χρόνια 

ένα από τα ωραιότερα περιστατικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου. 
Συγκεκριμένα, είχαμε γεννητούρια, καθώς η κ. Ειρήνη Πούλιου, 39 ετών, 

έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι! Το νεογέννητο αγοράκι είναι το 
τέταρτο της κ. Πούλιου.

Ήρθε στον κόσμο μετά από κύηση 36-37 εβδομάδων με φυσιολογικό το-
κετό και χαίρει άκρας υγείας. Την κ. Ειρ. Πούλιου, ξεγέννησε ο γυναικολό-
γος του Κ.Υ. Πάρου, κ. Ευστράτιος Προκοπίου, ενώ τον βοήθησε και η μαία 
κ. Αργυρώ Ραγκούση. Επικουρικά στο χειρουργείο είχε πάει και ο κ. Αντ. 
Αρκάς, που επί εποχής του είχε γίνει η προηγούμενη γέννα στο Κ.Υ. Πάρου. 
Επίσης, πολύτιμη ήταν και η βοήθεια της παιδιάτρου κ. Αλιφιέρη. Τα πάντα 
στη γέννα λειτούργησαν ρολόι και έγιναν με τον παραδοσιακό τρόπο. Σημει-
ώνουμε ότι ο ομφάλιος λώρος δεν κόπηκε αμέσως και η μητέρα μετά από 
μισή ώρα θήλαζε το παιδί της.

Γέννες στο Κ.Υ. Πάρου δεν πραγματοποιούνται, αφού αυτές απαιτούν 
ιατρικά μηχανήματα που δεν υπάρχουν, αλλά και συγκεκριμένες ιατρικές 
ειδικότητες εκτός του γυναικολόγου. Η κ. Πούλιου θα έφευγε από μέρα σε 
μέρα συμβουλευόμενη τον γυναικολόγο του Κ.Υ. για να πάει στην Αθήνα 
να γεννήσει, αλλά φαίνεται ότι καθυστέρησε… και έτσι το ευτυχές γεγονός 
έμελλε να γίνει στην Πάρο. Όμως τα πάντα ήταν με το μέρος της, καθώς 
λίγες μέρες πριν ο γυναικολόγος κ. Προκοπίου, είχε φροντίσει όλα τα εργα-
λεία του να είναι σε άριστη κατάσταση, ενώ όπως γράψαμε και πιο πάνω, τα 
πάντα πήγαν καλά κατά τη γέννηση του αγοριού της.

Η εφημερίδα μας εύχεται στην οικογένεια Πούλιου να τους ζήσει!
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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 near Kolymbithres 22840-53520, www.

parospark.com
 
continuing...
until 28 Jul, Alekos Levidis painting exhibition at Galerie Pontoporos, 

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

until 30 Jul, Eleni Gemeliari painting exhibition at Dimitracopoulos 
Building, Paroikia. Duration 15-30/7.#

until 3 Aug, International Music Workshops with Markus 
Stockhausen, Francesco Buzzuro, Tara Bouman, Richard Smith, Vasilis 
Rakopoulos.  Info: Vasilis 694-420-8397.   

until 5 Aug, Artway art exhibition at Ag.Athanasios Hall, Naoussa. 
Duration 22/7-5/8, daily 6-12pm. Info: 699-818-7749, www.arthellas.
gr/artway.html 

until 9 Aug, Nikos Houliaras painting exhibition «Summer in 
the Garden of the Mind» at Art Gallery anti, Kastro, Antiparos. 
Duration 20/7-9/8, daily 7pm-12.30am.  Info: 694-489-8924,www.
antiartgallery.gr 

until 10 Aug, Dimitris Sifneos painting exhibition at Marina Building, 
Naoussa. Duration 20/7-10/8.#

until 16 Aug, Gisele Lubsen photography exhibition ‘Katharsis’ 
at Apothiki Art Centre, Paroikia. Duration 20/7-16/8, daily 12-2pm & 

7.30-11pm. Info: www.giselelubsen.com
until 17 Aug, Spiros Balios photography exhibition «Paros Fisheye» 

at Argonauta Hotel, Paroikia. Duration 22/7-17/8. Info: 22840-23303, 
www.argonauta.gr

until 25 Aug, «Artistic Journey» organized by the Friends of Paros 
with visits to artists’ workshops on the island. Duration 20-25/8. info:  
www.friendsofparos.com,www.facebook.com/groups/Filoitisparou

until 30 Aug, Exhibition with 12 artists at Anemomylos Gallery, 
Angeria. Duration 18/7-30/8. Info: 22840-91089.

until 31 Aug, Exhibition «Three Artists» 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” and 
Jazz events at Holland Tunnel Gallery, Paroikia. Info: 22840-22195, 
22840-22700, www.hollandtunnelgallery.com   

until 30 Sep, Art 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 

until 30 May 2014, Ioulia Ventikou painting exhibitions «Moons» 
at Medusa Art Gallery at Fotis Art Cafe, Naoussa and «Sea bed» at 
Medusa Art Gallery 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 

  26 Jul, 7.30pm,  Paros Animal Welfare Society (PAWS) Bazaar 
at Piso Livadi Beach. Info: 695-185-1575, http://www.facebook.com/
pawsparos

26 Jul, Opening of Apostolis Zolotakis exhibition ‘Paths of Memory 
II’ at Porto Paros Hotel, Kolymbithres. Duration 26/7-11/8, Tue & Thu 
10am-12noon & 6-8pm. Info: 693-710-5350, 22840-52669, www.
zolotakis.com

26 Jul, 9pm, Classical music concert by Bugle of the Sea Trio 
(Konstantina Andreakou, Rena Tsaki, Dimitra Marangozis) at New 
Marina Building, Naoussa. Info: www.jazzinparos.com

26 Jul, 9pm, Lluvia live at El Prado Cocktail Bar, Piso Livadi. Info: 
22840-41444.

27 Jul, 7pm, Cross-channel swim «Diaplous» from Pounta to 
Antiparos (1453m) organized by Antiparos Nautical Club, followed at 
8.30pm by Greek traditional celebration at the port. Info: Tassos 697-
799-1537.

27 Jul, 8pm, Opening of painting exhibition by Neva Bergemann 
«Souvenir» at Levantis Restaurant, Paroikia. Duration 27/7-24/8, daily 

7-10pm. Info: 22840-23613,  www.artistsonthemove.com
27 Jul, 9pm, International Music Workshop «Guitar Exploration & 

local Parian bands» concert at Archilochos Hall, Paroikia.#
27 Jul, 9.30pm, Local festival of Ag. Panteleimon in Prodromos 

with traditional music & dancing.#
27 Jul, 10pm, Local festival of Ag. Panteleimon in Kostos with live 

music in main square.#
28 Jul, 9pm, Lluvia live at El Prado Cocktail Bar, Piso Livadi. Info: 

22840-41444.
28 Jul, 9pm, «Moving Sounds» concert with Marcus Stockhausen, 

Vasilis Rakopoulos, Tara Bouman at Paros Park. 
30 Jul, 9pm, 1st Parian Festival of Local Products talk on «Paros’ 

Daily Bread» in Naoussa.#
30 Jul, Opening of Alexis Kyritsopoulos & Eleni Krikki painting 

exhibition at Galerie Pontoporos, Ag.Dimitrios, Naoussa. Duration 
30/7-10/8. Info: 22840-52242, 694-2464418,www.pontoporos-
gallery.com 

30 Jul, 9.30pm, English/Swedish fi lm «The Girl with the Dragon 
Tattoo» (Greek subtitles) at Cine Enastron, Paros Park.

31 Jul, 9pm, 1st Parian Festival of Local Products talk on «Paros’ 
Daily Bread» in Lefkes.#

31 Jul, 9.30pm, Greek documentary «There was no other Way» 
(English subtitles) at Cine Enastron, Paros Park.

AUGUST
1 Aug, 8pm, Opening of Ioannis Dendrinos painting exhibition at 

Aegean Center for the Fine Arts, Paroikia.  Duration 1-15/8.
1 Aug, Opening of Vasilis Kalakonas art exhibition at the Municipal 

Art Space (Dimitracopoulos Building), Paroikia. Duration 1-9/8.#
1 Aug, 9pm, Theatrical performance «Kounenes» by Marpissa 

Women’s Association at Lefkes amphitheatre.#
1 Aug, 9.30pm, English fi lm «Monty Python and the Holy Grail» with 

Greek subtitles at Cine Enastron, Paros Park. 
2-18 Aug, Conversion Yoga with Tara Judelle, Todd Tessen, 

Konstantinos Charantiniotis at Okreblue, Santa Maria.  Info: Sasy 698-
101-4300, www.okreblue.com

2 Aug, 7pm, Opening of Book Fair, Alyki Beach. Duration 2-13/8, 
daily 7-11pm.#

2 Aug, 9.30pm, Concert by Miltiadis Pashalidis, Lefkes 
Amphitheatre. 

http://www.facebook.com/events/290108154468678/
2 Aug, 9pm, Children’s theatrical performance «Aesop has 

Something to Share» at Paros Park.

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



Porto Paros

Χορηγοί

Χορηγός επικοινωνίας

Προπώληση εισιτηρίων:
Βιβλιοπωλείο “Αναγέννηση”, Παροικιά

Καφέ “Ράµνος”, Λεύκες
Είδη σπιτιού “Ταντάνης”, Νάουσα

12€
τιµή

εισόδου


