
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε «τη ΦΩΝΗ σου»
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερεια-
κός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini 
Market Μηνάς Καλακώνας, cafe «Cosa» ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτο-
ποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παράδοση», 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: 
Αρτοποιείο Ραγκούση ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποι-
είο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δή-
μητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΛΥΚΗ: 
Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της 
Αγκαιριάς ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: Στάσεις ΚΤΕΛ ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 
Τ.Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος, 
Φούρνος Ραγκούση
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Παραπολιτικά Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

Να ξεκινήσουμε με τα όμορφα. Η δράση του 
συλλόγου φίλων παραδοσιακού οικισμού Παροι-
κιάς, να τοποθετήσει ταμπέλες πέριξ των παρ-
κινγκ, ώστε οι τουρίστες να μπορούν άνετα να 
περιηγηθούν στην πόλη, πιστώνεται στα θετικά. 
Θα μου πεις τώρα, γιατί μόνο στους τουρίστες θα 
προσφέρουν διευκόλυνση οι ταμπέλες που τοπο-
θετήθηκαν και όχι και στους ντόπιους. Πολύ απλά. 
Οι ντόπιοι καβάλα παν στην εκκλησιά, καβάλα προ-
σκυνάνε. Σιγά που θα αφήσει ο Παριανός το αυ-
τοκίνητό του π.χ. στον Περιφερειακό, για να πάει 
στην τράπεζα. Βρε μέχρι μέσα στο κατάστημα –αν 
ήταν δυνατόν- θα πήγαινε με το αυτοκίνητό του. 
Μη λέμε και ό,τι θέλουμε τώρα. Μεγάλα παιδιά εί-
μαστε.

Πάμε τώρα και σ’ ένα 
άλλο σύλλογο, το μουσι-
κοχορευτικό Νάουσας, 
που εξέφρασε παράπονα 
σε δελτίο τύπου, διότι δεν 
τους βοηθά οικονομικά 
η τοπική αυτοδιοίκηση 
(Δήμος και Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου) στα ταξίδια που 
πηγαίνουν. Μάλιστα. Ας 
μην το πάω παρακάτω το 
θέμα…

Τελικά, αυτό το νησί γρά-
φεται «ΠΑΡΟΣ» ή «ΠΑΡΩ».

Πάω και εγώ να δω τον 
τελικό του Μουντιάλ. Ο {Τ)Συριζαίος σερβιτόρος 
είχε μπροστά του λοιπόν μια παρέα από πιτσιρικά-
δες Γερμανούς, που όπως ήταν φυσικό είχαν φα-
νατιστεί και ήθελαν να νικήσει η ομάδα τους στον 
αγώνα με την Αργεντινή. (Το ίδιο επιθυμούσα και 
εγώ, λόγω ακραιφνών Γερμανικών ποδοσφαιρι-
κών συναισθημάτων). Σε κάποια στιγμή που χά-
νεται ένα γκολ για τους Γερμανούς, η παρέα των 
πιτσιρικάδων ρίχνει κάτω και σπάει, ένα μπουκάλι 
μπίρα. Τι να κάνει ο (Τ)Συριζαίος σερβιτόρος, πάει 
και μαζεύει τα γυαλιά. Οι Γερμανοί συνεχώς του 
ζητούσαν συγγνώμη για την αναστάτωση που προ-
κάλεσαν. Και ο Κολλάρος τους απαντά: «Εδώ μας 
γ@... τόσα χρόνια με τη Μέρκελ και δε μιλάμε. Στη 
μπίρα θα κολλήσουμε τώρα;».

Ήρθε πραγματικά μία «υψηλή» προσωπικότητα 
–σε παγκόσμιο επίπεδο- στο νησί μας και όπως 
βλέπετε στη φωτογραφία, ο Σωτηράκης, έτρεξε 

πρώτος πρώτος να φωτογραφηθεί μαζί του. Ο κο-
ρυφαίος Ευρωπαίος προπονητής μπάσκετ, Ζέλιμιρ 
Ομπράντοβιτς, έτσι, για την ιστορία, έχει κερδίσει: 
(Εθνικό επίπεδο) Ένα ασημένιο μετάλλιο σε Ολυ-
μπιακούς αγώνες, ένα χρυσό σε Μουντομπάσκετ, 
ένα χρυσό, ένα χάλκινο σε Ευρωμπάσκετ. (Συλλο-
γικό Επίπεδο) 13 πρωταθλήματα, 2 Σαπόρτα και 
8 Ευρωλίγκα. Αυτά για το μεγάλο Σέρβο, Ζέλιμιρ 
Ομπράντοβιτς, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 
φαν της Πάρου.

Στη Νάξο, πήραν σχεδόν με τις πέτρες -και τους 
ξαπόστειλαν- τους εκπροσώπους του ΤΑΙΠΕΔ, 

που πήγαν στο γειτονικό 
νησί, προκειμένου να δουν 
ποιο κομμάτι δημόσιας 
περιουσίας θα ξεπουλή-
σουν γρηγορότερα. Ας 
παραδειγματιστούμε, του-
λάχιστον σε ό,τι αφορά τα 
γρήγορα αντανακλαστικά 
τους.

Ο Π. Καμμένος, είχε πει 
σε μία συνέντευξή του 
ότι όταν είχε αναλάβει 
υπουργός ναυτιλίας, του 
σύστησαν οι σύμβουλοι 
του υπουργείου να μην 
κάνει καμία αλλαγή, διότι 
όσες αλλαγές είχαν γίνει 
στο παρελθόν, ήταν προς 

το χειρότερο. Έτσι, φέτος το καλοκαίρι, που το δη-
μοτικό μας συμβούλιο δεν κάνει συνεχεία αλλαγές 
κυκλοφορίας στην πλατεία Μαντώς, έχω την εντύ-
πωση πως πηγαίνουν κάπως καλύτερα τα πράγ-
ματα. Λέτε;

Το είδαμε και αυτό. Επιστολές προς τους παρα-
γωγικούς συλλόγους του νησιού μας, για να συνει-
σφέρουν οικονομικά στα βεγγαλικά του 15Αύγου-
στου. Άντε, να μη μιλήσω πάλι…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

∆ιαφηµίστε
τις καλοκαιρινές σας

υπηρεσίες
από τις σελίδες

της µοναδικής
εφηµερίδας

άµεσα

& οικονοµικά
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Inside information

Οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με τα κατα-
στήματα διασκέδασης στη Νάουσα έβγαλαν μόνοι 
τους τα μάτια τους και τελικά, το μόνο που κέρδι-
σαν με τις αλληλοκατηγορίες και τις αλληλοκαταγ-
γελίες, ήταν η αστυνομία να θρονιαστεί έξω από τα 
μαγαζιά τους και να επιθυμεί να τηρηθεί ο νόμος 
περί μουσικών οργάνων με ακρίβεια. Στερνή μου 
γνώση να σε ’χα πρώτα, λέγεται η παροιμία παιδιά. 
Ασκούς του Αιόλου ανοίξατε…



...κυκλοφόρησε,
αναζητήστε το!

Αγ. Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr
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3ο Εμπορικό - Πο-
λιτιστικό Φεστιβάλ

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του 3ου Εμπορικού-Πολιτιστικού Φεστιβάλ 
Πάρου «3ου Summer Shopping Festival», αναζητά χο-
ρηγό για την προώθηση-προβολή του Festival. Ο χορη-
γός που θα συνδράμει θα προβληθεί στις αφίσες, στα 
banner και στην πύλη εισόδου. 

Το 3ο Εμπορικό-Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πάρου, θα 
πραγματοποιηθεί στην Παροικιά στις 10-17 Αυγούστου 
και στη Νάουσα στις 21-24 Αυγούστου, όπου οι εκθέτες 
θα παρουσιάσουν και θα πωλούν τα προϊόντα τους σε 
ομοιόμορφες καλαίσθητες παγόδες.

Ταυτόχρονα με την παρουσία των Παριανών επαγ-
γελματιών στα περίπτερα, το φεστιβάλ θα πλαισιώσουν 
ποικίλες εκδηλώσεις που θα χαρίσουν μια νότα χαράς 
και καλοκαιρινής ξεγνοιασιάς μέσα από τη μουσική και 
τα δημιουργικά παιχνίδια που ετοιμάζονται. Στις παγό-
δες μπορούν να λάβουν μέρος από την Πάρο και την 
Αντίπαρο, επιχειρηματίες, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, και 
τα προϊόντα που θα πωλούνται είναι: Παιχνίδια, Τοπικά 
Παραδοσιακά Προϊόντα, Προϊόντα Ντόπιας Παραγωγής, 
περιορισμένα είδη Pet Shop, Κεραμικά, Βιβλία, Μπαλό-
νια, Άνθη, Είδη Οικιακής Χρήσεως, καλλυντικά, ποδή-
λατα.

Οι χορηγοί ή οι υποστηρικτές που ενδιαφέρονται να 
βοηθήσουν με την χορηγία τους στην προβολή του γε-
γονότος, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γρα-
φεία του συλλόγου καθημερινά στο 22840-22262, από 
τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι ή στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο info@esparou.gr

Ναυαγοσώστες
Το Λιμεναρχείο Πάρου, με ανακοίνωσή του, ειδοποι-

εί τους υποψήφιους ναυαγοσώστες για εξετάσεις που 
πρόκειται γίνουν για την απόκτηση άδειας εργασίας. Η 
ανακοίνωση έχει ως εξής:

«1. Επί του θέματος, γνωρίζουμε, εντός μηνός Ιουλί-
ου, από την Υπηρεσία μας θα διενεργηθούν εξετάσεις 
υποψηφίων ναυαγοσωστών, κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 5 παρ. 2 του Π.Δ 23/2000.

2. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επι-
θυμούν να εφοδιαστούν με σχετική Άδεια της Λιμενικής 
Αρχής, προκειμένου να εκτελέσουν κατ’ επάγγελμα την 
υπηρεσία του Ναυαγοσώστη, να υποβάλλουν στην Υπη-
ρεσία μας ολοκληρωμένο φάκελο δικαιολογητικών σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Π.Δ.

3. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία - διευκρίνιση, 
επικοινωνήστε με τη Λιμενική Αρχή Πάρου / Γραφείο 
Λιμενικής Αστυνομίας στο τηλέφωνο 2284021240».

Παραδοσια-
κή μουσική

Πραγματοποιήθηκε στη Σέριφο 
η τέταρτη σε επίπεδο Περιφέρειας, 
Μουσική Συνάντηση Παραδοσιακής 
Μουσικής Νέων Νοτίου Αιγαίου. Η 
συμμετοχή ήταν μεγάλη και στη φε-
τινή μουσική συνάντηση, αφού συ-
γκεντρώθηκαν πάνω από 100 νέοι 
μουσικοί και συνοδοί τους, από 15 
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά. 

Η διοργάνωση έγινε από την Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου (Τμήμα Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Κυκλάδων - 
Δράσεις Πολιτισμού) με συμμετοχή 
του Δήμου Σερίφου και είχε την επι-
στημονική υποστήριξη του Μουσεί-
ου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 
Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη. Η 
συνάντηση περιλάμβανε τέσσερεις 
μουσικές παρουσιάσεις, στο Μέγα 
Λειβάδι, στην Παναγιά, στους Αγί-
ους Αναργύρους Καλαβάτσαινας 
και στη Χώρα αντίστοιχα.     

Οι νέοι και οι συνοδοί τους συ-
γκρότησαν πολύμορφα σχήματα 
όπου τα λαϊκά νησιώτικα όργανα 
(βιολί, λαούτο, τσαμπούνα, τουμπί, 
τουμπελέκι, σαντούρι, λύρα, και φυ-
σικά το τοπικό Σερφιώτικο όργανο, 
το σουραύλι) έδωσαν για άλλη μια 
φορά και με ποικίλους τρόπους χα-
ρακτηριστικά δείγματα της μουσικής 
παράδοσης του Αιγαίου. Η ανταλ-
λαγή πλούσιων εμπειριών και οι 
«δυνατές στιγμές» συνεύρεσης που 
αλλεπάλληλα βίωνε αυτή η ιδιότυπη 
πολιτιστική κοινότητα των νέων του 
Νοτίου Αιγαίου, δημιούργησαν στο 
νησί μια πρωτόγνωρη, συγκινητική 
ατμόσφαιρα που συνεπήρε και εν-
θουσίασε όλους τους συμμετέχο-
ντες.

 
Ποιοι συμμετείχαν

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Τσαμπούνα
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - Τουμπάκι

ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Λαούτο 
ΠΑΡΟΣ
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΓΩΡΓΟΣ - Τουμπάκι
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τουμπάκι
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Τσαμπούνα
ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Τουμπάκι, 
Φωνή
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - Τουμπάκι
ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Βιολί
ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - Βιολί (Καμά-
ρες)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ - Τσα-
μπούνα
ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - Βιολί
ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - Κιθάρα
ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - Βιολί
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Βιολί 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - Λαούτο
ΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Σαντούρι
ΜΑΝΕΣΗ ΜΙΚΕΛΑ - Σαντούρι, Βιολί
ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Σαντούρι
ΣΟΥΣΟΥΔΗ ΦΛΩΡΑ - Σαντούρι
ΣΟΥΣΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ - Σαντούρι
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Βιολί
ΜΑΜΑΗ ΑΘΗΝΑ - Τουμπί
ΜΑΜΑΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - Τσαμπούνα, Λα-
ούτο
ΨΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - Βιολί
ΨΩΜΑ ΜΑΡΙΑ - Βιολί 
ΣΤΑΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Βιολί
ΚΕΑ
ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Τσαμπούνα
ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Λαούτο
ΨΗΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Τουμπί 
ΚΙΜΩΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - Βιολί
ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ - Λαούτο
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Τσαμπούνα
ΝΑΞΟΣ
ΜΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Βιολί, Τσαμπούνα
ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Σαντούρι
ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - Τουμπάκι
ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - Λαούτο
ΚΩΤΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ - Τουμπάκι
ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ - Βιολί, Τσαμπού-
να  
ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Τσαμπούνα
ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - Τουμπάκι
ΣΟΪΛΕΣ ΝΙΚΟΣ - Τουμπάκι
ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - Τσα-
μπούνα
ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - Τουμπάκι 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - Τσαμπούνα
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Λα-
ούτο

ΣΙΦΝΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Βιολί
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ - Λαούτο
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Βιολί
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - Λαούτο
ΚΑΡΑΒΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Βιολί
ΣΥΡΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ - Βιολί, Τσα-
μπούνα
ΖΕΡΒΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ - Τσαμπούνα, Κλα-
ρίνο
ΖΕΡΒΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - Τσαμπούνα
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ - Τουμπί, Φωνή
ΝΤΑΒΛΑΣΕΒΙΤΣ ΑΛΕΞΗΣ - Τσαμπούνα
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ - Τσαμπούνα
ΖΕΡΒΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ - Τσαμπούνα
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΡΜΕΛΙΝΑ - Τουμπί
ΦΡΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - Τουμπί
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΑΙΟΣ - Βιολί
ΚΑΣΟΣ 
ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ - Λύρα, 
Τσαμπούνα
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΧΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - Λύρα
ΧΕΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Λαούτο
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Σουραύλι
ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - Σουραύλι
ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Τουμπί
ΣΙΝΓΚ ΓΚΟΥΡΠΡΙΤ - Σουραύλι
ΓΟΝΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Σουραύλι
ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Σουραύλι
ΣΕΝΕ ΑΡΟΥΕΛΛΑ - Σουραύλι
ΣΕΝΕ ΑΡΒΙΝ - Σουραύλι
ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ ΕΡΙΣΑ - Σουραύλι
ΛΑΤΟΛΑΡΙ ΡΕΑ - Σουραύλι
ΤΣΕΛΑΜΙ ΦΑΜΠΙΟ - Σουραύλι
ΡΕΣΟΥΛΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ - Σουραύλι
ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΓΙΟΥΓΙΕΤΤΑ - Τραγούδι
ΑΧΜΕΤΑΪ ΚΛΕΝΤΙΝΑ - Τραγούδι
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΟΦΙΑ - Τραγούδι
ΓΑΛΑΝΟΥ ΝΙΚΗ - Τραγούδι
ΙΚΑΡΙΑ
ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - Βιολί
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - Τσαμπούνα
ΧΡΗΣΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Τουμπάκι 
ΓΑΓΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Ταμπουράς

Κοινωνικός 
Τουρισμός

Από τη Δευτέρα 14/7 ξεκίνησε η υπο-
βολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων 
τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμε-
τοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης 
Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και 
των Οικογενειών τους, με Επιταγή Κοι-
νωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 130.000 
ωφελούμενους και προβλέπει την επι-
δότηση διακοπών διάρκειας από μία έως 
πέντε διανυκτερεύσεις που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν, από τις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2014 έως τις 31 Αυγούστου 2015, 
σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου 
Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι, 

είτε εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτη-
μένης εργασίας το έτος 2013 είτε άνεργοι 
που το έτος 2013 έλαβαν 50 ημερήσια 
επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργί-
ας είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Ειδι-
κά Μητρώα Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. 
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά 
ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω του Διαδι-
κτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ, γι’ αυτούς και 
τα ωφελούμενα μέλη τους, όπως αυτά 
ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, χω-
ρίς χρήση κωδικών πρόσβασης. Για την 
επιλογή στο πρόγραμμα, εφαρμόζεται 
αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδό-
τησης από το Ολοκληρωμένο Πληρο-
φοριακό Σύστημα του Οργανισμού μας. 
Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση 
Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. Πάρο-
χοι του προγράμματος είναι τουριστικά 
καταλύματα, όπως αυτά περιγράφονται 
στη Δημόσια Πρόσκληση, που διαθέτουν 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης 
της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος το Ειδικό Σήμα Λειτουρ-
γίας τους καθώς και όλα τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται για την έκδοσή 
του. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους 
παρόχους, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό 
τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου 
του ΟΑΕΔ και απαραιτήτως με χρήση 
κωδικών πρόσβασης.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υπο-
βάλλονται από όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους στον διαδικτυακό τόπο του 
ΟΑΕΔ, έως τις 11 Αυγούστου στις 
12 το μεσημέρι. Μετά την υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους 
και μέχρι την 11.08.2014 και ώρα 15:00 
οι δικαιούχοι και οι πάροχοι οφείλουν 
να προσέλθουν στα Κέντρα Προώθησης 
Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ της πε-
ριοχής τους, για την επίδειξη και υποβολή 
των δικαιολογητικών της Δημόσιας Πρό-
σκλησης. Για τους δικαιούχους βασικά 
απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι μόνο 
τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας τους, το πι-

στοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
και τα βιβλιάρια ασθενείας. Πρόσθετα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για ειδι-
κές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται 
λεπτομερώς στη Δημόσια Πρόσκληση. Οι 
συμμετέχοντες στη Δημόσια Πρόσκληση 
δικαιούχοι και πάροχοι, παρακαλούνται 
για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή 
τους να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του 
ΟΑΕΔ για την προσκόμιση των δικαιολο-
γητικών τους άμεσα μετά την κατάθεση 
της ηλεκτρονικής τους αίτησης, χωρίς 
να περιμένουν την καταληκτική ημερο-
μηνία και ώρα υποβολής δικαιολογητι-
κών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
προγράμματος ανέρχεται στα 10.000.000 
ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
Προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό 
τόπο www.oaed.gr



Η Πάρος ταξιδεύει
σε όλο τον κόσµο µέσα από το

www.paros-vacations.com.

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

Εσύ είσαι µέσα;
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Ξεπούλημα στην 
Αλυκή

Το ξεπούλημα της Ελλάδας…. Δεν ήξερα ότι θα αρχί-
σει εδώ στην Αλυκή. Είμαι Αμερικανίδα, παντρεμένη με 
Έλληνα και περνώ τα καλοκαίρια μου στην Αλυκή, σε 
δικό μου σπίτι. 

Ζω και εργάζομαι κυρίως στην Αμερική, αλλά επίσης 
στη Γαλλία και γι’ αυτό δίνω σημασία σε αυτά που συμ-
βαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια που είχε αναφερθεί ότι η 
Γερμανία θα αγόραζε τα νησιά μας, για να βοηθήσει την 
Ελλάδα στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτό βέβαια 
ήταν ένα κακόγουστο αστείο. Αλλά φαίνεται όμως ότι οι 
Έλληνες κάνουν το ίδιο στον εαυτό τους. Μου έστειλαν 
ένα κείμενο και μια αίτηση να την υπογράψω τον περα-
σμένο Μάιο, που δεν ήθελα να πιστέψω αυτό που έλεγε: 
«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑ-
ΡΑΛΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ».

Στην Αμερική, όπου λατρεύεται το πανίσχυρο δολάριο 
περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, αυτό που συμ-
βαίνει στην Ελλάδα είναι κάτι που δεν επιτρέπεται. Όλες 
οι παραλίες, οπουδήποτε, είτε είναι μέρος ενός πάρκου, 
ή ενός αυτοκινητόδρομου, ή μπροστά από ιδιοκτησίες 
μεγάλων αστέρων στο Μαλιμπού, είναι ανοιχτές για όλο 
τον κόσμο. Είναι δημόσιες. 

Φέτος, μόλις βγήκα από το λεωφορείο στην Αλυ-
κή, έπαθα σοκ και ενοχλήθηκα όταν είδα τραπέζια 
πάνω σε μια εξέδρα στην μικροσκοπική παραλία 
του χωριού. Αυτή η παραλία, η παιδική χαρά και το 
μικρό  πάρκο, με γοήτευε πάντα. Τη θεωρούσα ως 
την παραλία των παιδιών. Είναι ρηχή για εύκολο 
κολύμπι και υπάρχει χώρος για να παίξει κανείς 
στην αμμουδιά. Τώρα κόπηκε στα δύο και είναι μια 
ασχήμια.

Είμαι φίλη της Ελλάδας και θυμάμαι όταν βρέθηκαν 
θραύσματα από αρχαία αγγεία στις Μυκήνες, οι αρχαι-
ολόγοι απογοητεύτηκαν όταν διαπίστωσαν ότι αυτά τα 
ευρήματα αφορούσαν εμπορικές συναλλαγές για λάδι, 
σιτάρι και άλλα εμπορεύματα. Όμως όταν ανακάλυψαν 
ένα σπασμένο αγγείο, στο οποίο υπήρχε γραμμένο ένα 
κομμάτι από ένα ποίημα, ενθουσιάστηκαν και είχαν την 
αίσθηση ότι έβλεπαν μέσα από αυτό, τις ψυχές των αρ-
χαίων. Τα εμπορικά συμφέροντα παρέρχονται, ενώ η 
ψυχή ενός λαού είναι αυτό που μένει και εκφράζεται  
μέσα στους αιώνες.

Οι παραλίες είναι η ψυχή της Ελλάδας. Οι Έλ-
ληνες θα πρέπει να προσέχουν πότε πουλιέται η 
ψυχή τους 

CAROLE VALLESKEY
Αλυκή

Να αποτρέψουμε 
το ξεπούλημα

Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της 5ης Ιουνίου συνεχί-
ζεται το έγκλημα της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ για το 
ξεπούλημα ολόκληρων περιοχών των νησιών μας και 
ανάμεσα τους περιοχών εξαίρετου φυσικού κάλλους 
και περιοχών Natura.

Μέχρι σήμερα βγαίνουν στο σφυρί στη Νάξο (ΑΓΕΡ-
ΣΑΝΙ – ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗΣ 1.090 
στρ., ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ − ΑΓ. 
ΑΝΝΑ 161 στρ., ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ-
ΒΙΒΛΟΣ 99,7 στρ., ΚΑΛΑΝΤΟΣ 
50,4 στρ.), στην Ηρακλειά (ΘΕΣΗ 
ΛΙΒΑΔΙ 7,2 στρ.), στην Πάρο 
(ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ 66,2 στρ., 
ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ 13,2 στρ., 
ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ 37,7στρ.), 
στην Αντίπαρο (ΠΑΝΑΓΙΑ 20 
στρ.), στη Σύρο (ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΑ-
ΛΗΣΣΑ 27,9 στρ.), στη Μύκονο 
(ΚΑΦΕ ΚΑΒΟΣ 13,4 στρ., ΚΑΦΕ ΚΑΒΟΣ 14.6 στρ.), στην 
Άνδρο (ΑΡΝΗ – ΑΤΕΝΙ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 26,5 στρ.), στη Μήλο 
(ΧΕΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ 63.8 στρ.), στην Τήνο (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ , 
ΠΟΡΤΟ 55 στρ.), στην Κύθνο («Ξενία και Ιαματική Πηγή 
Κύθνου», Λουτρά 7,2 στρ.), Σαντορίνη (Καμάρι 5 στρ., 
Καμάρι 5,6 στρ.).

Το πρόσχημα αυτής της εκποίησης δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά η «αξιοποίηση» λιμνάζουσας δημόσιας πε-
ριουσίας, η δημιουργία και η δυνατότητα είσπραξης 
εσόδων και η ανάπτυξη των περιοχών από τις νέες ιδι-
ωτικές ιδιοκτησίες μέσω των επενδύσεων και της υπο-
τιθέμενης απασχόλησης που θα επιφέρουν. Παράλληλα 
τα κυβερνητικά σχέδια για άλωση των παραλιών και 
του αιγιαλού από τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, ολο-
κληρώνουν την εικόνα περιβαλλοντικής καταστροφής 
και αποκλεισμού της κοινωνίας από τα δημόσια αγαθά. 

Αποσιωπάται έτσι η μεταβίβαση δημόσιας περιουσί-
ας σε εξευτελιστικές τιμές, αποσιωπάται η απαγόρευ-
ση χρήσης και αξιοποίησης από τις τοπικές κοινωνίες 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποσιωπάται το άνοιγμα 
σε αλλαγές χρήσεων γης και καταστροφής του τοπίου 
και του περιβάλλοντος. Αποσιωπάται ότι η ανάπτυξη 
που μας επιφυλάσσουν πέραν από την καταστροφή των 
μοναδικών συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων (πολιτι-
σμός, περιβάλλον), σε τελευταία ανάλυση καταστρέφει 
και την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των νη-
σιών. Το πολύ-πολύ αυτό που μας επιφυλάσσεται είναι 
ένα μοντέλο ανάπτυξης φθηνής εργασίας και απόλυτης 
κερδοφορίας για τους αγοραστές, χωρίς κανένα ουσια-
στικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση κανείς δεν δικαιού-
ται να παραμένει θεατής, απαιτείται η πιο πλατιά συ-
σπείρωση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, με 
στόχο την οργάνωση της αντίστασης και την αποτροπή 
του ξεπουλήματος. Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες να 
αντιδράσουν, καλούμε την τοπική αυτοδιοίκηση α’ και 
β’ βαθμού να πρωτοστατήσουν για τη ματαίωση αυτού 
του εγκλήματος.

ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Εκπτώσεις
Ξεκίνησαν από τη Δευ-

τέρα 14/7 οι τακτικές θερι-
νές εκπτώσεις έτους 2014. 
Οι εκπτώσεις θα λήξουν 
το Σάββατο 30 Αυγού-
στου, και για τις τουριστι-
κές περιοχές που υπάρχει 
απόφαση του Αντιπεριφε-
ρειάρχη για λειτουργία κα-
ταστημάτων τις Κυριακές, την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εμποροεπαγγελματικού 
συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, σε ό,τι αφορά τη διενέρ-
γεια των εκπτώσεων, οι έμποροι πρέπει να προσέξουν 
τα εξής:

1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συ-
νήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων 
που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική. 

2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά 
δεν είναι υποχρεωτική. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια 
της επιχείρησης, εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.  

3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια 
των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη. Η κάθε 
παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς 
την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Επίσης, στην ανακοίνωσή του ο εμποροεπαγγελματι-
κός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, αναφέρει τα εξής:

«Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαι-
τείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι 
κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλ-
λονται λόγω λάθους.  

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώ-
σεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 
5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη 
φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστη-
μα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ειδι-
κότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανα-
κριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως 
προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς 
την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊό-
ντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη 
ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 
1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώ-
τερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη 
συχνότητα της παράβασης.  Σε περίπτωση που επιβληθεί 
για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα 
σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του 
ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρη-
σης. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι 
ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(«κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η πα-
ράβαση.

Παράλληλα με τα ως άνω, υπενθυμίζουμε ότι με το άρ-
θρο 19 ν. 3769/2009 καταργήθηκε η απαγόρευση των 
προσφορών στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών προ 
των εκπτώσεων και η κατάργηση αυτή διατηρήθηκε και 
στο νέο πλαίσιο του ν. 4177/2013. Κατά συνέπεια, στο 
διάστημα που μεσολαβεί, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
ενεργούν προσφορές, που στο μυαλό του καταναλωτή 
λειτουργούν εισαγωγικά ως «προπομπός»  της κύρι-
ας περιόδου των τακτικών εκπτώσεων. Επισημαίνεται 
ωστόσο ότι για τις προσφορές επιτρέπεται αποκλειστικά 
και μόνον η αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής 
και όχι η χρησιμοποίηση ποσοστού (άρθρο 15 παρ. 3 ν. 
4177/2013). Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την 
παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπο-
ρούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά 
την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι 
την Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι επαγγελματίες στις 
βιτρίνες να αναγράφουν σε καρτελάκια τις τιμές τον 
προϊόντων τους, διότι διαπιστώθηκε από την υπη-
ρεσία έλεγχου του τμήματος εμπορίου της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, ότι σε πολλά καταστήματα 
του νησιού δεν τηρείτε η αναγραφή των τιμών στις 
προθήκες των καταστημάτων, με αποτέλεσμα την 
επιβολή προστίμων».

Ελεγχόμενη 
στάθμευση

Ο Δήμος Πάρου ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει η λει-
τουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης στους καθορι-
σμένους χώρους που προσδιορίζονται από τις πινα-
κίδες σήμανσης καθώς και η βεβαίωση των σχετικών 
παραβάσεων. 

Σε σχετικό δελτίο τύπου γράφεται: «[…] Παρακαλού-
με τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες του νησιού 
όπως συνδράμουν με τον τρόπο τους στην εφαρμογή 
του μέτρου. Οι κάρτες στάθμευσης θα διατίθενται από τα 
περίπτερα και από κάθε επιχείρηση που θα τις προμη-
θευτεί».

Ανακοίνωση
Η παράσταση “dancing percussion” με την συμμετοχή 

του Εργαστηρίου Σύγχρονου Αφρικανικού Χορού, που 

είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Ανοικτό 

Θέατρο Λευκών την 19/07/2014, ημέρα Σάββατο και 
ώρα 21:00, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για σοβαρούς τεχνικούς 
λόγους. Επίσης, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και η θεατρική παρά-
σταση «Η ζωή μπροστά σου», με τον θίασο της Άννας 
Βαγενά, που είχε προγραμματισθεί για τις 22/07/2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00. 
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Σήμανση για 
τα παρκινγκ

Ο σύλλογος φίλων παραδοσιακού οικι-
σμού Παροικιάς, στην προσπάθειά του να 
βελτιώσει την εικόνα του παραδοσιακού 
οικισμού και σε συνεργασία με το Δήμο 
μας, ολοκλήρωσε τη σήμανση στα 6 παρ-
κινγκ που διαθέτει η Παροικιά. με πινακί-
δες που οδηγούν από τον οικισμό στους 
δημόσιους χώρους στάθμευσης.

Η αρίθμηση των παρκινγκ έχει σχέση 
με του χάρτες του οικισμού που είναι 
αναρτημένοι σ’ αυτά και που αποτελούν 
χορηγία της BLUE STAR.

Για τη διευκόλυνση όλων μας ο σύλλο-
γος φίλων παραδοσιακού οικισμού Πα-
ροικιάς, έκανε γνωστό ότι:

Το P1 αντιστοιχεί στο πάρκινγκ που 
βρίσκεται στην κάτω πλευρά του γηπέ-
δου.

Το Ρ2 στο παρκινγκ που βρίσκεται στις 
Φυστικιές, πίσω από Κτηνιατρείο.

Το Ρ3 στο παρκινγκ του Γράβαρη.
Το Ρ4 στο παρκινγκ του Ανάργυρου.
Το Ρ5 στο παρκινγκ του ποταμού απέ-

ναντι από το πρώην Επαρχείο και 
το Ρ6 στην κάτω πλευρά του 2ου Δη-

μοτικού Σχολείου, που έχει είσοδο από 
τον ποταμό.

Τέλος, σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος 
εκφράζει την υποχρέωση να ευχαριστή-
σει τα μέλη του και το προσωπικό του 
Δήμου μας, που συνέβαλαν στην ολο-
κλήρωση αυτού του έργου, του οποίου 
η χρησιμότητα έχει ήδη αποδειχθεί από 
τα θετικά σχόλια που ακούγονται και συ-
μπληρώνει: «[…] Η όποια υπόδειξη για 
τυχόν παραλήψεις ή διορθώσεις  θα λη-
φθεί σοβαρά υπόψη».

Απόψεις| Τοπικές ειδήσεις

Οι παραλίες 
στην Ελλάδα 
στο σφυρί

Είμαι εξ αδιαιρέτου ιδιοκτήτης στη δη-
μόσια περιουσία. Κάθε Έλληνας πολίτης 
είναι ιδιοκτήτης της δημόσιας περιουσίας 
της χώρας εξ αδιαιρέτου. 

Καμία κρατική υπηρεσία δεν μπορεί να 
ισχυριστεί ότι της ανήκει ούτε μια σπιθα-
μή της δημόσιας περιουσίας. Απλά την 
διαχειρίζεται. Έτσι πιστεύω ότι και έμενα 
μου ανήκει ένα μερίδιο στους δημόσιους 
χώρους, όπου κι αν βρεθώ στην Ελλάδα, 
είτε πρόκειται για δασική έκταση, παρα-
λία ή κτήριο. Ο ευσυνείδητος Έλληνας 
πολίτης αισθάνεται ότι έχει υποχρέωση 

να αντιδρά κάθε φορά που διαπιστώνει 
ότι η περιουσία που του ανήκει, πουλιέ-
ται, νοικιάζεται και καταλαμβάνεται νό-
μιμα ή μη νόμιμα για εκμετάλλευση, και 
απειλείται η καταστροφή του φυσικού 
πλούτου. Έτσι, όταν διαβλέπει ότι επίκει-
ται ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση και 
περιορισμός του φυσικού πλούτου που 
ανήκει σ’ αυτόν και στους συμπολίτες 
του, όπως συμβαίνει τώρα, τότε για ένα 
λόγο παραπάνω, θεωρεί καθήκον του 
επιβεβλημένο να αντιδράσει, να αντιστα-
θεί και να διαφωνήσει, όπως ακριβώς θα 
έπραττε αν επρόκειτο για την ιδιωτική 
του περιουσία.

Αρκεί βέβαια να ενεργεί με ανιδιο-
τέλεια και με μοναδικό γνώμονα την 
αγάπη και το σεβασμό σ’ αυτά που του 
εμπιστεύτηκαν οι προηγούμενες γενιές, 
δεσμευόμενος να τα παραδώσει με τη 
σειρά του στους απογόνους του, ακέραια 
και καλύτερα. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ

Νέα ληστεία
Μία νέα θρασύταη ληστεία –έπειτα από 

εκείνη που έγινε στα Μάρμαρα- είχαμε 
στις 11 Ιουλίου, στις Κολυμπήθρες της 
Νάουσας.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων: «Δύο 
άγνωστοι δράστες, εισήλθαν σε οικία 
όπου διέμενε 62χρονη υπήκοος Κύπρου 

και με την απειλή όπλου την ακινητοποίη-
σαν και αφαίρεσαν τσάντα, η οποία περι-
είχε χρηματικό ποσό, καθώς και κοσμή-
ματα».

Σύμφωνα με ανεπίσημους κύκλους 
πέριξ της αστυνομίας είναι πολύ πιθανό 
οι δράστες των ληστειών σε Μάρμαρα 
και Κολυμπήθρες, να είναι τα ίδια πρό-
σωπα. Ακόμα, η υπόθεση της ληστείας 
στις Κολυμπήθρες, δείχνει γνώστη της 
κατάστασης και των συνθηκών της πε-
ριοχής.

Αναφορά 
Συρμαλένιου

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. 
Ν. Συρμαλένιος, έστειλε αναφορά στον 
υπουργό ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτ. 
Βαρβιτσιώτη, ύστερα από την καταγγελία 
του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου 
Πάρου-Αντιπάρου, για τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν τα μέλη του στις μεταφο-
ρές εμπορευμάτων.

Η αναφορά έχει ως εξής:
«Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Νικόλαος 

Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά το έγ-
γραφο του Εμποροεπαγγελματικού Συλ-

λόγου Πάρου-Αντιπάρου της 04.07.2014 
με αρ. πρωτ. 118/2014 σχετικά με καταγ-
γελίες μελών του ότι οι ακτοπλοϊκές εται-
ρείες δεν επιβιβάζουν φορτηγά. 

Αναφέρει το έγγραφο συγκεκριμένα 
ότι: «Η κατάσταση αυτή, που θυμίζει άλ-
λες εποχές, είναι απαράδεκτη, δημιουρ-
γεί προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία 
της αγοράς, 

ζημίες στις επιχειρήσεις και κάθε άλλο 
παρά βοηθά στην εξυπηρέτηση της του-
ριστικής κίνησης σε μια χρόνια ανοδικής 
τάσης.

Η οριακή οικονομική κατάσταση πολ-
λών επιχειρήσεων που δεν είναι δυνα-
τόν να επιβαρυνθούν με ζημίες  γι’ αυτό 
το λόγο, δημιουργεί ένα  εκρηκτικό κλί-
μα και η παρέμβαση σας κύριε υπουργέ 
πρέπει να είναι άμεση…».

Γεύσεις 
Κυκλάδων

Με τη συμμετοχή 19 παραγωγών-
εκθετών, ολοκληρώθηκε στο μουσείο 
«Μπενάκη», στην Αθήνα, το τριήμερο 
γαστρονομίας, με γεύσεις από τις Κυκλά-
δες.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Επιμε-
λητηρίου Κυκλάδων, την εκδήλωση επι-
σκέφθηκαν 7.200 επισκέπτες. Το οδοι-
πορικό των ημερών γαστρονομίας στις 
Κυκλάδες ξεπέρασε κάθε προσδοκία με 
περισσότερες από 70 θεματικές εκδη-
λώσεις, σε τέσσερις χώρους του μου-
σείου, σε τρεις ημέρες με τη συμμετοχή 
30 παραγωγών προϊόντων της χώρας, 
180 ομιλητών, 24 σεφ οι οποίοι έλαβαν 
μέρος σε 16 πάνελ συζήτησης, 6 master 
classes, 10 εργαστήρια και 3 θεματικές 
βραδιές.  

Με την υποστήριξη του Επιμελητηρί-
ου Κυκλάδων τα 300 Κυκλαδικά προ-
ϊόντα, από τους 19 συμμετέχοντες πα-
ραγωγούς, έφεραν στο προσκήνιο τους 
καρπούς της Κυκλαδικής γης και την 
έμπνευση των ανθρώπων της, ενώ οι 30 
παράλληλες εκδηλώσεις και επιδείξεις 
μαγειρικής με επίκεντρο τις Κυκλάδες 
και την Κουζίνα του Αιγαίου, καθήλωσαν 
τους λάτρεις της εμπνευσμένης τοπικής 
κουζίνας. 

Σημαντικοί εκπρόσωποι του κλάδου 
και της περιοχής έδωσαν το παρόν με 
δράσεις και έργα που αναδεικνύουν τον 
πλούτο της Κυκλαδίτικης γης και του 

Κυκλαδικού πολιτισμού: γαστρονόμοι, 
δημοσιογράφοι, οινολόγοι, σεφ, food 
bloggers, ιδιοκτήτες εστιατορίων, ερευ-
νητές, πανεπιστημιακοί, σκηνοθέτες και 
κινηματογραφιστές, έκαναν ειδική μνεία 
στις Κυκλάδες μέσα από τις 19 παράλ-
ληλες διαδραστικές εκδηλώσεις, ανα-
φέρθηκαν στην περιοχή, στις γεύσεις 
της, στις πρωτοβουλίες, στις καινοτομίες 
και παραδόσεις, στον πολιτισμό, στους 
οίνους, στα τυριά, στα αρωματικά φυτά, 
στα προϊόντα μελιού.

Τέλος, σε ανακοίνωση του Επιμελητη-
ρίου Κυκλάδων, αναφέρεται: «Ο ορισμός 
της Αιγοπελαγίτικης κουζίνας και οι δυ-
νατότητες οργανωμένης, προώθησης και 
αξιοποίησης των τοπικά παραγόμενων 
ποιοτικών τροφίμων, οίνων και ποτών 
που παράγονται στα νησιά της περιο-
χής συζητήθηκαν ως επί μέρους στόχοι 
στη συλλογική προσπάθεια διαφύλαξης 
και αξιοποίησης του μοναδικού πλούτου 
των συνταγών και της πλούσιας οινο-γα-
στρονομικής παράδοσης θέτοντας και το 
«στοίχημα» για την αύξηση των εσόδων 
από την τουριστική αγορά για τις επιχει-
ρήσεις-μέλη του δικτύου αλλά και για το 
σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας 
και των κατοίκων των νησιών». 

Κύκλοι 
μέσα από 
την Αρχαία 
Ελλάδα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
ΜΑΡΑΒΕΛΗ

Κύκλοι μέσα από την Αρχαία Ελλάδα 
είναι ο τίτλος της έκθεσης που  παρουσι-
άζει η Κατερίνα Μαραβέλη στην Δημοτι-
κή πινακοθήκη στην Ναουσα στην Πάρο 
τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν 18 Ιου-
λίου 2014.

Η  κάτοψη της θόλου του Ασκληπιείου 
στην Επίδαυρο, Ο δίσκος της  Φαιστού 
στο ανάκτορο της  Κρήτης είναι μερικοί 
μόνο από  τους χωροχρονικούς κύκλους 
που θα παρουσιαστούν  μέσα από ένα  
ταξίδι αναζήτησης  της χαμένης γνώσης, 
της χαμένης αλήθειας στην σύγχρονη 
πραγματικότητα.

 Κάθε ένα από τα  έργα είναι αποτέλε-
σμα ξεχωριστής ιστορικής μελέτης έχει 
την δίκη του μοναδική πορεία για αυτό 
και η παρουσίαση θα γίνει όπως σε ένα 
μουσειακό χώρο με  ιστορικές αναδρο-
μές.

Η Κατερίνα Μαραβέλη μετά από σει-
ρά πετυχημένων παρουσιάσεων έργων 
μοντέρνας τέχνης   με βάση  την μελέτη 
του κύκλου  στην ψυχοσύνθεση του ατό-
μου αλλά και στην ψυχολογία του χώ-
ρου, έρχεται να μας παρουσιάσει φέτος 

το καλοκαίρι  μέσα από ευφάνταστα και 
πρωτότυπα υλικά, την δική της αλήθεια, 
τολμώντας να ενώσει με τρισδιάστατους 
κύκλους  το παρελθόν και  το μέλλον.
Έκθεση μέσα στην έκθεση

Μέσα από τα έργα   ξεχωρίζει  εκείνο 
που είναι εμπνευσμένο απο τα γρανάζια 
του  αρχαίου υπολογιστή  που βρέθηκε 
στο ναυάγιο των Αντικυθήρων  . Η Κα-
τερίνα  Μαραβέλη με σημείο  αναφοράς 
αυτό το έργο παρουσιάσει  σε μια δεύ-
τερη ενότητα της έκθεσης ,   έργα μεγά-
λων διαστάσεων με θέμα  το πνεύμα του 
βυθού  του ναυάγιου των Αντικυθήρων . 

Εγκαίνια: Παρασκευή  18 Ιουλίου 2014, 
ώρα 9:00 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης: 18-26  ΙΟΥΛΙΟΥ
Ώρες λειτουργίας : 11:00 πμ – 1:00 μμ  

&  6:00 μμ – 12:00 πμ στη Δημοτική πινα-
κοθήκη Αγίου Αθανασίου, Νάουσα- Πά-
ρος

Διοργάνωση: Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
Επικοινωνία : www. artcaterinamaraveli.gr
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Εμπλουτισμό του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος υπόσχεται η έλευση υδροπλά-
νων στην Ελλάδα, με υπηρεσίες (σύμφωνα με τους υπεύθυνους της εταιρείας), που 
μέχρι σήμερα καμία Ευρωπαϊκή χώρα δεν προσφέρει στο τουριστικό χαρτοφυλάκιο 
της.

Η εταιρεία «Hellenic Seaplanes» -όλα δείχνουν- ότι είναι η πλέον σοβαρή και 
αξιόπιστη που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια που ακούμε και διαβάζουμε συ-
νεχώς περί πτήσεων υδροπλάνων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ (Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων), ο αντι-
πρόεδρος και γενικός διευθυντής της εταιρίας, Hellenic Seaplanes (Υδροπλάνα Ελ-
λάδας), κ. Μιχάλης Ασαριώτης, επισήμανε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Ριβιέρα 
της Ευρώπης και τα υδροπλάνα να προσδώσουν άλλον αέρα στο τουριστικό προϊόν 
της χώρας.

Όπως τόνισε ο κ. Ασαριώτης, η εταιρεία ήδη ετοιμάζει το σύστημα κρατήσεων θέ-
σεων στα υδροπλάνα και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους θα μπορούν να γίνουν 
οι πρώτες κρατήσεις θέσεων επιβατών. «Αν δεν πετάξουν τώρα, δεν θα πετά-
ξουν ποτέ» σημείωσε. Ο κ. Ασαριώτης ανέφερε ότι οι πρώτες πτήσεις θα ξεκινήσουν 
τον Μάιο του 2015, αν και επιθυμία της εταιρείας ήταν να είχαν ξεκινήσει από εφέ-
τος. Πρόσθεσε, δε, ότι η πολιτεία είναι αρωγός στην προσπάθεια για την έλευση των 
υδροπλάνων και όποια προβλήματα εμφανίζονται είναι απόρροια της δαιδαλώδους 
νομοθεσίας και όχι της έλλειψης ενδιαφέροντος. Η εταιρεία βλέπει θετικά και το τε-
λευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου τουρισμού, στο σκέλος που αφορά τα υδροπλά-
να, με το οποίο ανοίγει ο δρόμος για την προσθαλάσσωση τους σε μαρίνες της χώρας. 

Μάλιστα, η Hellenic Seaplanes έχει κινήσει διαδικασίες για την προσθαλάσσωση των 
υδροπλάνων σε μαρίνες, αλλά και σε ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν αντίστοι-
χες εγκαταστάσεις. Αρχικά θα λειτουργήσουν περίπου δέκα υδατοδρόμια, με έμφαση 
τις Σποράδες, ενώ ο στόχος είναι το 2016 να ξεπεράσουν τα 100 σε όλη την Ελλάδα.

Οι πτήσεις
Σύμφωνα με την εταιρεία εκτός των προγραμματισμένων πτήσεων θα πραγματο-

ποιούνται και τα εξής δρομολόγια:
- Ναυλωμένες πτήσεις / Πτήσεις Charter
- Υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων
- Περιηγητικές πτήσεις / Κρουαζιερόπλοια
- Μεταφορές σε θέρετρα
- Αεροδιακομιδές
Σε ό,τι αφορά το σκέλος της τιμής του εισιτηρίου, εκτιμάται ότι μια περιηγητική πτή-

ση σε επισκέπτη κρουαζιέρας, θα τιμάται περίπου στα 120 ευρώ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εταιρεία «Υδροπλάνα Ελλάδας» ιδρύθηκε τον Μάιο του 

2013 βάσει του νόμου Ν. 4146/18-4-2013 περί λειτουργίας υδροπλάνων και υδα-
τοδρομίων, ως αποτέλεσμα του τεράστιου ενδιαφέροντος που δημιουργήθηκε για 
επενδύσεις στο χώρο των υδροπλάνων στην Ελλάδα. Η εταιρεία καλύπτει μεταφορές 
στο εσωτερικό της χώρας χρησιμοποιώντας μια νέα εναλλακτική μορφή μετακίνησης.

Σκοπός της Hellenic Seaplanes είναι η διασύνδεση όλης της νησιωτικής Ελλάδας, 

Υδροπλάνα στις Κυκλάδες
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πετώντας από λιμάνι σε λι-
μάνι και αναπτύσσοντας συ-
νεχώς νέους προορισμούς. 
Η Hellenic Seaplanes έχει 
θέσει ως στόχο να αναπτύξει 
περισσότερα από 100 υδα-
τοδρόμια στην Ελλάδα έως 
το 2016! Τα υδατοδρόμια της 
Hellenic Seaplanes θα δια-
φοροποιούνται με βάση τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό 
και τη δυναμικότητα των 
εγκαταστάσεων. Οι κατηγο-
ρίες θα είναι οι ακόλουθες:

- 2 Μητροπολιτικά Υδατοδρόμια
- 10 Κεντρικά Υδατοδρόμια
- 100 Περιφερειακά Υδατοδρόμια
Τέλος, σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας, θα δημιουργηθούν υδατοδρόμια και 

σε 17 νησιά των Κυκλάδων, μεταξύ τους και η Πάρος. Φυσικά κάτι παρόμοιο έχει 
ανακοινωθεί αρκετές φορές και στο παρελθόν και σημειώνουμε ακόμα, ότι η 
υλοποίηση παρόμοιων εγχειρημάτων χρειάζεται την άμεση στήριξη της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης. Η έως τώρα πάντως 
αναγγελία παρόμοιων εγχειρημά-
των κατά το παρελθόν, δεν έφθασε 
έως την πόρτα της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, αφού για τον ένα ή άλλο 
τρόπο, τα εγχειρήματα δεν ολοκλη-
ρώθηκαν. Επίσης, σημειώνουμε 
ότι ολοκληρωμένο και αδειο-
δοτημένο υδατοδρόμιο υπάρχει 
σήμερα, μόνο σ’ ένα νησί στη 
χώρα μας και συγκεκριμένα στη 
Σκύρο.

Παρουσίαση της εταιρείας

Η εταιρεία «ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ Α.Ε. / HELLENIC SEAPLANES 
S.A.», ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013 
με την υπογραφή του νόμου Ν. 
4146/18-4-2013 περί λειτουργίας 
υδροπλάνων και υδατοδρομίων.

Με αυτό ως βάση, η διοίκηση 
της εταιρείας προχώρησε στη δη-
μιουργία εξειδικευμένης ομάδας 
στελεχών και έμπειρου προσωπι-
κού, που καθιστά εγγύηση για την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της, σύμφωνα 
με τα αποδεκτά και εφαρμόσιμα πρότυπα της διεθνούς Αεροπορικής Βιομηχανίας και 
κανονισμών για την εύρυθμη ανάπτυξη των υδροπλάνων στην χώρα μας.

Πετώντας από λιμάνι σε λιμάνι και αναπτύσσοντας συνεχώς νέους προορισμούς, 
θα καλύψει τρεις βασικές κατηγορίες συγκοινωνίας:

1. Τις μη εξυπηρετούμενες διαδρομές (που δεν υπάρχουν σήμερα).
2. Τις υπό-εξυπηρετούμενες διαδρομές (ελάχιστες συνδέσεις και κακό ωράριο).
3. Τις διαδρομές αιχμής, εποχιακές, μεταβλητές διαδρομές με υψηλή ζήτηση που 

δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες συγκοινωνίες. 
Στόχος επίσης, είναι να ακολουθηθεί μια εμπορική και τιμολογιακή πολιτική που να 
ανταποκρίνεται αφενός στην ποιότητα των υπηρεσιών μας και αφετέρου στην Ελ-

ληνική πραγματικότητα. 
Η Hellenic Seaplanes θα προσελκύσει επιβατικό κοινό από τις παρακάτω κατηγο-

ρίες (χωρίς συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας):
- Επιβάτες ferry χωρίς Ι.Χ.
- Επιβάτες εμπορικών αερογραμμών
- Τουρίστες χωρίς όχημα μεταφοράς
- Κάτοικους χωρίς όχημα μεταφοράς
- Περιηγητές / επιβάτες κρουαζιέρας
- Ναυλωμένες πτήσεις
- Κρατικά συμβόλαια
Η κύρια πελατειακή βάση της Hellenic Seaplanes περιλαμβάνει τόσο το τουριστικό 

κοινό όσο και αυτούς που 
ταξιδεύουν για επαγγελ-
ματικούς λόγους. Σαφώς 
η πλειοψηφία των θέ-
σεων θα εξασφαλίζεται 
από όσους υιοθετούν την 
άποψη ότι «ο χρόνος εί-
ναι χρήμα» και εκείνους 
που προτιμούν την άνεση 
με οποιοδήποτε κόστος. 
Τα οφέλη (διαφοροποίη-
ση προϊόντος) της Hellenic 
Seaplanes προς τον κατανα-

λωτή συνοψίζονται στα ακόλουθα:
- Άνεση: Ένα ταξίδι Αθήνα – Μύκονος, για παράδειγμα είναι μία ώρα (από υδατο-

δρόμιο 
σε υδατοδρόμιο) με την Hellenic Seaplanes. Το ίδιο ταξίδι χρειάζεται 3 ώρες με 

συμβατικό αεροπλάνο (συνολική διαδικασία ταξιδιού), 4.5 ώρες με το γρήγορο ferry 
και 6  ώρες με άλλα συμβατικά πλοία. Η εξοικονόμηση χρόνου δημιουργείται από την 
ταχύτητα του ταξιδιού, την αμεσότητα των διαδρομών και την απλότητα της επιβίβα-

σης και της αποβίβασης.
- Τιμή: Η άποψη ότι «ο χρόνος 

είναι χρήμα» αποκτά ολοένα και 
περισσότερους υποστηρικτές, κα-
θώς η όποια εξοικονόμηση χρόνου 
μετριέται πλέον με οικονομικούς 
όρους. Ωστόσο, η αξία εισιτηρίου 
της Hellenic Seaplanes, είναι πιο 
ανταγωνιστική σε σύγκριση με 
αντίστοιχα εισιτήρια άλλων αερο-
γραμμών, ενώ εκτιμάται ότι θα αξί-
ζει σε κάποιες περιπτώσεις όσα 
ένα εισιτήριο πρώτης θέσης σε 
fast ferry.

- Καλύτερη εξυπηρέτηση: 
Υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης 
του πελάτη επιτυγχάνεται με προ-
σανατολισμό στην ολιστική εκπαί-
δευση του προσωπικού. Οι εξαι-
ρετικά εξειδικευμένες υπηρεσίες 
και απαιτήσεις συμπεριφοράς του 
προσωπικού, διασφαλίζουν την 
ανώτερη δυνατή ποιότητα της ταξι-
διωτικής εμπειρίας του πελάτη.

- Συναρπαστική ταξιδιωτική 
εμπειρία: Το ταξίδι με μικρά αεροσκάφη, θα προσελκύσει τον ταξιδιώτη καθώς είναι 
ένας καινούργιος και συναρπαστικός τρόπος μετακίνησης προσφέροντας για πρώτη 
φορά μια εκπληκτική εναέρια περιήγηση και εμπειρία που καθιστούν το ταξίδι με 
υδροπλάνο ένα σημείο αναφοράς των διακοπών και όχι απλά ένα μέσο μεταφοράς. 
Η απόλαυση, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της διαδικασίας αυτής ως 
μέσο μεταφοράς προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή εμπειρία στον επιβάτη.

Επιβράβευση πελατών

Σύμφωνα με την εταιρεία θα υπάρχουν προγράμματα επιβράβευσης πελατών, τα 
οποία θα είναι τα εξής:

- Σύστημα πόντων επιβράβευσης τακτικών επιβατών: Σύστημα που βασίζεται 
σε πόντους και επιτρέπει την παρακολούθηση των αγορών των επιβατών καθώς και 
την επιβράβευση τους με προνόμια τακτικής χρήσης.

- Σύστημα πόντων επιβράβευσης πολλαπλών βαθμίδων με εκπτώσεις: Πι-
στωτικές κάρτες και μεγάλα καταστήματα λιανικής προσφέρουν ειδικά προγράμματα 
όπου όσο περισσότερα αγοράζει ένας πελάτης τόσο περισσότερους πόντους μαζεύει 
στο λογαριασμό του. Αυτοί οι πόντοι χρησιμοποιούνται για εκπτώσεις, δωρεάν αγαθά 
και υπηρεσίες, ή για προσφορές από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Ακόμα, θα υπάρχουν μη χρηματικές επιστροφές, προνόμια και έμμεσα οφέλη, 
μέσω μεθόδου επιβράβευσης, επιβράβευση μέσα από κοινωνική δικτύωση, κ.α.

Πρώτο θέμα
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Υπαίτιο το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα 
έχουμε γίνει στην Πάρο μάρ-
τυρες μίας σειράς γεγονότων 
παραβατικότητας. Πράγματα τα 
οποία ήταν άγνωστα στο νησί 
μας, βλέπουμε πλέον ότι αποτε-
λούν γεγονός, μέσω των σχετι-
κών ανακοινώσεων της Αστυνο-
μικής Διεύθυνσης Κυκλάδων.

Ληστείες έχουν γίνει και στο 
παρελθόν στην Πάρο, αλλά οι 
δύο τελευταίες που έγιναν με απειλή όπλου ξενίζουν. 
Είχαμε κατά νου όλα τα περασμένα χρόνια ότι ληστεία 
στην Πάρο γίνεται όταν κάποιος δεν είναι σπίτι του και 
έπειτα από παραβίαση κάποιας θύρας ή ενός παραθύ-
ρου. Ληστείες με απειλή όπλου ήταν σχεδόν άγνωστες 
και η μία ή δύο φορές που είχαν γίνει τα προηγούμενα 
χρόνια τις θεωρούσαμε «εξαιρέσεις» από τις πεπατημέ-
νες ληστείες, που γίνονταν συνήθως το καλοκαίρι στο 
νησί.

Το θέμα με την παραβατικότητα στην Πάρο άρχισε 
να αλλάζει το 2008 όταν είχαμε τη ληστεία χρηματαπο-
στολής στο Δρυό και τα επόμενα χρόνια τις ληστείες με 
απειλή όπλου σε δύο τράπεζες. Στη συνέχεια είχαμε το 
αποτροπιαστικό γεγονός της Νάουσας με τη δολοφονία 
του άτυχου οδηγού, Μίχα. Φυσικά δε μας διαφεύγει και 
της περιγραφής των γεγονότων και η ιστορία με την 
άτυχη Μυρτώ…

Φέτος και πάλι το καλοκαίρι ξεκίνησε με προβληματι-
σμό έπειτα από τις δύο ληστείες σε Μάρμαρα και Κολυ-
μπήθρες. Ακόμα, το γεγονός των πυρκαγιών προ μίας 
εβδομάδας, πέριξ της Περιφερειακής Οδού Παροικιάς, 
μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι, αφού ξέσπασαν και οι 
τρεις πυρκαγιές σχεδόν ταυτόχρονα.

Όλες οι παραπάνω υποθέσεις παραβατικότητας έχουν 
«απόδειξη» για το ποιος ευθύνεται και αυτός δεν είναι 
κανείς άλλος, πλην του υπουργείου δημόσιας τάξης. Το 
εν λόγω υπουργείο συνεχίζει και αντιμετωπίζει τα νησιά 
μας σαν χωριά των λίγων κατοίκων, με επακόλουθο η 
στελέχωση των αστυνομικών τμημάτων του νησιού μας 
να είναι ελλιπέστατη. Η στελεχιακή δύναμη της τοπικής 
αστυνομίας ουδέποτε τα τελευταία χρόνια δεν μπόρε-
σε να φθάσει στο νούμερο που προβλέπεται. Αυτή την 
εποχή αντιμετωπίζει έλλειμμα στελεχιακής δύναμης 
κατά 33%. Και φυσικά, αυτή η έλλειψη είναι με βάση τη 
δύναμη που προβλέπεται για το μόνιμο πληθυσμό του 
νησιού μας. Το υπουργείο δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι 
η Πάρος είναι ένα νησί που το καλοκαίρι τουλάχιστον 
πενταπλασιάζει τον πληθυσμό της. Δηλαδή, η Πάρος, 
αντιμετωπίζεται χειμώνα-καλοκαίρι με τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο από τους «φωστήρες» του υπουργείου. Ως 
επακόλουθο αυτών των γεγονότων είναι τα συμβάντα 
που αρχίζουν και φοβίζουν. Σημειώνουμε ακόμα, πως 
το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, δεν έχει ούτε τη σωστή 
υλικοτεχνική υποδομή. Αν συμβούν δύο γεγονότα ταυ-
τόχρονα πολύ δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει η τοπι-
κή Αστυνομία με τα μέσα που διαθέτει.

Την ίδια αντιμετώπιση έχει το νησί μας από την πο-
λιτεία και σε άλλους τομείς, με πιο χαρακτηριστική την 
υγεία. Ουδείς από τους καρεκλοκένταυρος των υπουρ-
γείων των Αθηνών, δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφο-
ρετικότητα των νησιών μας και τι σημαίνει πολλαπλασι-
ασμός του πληθυσμού τους θερινούς μήνες. Γι’ αυτούς 
η Πάρος, είναι μόνο τόπος παραθερισμού, που προφα-
νώς για να τη λειτουργία της δεν έχει κανένα πρόβλημα.

Εάν τα προβλήματα παραβατικότητας που έχουν πα-
ρουσιαστεί στην Πάρο συνεχιστούν, τότε ο μοναδικός 
υπαίτιος είναι αυτός που δε στελέχωσε το Αστυ-
νομικό Τμήμα του νησιού μας. Δηλαδή, το Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξης και ο υπουργός κ. Βασίλης Κικίλιας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Κοινωνικές Δομές
Με αφορμή τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετω-

πίζουν οι κοινωνικές – προνοιακές δομές («βοήθεια στο σπίτι», 
βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί, Κέντρα δημιουργικής απα-
σχόλησης παιδιών κ.λ.π.) στη Σύρο, αλλά και συνολικά στο Νότιο 
Αιγαίο, οι εκλεγμένοι με την Λαϊκή Συσπείρωση, περιφερειακοί 
σύμβουλοι τονίζουν τα εξής: 

1. Η πρόνοια όπως και γενικότερα η λειτουργία δομών 
κοινωνικού χαρακτήρα είναι υποχρέωση του κράτους και 
όχι μια «παροχή» ανάλογα με τις δυνατότητες. Οι εργαζό-
μενοι και τα λαϊκά στρώματα έχουν χρυσοπληρώσει, μέσω της 
άγριας φορολογίας, γι αυτές τις υπηρεσίες.

2. Σήμερα αποδεικνύεται με οδυνηρό τρόπο, ότι η χρηματο-
δότηση κοινωνικών δομών μέσω των «ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων», προγράμματα που από τον σχεδιασμό τους στις 
αρχές του 2000 προέβλεπαν την «αυτοχρηματοδότηση» 
δηλαδή την ιδιωτικοποίηση και το χαράτσωμα των λαϊκών 
στρωμάτων, αποσκοπούσε στον να απαλλάξει το κράτος από 
την υποχρέωση αυτή, με την βοήθεια και της τοπικής διοίκησης 
που λειτούργησε σαν «λαγός». Αυτό αποδείχτηκε με όλες τις κοι-
νωνικές δομές που πέρασαν από το κράτος στους ΟΤΑ.

3. Σήμερα νυν και επόμενοι αιρετοί (Δεκαβάλας, Μαραγκός, 
Χατζημάρκος κ.α.) καταγράφουν ευχολόγια για τον «πρόσφορο 
τρόπο» λειτουργίας των δομών αυτών, όταν γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι η πολιτική που στηρίζουν, με πρόσχημα τις άγριες 
περικοπές των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, οδηγεί μαθηματι-
κά στην ιδιωτικοποίηση των δομών αυτών, είτε άμεσα είτε έμμε-
σα. Επιχειρούν να θολώσουν τα νερά με τον δήθεν προβληματι-
σμό αν πρέπει να υλοποιεί τέτοιες δομές ο δήμος ή η περιφέρεια 
όταν το βασικό ζήτημα είναι το ποιος πληρώνει. 

4. Κρύβουν όλοι αυτοί ότι οι άγριες περικοπές κοινωνικών δα-
πανών δεν είναι παρενέργεια αλλά μια στοχευμένη πολιτική εξοι-
κονόμησης πόρων για επιδοτήσεις στο κεφάλαιο, ενώ, ταυτόχρο-
να, ανοίγει ο δρόμος για μπίζνες με τις κοινωνικές υπηρεσίες επί 
πληρωμή. 

5. Το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπείρωση είχαν έγκαιρα προειδο-
ποιήσει  για τους σχεδιασμούς αυτούς και είχαν καλέσει τους ερ-
γαζόμενους να αγωνιστούν για ενίσχυση και διεύρυνση των δη-
μόσιων δωρεάν κοινωνικών δομών. Έγκαιρα αποκάλυψαν στους 
νησιώτες τα ρόλο των δήθεν ανεξάρτητων τοπικών αιρετών που 
λειτουργούν ως «δούρειος ίππος» για να περνάνε οι αντιλαϊκές 
πολιτικές ως αναγκαστική, δήθεν ρεαλιστική, επιλογή».

6. Σήμερα ο μόνος δρόμος που ανοίγεται μπροστά στους εργα-
ζόμενους και τα λαϊκά στρώματα είναι ο ανυποχώρητος αγώνας 
για δημόσιες, σύγχρονες και δωρεάν για όλους κοινωνικές υπη-
ρεσίες με επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

70 χρόνια 
ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ

Αγαπητέ Νίκο, αγα-
πητοί φίλοι,

Δεχθείτε τις πιο θερ-
μές ευχές μου για τα 
γενέθλια των εβδομή-
ντα χρόνων της εφημε-
ρίδας σας.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύου-
με, γνωρίζω ότι κάθε εορτασμός είναι ένας 
άθλος. Απαιτείται θέληση μεράκι και πολύ 
προσωπική δουλειά για βγει το αποτέλεσμα 
που εμείς διαβάζουμε κάθε εβδομάδα. Και 
αυτό διότι ο τύπος, και ιδιαίτερα ο επαρχια-
κός, συνιστά την καρδιά του δημοκρατικού 
μας πολιτεύματος που μεταφέρει τις αγωνί-
ες και τις απόψεις των πολιτών στο δημόσιο 
λόγο, καθώς τα έργα και τις πράξεις των 
πολιτικών παραγόντων ώστε να ελέγχονται 
από την κοινωνία και τους δημότες της.

Το έργο που πρέπει να επιτελέσει η «ΦΩΝΗ 
της ΠΑΡΟΥ» είναι πιο δύσκολο από ποτέ. 
Στις μικρές μας πατρίδες ο κυκεώνας των 
πληροφοριών που δέχονται καθημερινά οι 
συμπολίτες μας είναι μεγάλος. Γεννιέται λοι-
πόν η ανάγκη για σωστή κρίση και συνεπώς 
για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Η εφημερίδα σας καλείται, όπως πράττει 
όλα αυτά τα χρόνια άλλωστε, να ανταποκρι-
θεί στην απαίτηση τους παρουσιάζοντας την 
αλήθεια είτε αυτή αρέσει σε κάποιους είτε 
όχι. 

Εύχομαι στην εφημερίδα σας «ΦΩΝΗ της 
ΠΑΡΟΥ», να συνεχίσει τους αγώνες της για 
την ενημέρωση των δημοτών της Πάρου και 
της Αντιπάρου, ασκώντας σε όλους μας την 
κριτική που ένα έγκυρο έντυπο, μπορεί να 
διατυπώνει με ελεύθερη και αντικειμενική 
έκφραση.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Γιάννης  Λεβεντάκης

Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε «τη ΦΩΝΗ σου»

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ

αφιερωµένα
στην ενηµέρωση

70
ΧΡΟΝΙΑ
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Αποχαιρετιστήρια 
επιστολή

Ήλθε η στιγμή που πρέπει κάποιος, που υπηρέτησε 
στην δημόσια εκπ/ση από διαφορετικές θέσεις, να 
αποφασίσει μετά από 35 χρόνια αδιάλειπτης υπη-
ρεσίας ότι πρέπει να αποχωρήσει από την ενεργό 
υπηρεσία.

Υπήρξαν όμορφες και άσχημες - ευτυχώς ελάχιστες 
- στιγμές  στη διαδρομή αυτή, ως καθηγητής, Δ/ντής 
σε Σχ. Μονάδες, Προϊστάμενος Δ/νσης και τέλος Περ/
κός Δ/ντής Εκπ/σης Ν. Αιγαίου. Γνώρισα και συνερ-
γάστηκα με πάρα πολλούς συναδέλφους εκπ/κούς 
αλλά και Διοικητικούς Υπαλλήλους, ως Προϊστά-
μενος και Περ/κός Δ/ντής, οι οποίοι στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία ήταν εξαιρετικοί ως άνθρωποι και συ-
νεργάτες.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς και ιδιαιτέρως τον 
Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, κ. Μιχαλόπουλο, για 
την εκτίμησή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, τους 
Σχολικούς Συμβούλους της ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, όλους 
τους συναδέλφους για την άριστη σχέση που δημιουρ-
γήθηκε μεταξύ μας, για την δημιουργική συνεργασία και 
την αμέριστη βοήθεια τους, για τις προσπάθειες και τη 

θέληση τους να παραμείνει ζωντανό το όραμα για κα-
λύτερη παιδεία και εκπαίδευση, παρ’ όλες τις δυσκολίες 
που υπάρχουν.

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους 
μου με τους οποίους συνεργάστηκα τα τελευταία τρία 
χρόνια στο Λύκειο Νάουσας Πάρου, που η Δ/νση 
της Β/θμιας Εκπ/σης μου εμπιστεύτηκε την Δ/νσή 
του. Ήταν από τα καλλίτερα χρόνια μου στην Εκπ/
ση. Αποτελούσαμε μια ομάδα που την διέκρινε η 
ομόνοια και η άψογη συνεργασία και εύχομαι ολό-
ψυχα αυτή να συνεχισθεί και με την νέα Δ/νση.

Είναι δεδομένο ότι οι φιλικές μας σχέσεις θα συνεχι-
στούν και θα είμαι παρών σε κάθε κάλεσμά σας. Εύ-
χομαι υγεία σε όλους και στις οικογένειές σας, θάρρος, 
αγωνιστική διάθεση για τα επόμενα χρόνια, με την πε-
ποίθηση ότι θα φθάσει η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στα επιθυμητά 
επίπεδα των μαθητών και των οικογενειών τους, των 
καθηγητών και της διοίκησης.

Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, για την ΑΡΙΣΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τους και την αμέριστη ΒΟΗΘΕΙΑ τους, 
όπου χρειάστηκε.

Τελευταία άφησα τους μαθητές και μαθήτριες μου στο 
Λύκειο της Νάουσας, στους οποίους εύχομαι ΚΑΛΗ 
ΠΡΟΟΔΟ και καλή σταδιοδρομία.

Με εκτίμηση
Σαραντινός Χριστόδουλος

Δ/ντής ΓΕΛ Νάουσας

Ποτέ την Κυριακή
Την έντονη αντίδραση του εμποροεπαγγελματικού 

συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, προκάλεσε η απόφα-
ση του υπουργού κ. Γερ. Γιακουμάτου, για το πιλοτικό 
άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές.

Η ανακοίνωση με τίτλο: «Με ταχύτητα που πότε δεν 
προϋπήρξε, εξεδόθη και δημοσιεύτηκε η υπουργική 
απόφαση», έχει ως εξής:

«Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, ανακοινώνει ότι δε συμφωνεί με την εφαρμογή του 
πιλοτικού προγράμματος των Κυριακών, ως τουριστικός 
προορισμός παραμένουμε σταθεροί στις απόψεις μας και 
δηλώνουμε: «ΟΧΙ, ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ». Συμφωνούμε δε, τα ωράρια 
να προτείνονται από τους κατά τόπους επαγγελματικούς 
συλλόγους και να εγκρίνονται από τις Περιφέρειες και 
τους Δήμους. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ υπογράφηκε, στις 7 
Ιουλίου 2014, και δημοσιεύτηκε  την επόμενη ημέρα !!! 
(8 Ιουλίου 2014), στο υπ’ αριθ. 1859/ΦΕΚ Β’, η Υπουρ-
γική Απόφαση για τον «ορισμό τριών τουριστικών πε-
ριοχών της Ελλάδας, όπου επιτρέπεται για ένα έτος η 
προαιρετική λειτουργία των εμπορικών Καταστημάτων 
και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν των αναφερομένων 
στην παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013».

Γιατί τόση βιασύνη κε Γιακουμάτε;;;
Σε κανένα άλλο ζήτημα -όσο σπουδαίο και επείγον και 

αν είναι- η κυβέρνηση δεν έχει δείξει το ίδιο ενδιαφέρον. 
Δυστυχώς όμως, από αυτές τις ενέργειες έγινε άλλη μια 
φορά φανερό, ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε διάλογο, ότι 
δεν την απασχολεί ο τζίρος των μικρών καταστημάτων, 
ενώ η ακατανόητη αρχικά χωρική κατανομή των αδει-
οδοτούμενων περιοχών αποκαλύπτει ποιοι το ζήτησαν.

Μόνο οι αποφάσεις των κατά τόπους εμπορικών συλ-
λόγων μπορούν να περιγράψουν τις ανάγκες κάθε αγο-
ράς και κανείς άλλος. 

Άλλωστε, οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων 
περισσεύουν… τα χρήματα δεν φτάνουν… Μήπως θα 
έπρεπε, η Πολιτεία, να ασχοληθεί πρωτίστως με αυτό;».

Μικρές, 
αλλά πολλές…

Αρκετές μικρο-
φωτιές ξέσπασαν 
στην Πάρο, το τε-
λευταίο χρονικό 
διάστημα. Συγκε-
κριμένα, από τις 8 
έως τις 12 Ιουλίου 
είχαμε 6 εστίες 
πυρκαγιών σε πε-
ριοχές του νησιού μας.

Η πρώτη πυρκαγιά ήταν στο Υστέρνι, την Τρίτη 8 Ιου-
λίου, όπου κατέκαψε περίπου 5 στρέμματα χορτολι-
βαδικής έκτασης. Ακόμα, την Παρασκευή 11 Ιουλίου, 
ξέσπασε νέα πυρκαγιά στον Αμπελά, που εξαιτίας της 
κάηκαν ελαιόδεντρα. Η φωτιά ξέσπασε από σπινθήρα 
των εναέριων καλωδίων της ΔΕΗ.

Όμως, τα ξημερώματα του Σάββατου 12 Ιουλίου, εί-
χαμε τρεις σχεδόν ταυτόχρονες πυρκαγιές πέριξ της 
Περιφερειακής Οδού Παροικιάς. Οι πυρκαγιές ξεκίνη-
σαν γύρω στις μία μετά τα μεσάνυχτα και σβήστηκαν 
από το Πυροσβεστικό Σώμα Πάρου, έπειτα από μία-
μιάμιση ώρα. Οι δύο εστίες ήταν πίσω από το κατά-
στημα ζωοτροφών του κ. Αναστ. Τριαντάφυλλου και η 
άλλη στο κεντρικό παρκινγκ της Περιφερειακής Οδού. 
Το γεγονός των τριών πυρκαγιών -σχεδόν ταυτόχρονα 
πέριξ της Περιφερειακής οδού Παροικιάς- προβλημα-
τίζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για το εάν πρόκειται 
για εμπρησμό.

Τέλος, η έκτη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββά-
του 12/7 στο Δρυό, η οποία σβήστηκε και αυτή γρήγορα 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και εθελοντές ιδιώτες.

Διαμαρτυρία
Στις 11/7 το Επιμελητήριο Κυκλάδων, δημοσιοποίησε 

επιστολή που έστειλε προς την υπουργό τουρισμό, κ. 
Όλγα Κεφαλλογιάννη, σχετικά με την εκχώρηση αρμο-
διοτήτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και την κατη-
γοριοποίηση καταλυμάτων.

Η επιστολή, που στάλθηκε στους βουλευτές του Νο-
μού και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, εκφράζει την 
απόλυτη αντίθεση στην εκχώρηση της αρμοδιότητας 
κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωμα-
τίων-διαμερισμάτων, από τις Περιφερειακές Υπηρε-
σίες Τουρισμού προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
και αφετέρου προβάλλει το ορθό της διεκδίκησης για 
εκχώρηση αυτής της αρμοδιότητας στο Επιμελητήριο 
Κυκλάδων.

Σημειώνουμε, ότι ο κλάδος των ξενοδόχων έχει τη 
μεγαλύτερη βαρύτητα για την τοπική οικονομία, δεδο-
μένου ότι ο Νομός μας αποτελεί μαζί με το Νομό Δωδε-
κανήσου τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο τουριστικό 
προορισμό της χώρας, από πλευράς δυναμικότητας και 
προσέλκυσης επισκεπτών. Όπως είναι γνωστό, πλέον, 
αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων ξε-
νοδοχειακών καταλυμάτων και των ενοικιαζόμενων 
επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων ορίζεται το 
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.). Το Επι-
μελητήριο Κυκλάδων διαμαρτύρεται, αφού όπως υπο-
στηρίζει: «[…] Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, χωρίς 
φυσική παρουσία στην περιοχή μας, δεν γνωρίζει αυτή 
την κατηγορία επιχειρήσεων με την οποία δεν έχει καμία 
σχέση μέχρι σήμερα, αλλά ούτε και τις έντονες διαφορο-
ποιήσεις της τόσο σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια 
όσο και μεταξύ των νησιών. Επιπλέον δεν είναι σε θέση 
να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ίδιων 
των επιχειρήσεων. 

Αντιθέτως, το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχοντας πα-
ρουσία στα οκτώ μεγαλύτερα νησιά του νομού (Άνδρο, 
Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Τήνο και Σύρο) 
με ισάριθμα γραφεία / υποκαταστήματα, γνωρίζει από 
κοντά αυτές τις επιχειρήσεις και τις ανάγκες τους, προ-
σφέροντας ουσιαστικές υπηρεσίες, μέσω σύγχρονων 
υποδομών στις οποίες έχει επενδύσει τα τελευταία χρό-
νια».

Για την υποστήριξη των θέσεών του το Επιμελητήριο 
Κυκλάδων, μεταξύ άλλων αναφέρει:

1. Δημιουργήσαμε επτά γραφεία – μίνι συνεδριακούς 
χώρους – στα παραπάνω αναφερθέντα νησιά – απο-
κτώντας έτσι, πραγματικά κυκλαδική διάσταση και πα-
ρουσία που εξασφαλίζει την άμεση παροχή υπηρεσιών 
στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων του Νομού (…). Τα 
γραφεία αυτά εξοπλισμένα με σύστημα τηλεδιάσκεψης, 
εκπαιδευτικά συστήματα και δίκτυα άμεσης διασύνδε-

σης με το κεντρικό γραφείο μας στη Σύρο (…).
2. Συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε ψηφιακό υλικό 

για την προβολή 3.700 επιχειρήσεων (εκ των οποίων οι 
2.800 ανήκουν στον τουριστικό κλάδο), μέσω της δικτυ-
ακής πύλης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

3. Δημιουργήσαμε τουριστική πύλη του νομού Κυ-
κλάδων, η οποία διασυνδέεται με το «TripAdvisor», δη-
μιουργώντας ταυτοχρόνως 3 ισχυρά σημεία προβολής 
και πρόσβασης, με αυτόνομο σύστημα ηλεκτρονικών 
κρατήσεων (…).

4. Παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους επι-
χειρηματίες / μέλη του Επιμελητηρίου. Μέχρι σήμερα, 
διοργανώσαμε συνολικά 180 τμήματα σε 18 νησιά με 
συνολικά 5100 ωφελουμένους.

5. Παρέχουμε εξατομικευμένη Υπηρεσία Επιχειρημα-
τικής Συμβουλευτικής σε θέματα / ερωτήματα επιχει-
ρηματικού ενδιαφέροντος, φορολογικά θέματα, ίδρυση 
επιχειρήσεων, (…).

Στη συνέχεια της διαμαρτυρίας του το Επιμελητήριο, 
αφού αναφέρει διάφορες δράσεις του προς όφελος 
των μελών του, καθώς και διαδικτυακές του ενέργειες, 
υποστηρίζει στην ανακοίνωση: «[…] Μέσα στο γενικό-
τερο κλίμα αποψίλωσης, απαξίωσης ή και κατάργησης 
υπηρεσιών στα νησιά μας (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε.), 
συνεχίζουμε να λειτουργούμε τα γραφεία μας σε οκτώ 
νησιά, θεωρώντας υποχρέωσή μας να παρέχουμε υπη-
ρεσίες στην έδρα κάθε τουριστικής επιχείρησης και να 
μην υποβάλλουμε τους επιχειρηματίες σε πολυέξοδες 
και βασανιστικές μετακινήσεις. Δεν είναι δυνατόν να δια-
λύουμε τις αποκεντρωτικές δομές και να επανερχόμαστε 
μετά από δεκαετίες σε συγκεντρωτικού χαρακτήρα διοί-
κηση και διαδικασίες. 

Η εκχώρηση της αρμοδιότητας κατάταξης  των ενοι-
κιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων 
στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, είναι πράξη συγκε-
ντρωτικού χαρακτήρα, η οποία πρέπει να αποφευχθεί. 
Επιπλέον, θεωρούμε άνιση τη μεταχείριση των Εμπορι-
κών (και κατά πλειοψηφία περιφερειακών) Επιμελητη-
ρίων έναντι άλλων όπως το Ξενοδοχειακό, Οικονομικό, 
καθώς στα πρώτα έχει εφαρμογή η πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου δια της οποίας καταργείται η υποχρεωτι-
κότητα της συνδρομής, ενώ στα δεύτερα όχι. Επιπλέον 
τώρα, επιχειρείται η κατεύθυνση των επιχειρήσεων - 
καταλυμάτων προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, αντί 
του φυσικού τους φορέα που είναι το κατά τόπον περι-
φερειακό Επιμελητήριο. 

Ειδικότερα, για την αρμοδιότητα κατάταξης των ενοι-
κιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων 
του νομού Κυκλάδων, ζητούμε την τροποποίηση του 
άρθρου 6 του σχεδίου νόμου, με εκχώρησή της στο 
Επιμελητήριο Κυκλάδων, το οποίο θα βρίσκεται προς 
το σκοπό αυτό σε στενή συνεργασία με την Κυκλαδική 
Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων και τους τοπι-
κούς φορείς καταλυμάτων».
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα 
µε πηγάδι. ∆ίνονται ξεχω-
ριστά ή µαζί, 650.000 €. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι, 156 τµ, µε 
740 τµ οικόπεδο, 200 µ 
από τη θάλασσα. 240.000 
€. Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday)

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού  από 60 
έως 150 τµ σε τιµές κάτω 
του κόστους από 45.000€, 
πολύ µικρή προκαταβολή, 
πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. www.paroshomes.
livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής. Τηλ. 
6932285768 

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαι-
ά κατοικία,140 τµ, εντός 
οικισµού, µε θέα, µε 640 
τµ οικόπεδο και πηγάδι, 

µε πρόσβαση σε κοινο-
τικό δρόµο. Τηλ.: 28733, 
6971962021, 6948511546

MΕΖΟΝΕΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, 
στην αγορά της Παροι-
κίας, στα µπετά, 80τµ, 
τιµή  28.000 ευρώ. Τηλ.:  
6974601331

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-
λείται κτήµα 4.200 τµ, 
οικοδοµήσιµο, µε πα-
λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 
2284043160, 6945112134

ΔΡΥΟΣ, πωλείται οικόπε-
δο, 1.100 τµ, µε 30 ελιές, 
κοντά στη θάλασσα. Τηλ.: 
6944388956 

ΑΛΥΚΗ, πωλείται αγρο-
τεµάχιο, 4,6 στρεµµάτων, 
πανοραµική θέα, πρό-
σβαση µε ασφαλτόδροµο,  
περίπου 500 µ. από την πα-
ραλία. Τηλ.: 6976407948, 
6985963626

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  
ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 
επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 
6932285768 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Α-
ναστασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 
τµ. Τηλ.: 6977624072, 
2284042937   

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζε-
ται µονοκατοικία 40 
τµ, επιπλωµένη. Τηλ.: 
6986412252, 6977851991

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τµηµατικά. Επίσης, στο 
2o ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-
ΑΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 100 τµ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, µε δικό 
του πάρκινγκ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886 

ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι, µε θέρµανση. Τηλ.: 
2284022881 

ΥΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζεται 
µεζονέτα, 100 τµ, (ό-
χι επιπλωµένη), µε δυο 
υπνοδωµάτια, σαλόνι-
κουζίνα ενιαία, βεράντα µε 
θέα στη Νάξο, ηλιακός, µί-
σθωµα 350,00 ευρώ. Τηλ.: 
6948830332, 6974817611

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (2 χλµ από το 
λιµάνι), ενοικιάζεται για 
την καλοκαιρινή περίοδο, 
δίχωρη γκαρσονιέρα. Τηλ.: 
2284022302, 6944577121

ΜΩΛΟΣ (δίπλα στη θάλασ-

σα), ενοικιάζονται για την 
καλοκαιρινή περίοδο, δί-
χωρες γκαρσονιέρες. Τηλ.: 
2284022302, 6944577121

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, (πάνω από 
το γυµνάσιο), ενοικιάζε-
ται τριάρι, 90 τµ., µεγάλος 
ενιαίος χώρος σαλόνι-
κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια 
και αυτόνοµη θέρµανση. 
Τηλ.: 6946694400

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητεί-
ται προς ενοικίαση για 
όλο το χρόνο, από παρια-
νή οικογένεια, µε τρεις 
κρεβατοκάµαρες. Τηλ.: 
6977783113, 6976285764 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται 
για ενοικίαση, σε καλή κα-
τάσταση, για όλο το χρόνο. 
Απαραίτητο να έχει 2 ή 3 
κρεβ/ρες, κήπο, κεντρική 
θέρµανση και καλή πρό-
σβαση. Προτιµάται να είναι 
κοντά στην Παροικία. Τηλ.: 
2284028163 (9:00-14:00) 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ αλλοδαπή, 47 χρο-
νών, νοσοκόµα, που µιλά 
ελληνικά, ζητεί εργασία 
για φροντίδα ηλικιωµένων. 
Τηλ.: 6998817070 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ DELIVERY 
ζητείται, για ψητοπωλεί-
ο στην Παροικία. Τηλ.: 
2284023652, 2284027207

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚ-
ΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ 
– ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΥ-
ΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
πωλείται, λόγω συνταξιο-
δότησης. 1ον) βυτιοφόρο 
1735, µάρκας Mercedes 
2ον) αποφ/κό µηχάνηµα 
1622 µάρκας Mercedes. 
Μαζί µε τον εξοπλισµό 
και τα τηλέφωνα εργα-
σίας. Τιµή λογική. Τηλ.: 
6944647005  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ SPEEDEX, µέλος 
των οµίλων FOURLIS & 
SFAKIANAKIS, ζητά συ-
νεργάτη (Franchisee) για 
την Πάρο και την Αντί-
παρο. Για πληροφορίες: 
τηλ: 210-3407196, fax: 
2103407027, e-mail: 
network@speedex.gr

ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλεί-
ται, μάρκας Dynamic, 
66.000 btu, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΦΕΙ-
ΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ σε 
λειτουργία, πωλείται. Τηλ.: 

6977294736

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΣ 
ΑΓΡΟΤΗΣ αναλαµβάνει 
όλες τις εργασίες στο κτή-
µα ή τον κήπο σας σε όλη 
την ανατολική Πάρο. Τηλ.: 
6982126403 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ό-
λων των ηλικιών 
αναζητούνται, για να συµ-
µετάσχουν ως βοηθητικοί 
ηθοποιοί στα γυρίσµατα 
κινηµατογραφικής ταινίας 
στην Αντίπαρο, 20 Ιουλίου 
µε 25 Αυγούστου. Για συµ-
µετοχές τηλεφωνήστε στο 
6940863984  

HONDA TRANSALP 650 
πωλείται, µαύρο, µοντέλο 
2004, 33.000 χλµ, σε καλή 
κατάσταση. Τιµή 2.500 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6977900037 

ΒΑΡΚΑ ΝΗΡΕΥΣ πωλεί-
ται, µε εξωλέµβια, 4,80 
µέτρα. Τιµή 2.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 2284092261, 
6985038967 

ΔΙΧΤΥΑ µανωµένα µπαρ-
µπουνόδυχτα πωλούνται, 
αχρησιµοποίητα. Τηλ.: 
6959208767 (Αρσένης) 

ΙΤΑΛΙΚΑ. Σεµινάριο µε 
θέµα «Ιταλικά στον του-
ρισµό». Πληροφορίες στο 
τηλ.: 6974365805

Μικρές αγγελίες

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος MD Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

∆ευτέρα έως Παρασκευή καθηµερινά: 9.00-14.00

Μετά τις 14.00 τα επείγοντα θα εξυπηρετούνται κατόπιν 
συνεννόησης µε το τηλεφωνικό µας κεντρο.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πατεράκη Ευστρατία MD MSc Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας Συνεργάτης Ιασώ, Γαία, Ρέα, 

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 18 Ιουλίου από 13.00-17.00
Σάββατο 19 Ιουλίου από 10.00-13.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Νταλούκας Κωνσταντίνος, Παιδίατρος,
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

Παρασκευή 18 Ιουλίου 13.00-15.00 και 18.00-21.00, 
Σάββατο 19 Ιουλίου 10.00-14.00

ΠΕΝΘΗ
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους συµµετείχαν στο πένθος µας για 
το θάνατο της αγαπηµένης µας µητέρας και γιαγιάς, Πρεσβυτέρας 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΜΕΝΑ, στις 08/07/2014, στην Μάρπησσα Πά-
ρου, τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικο, τον 
ιερό κλήρο ν. Πάρου και Αντιπάρου, τους εκλεκτούς ιεροψάλτες και 
τον Σύνδεσµο Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου.
Επίσης, ολόψυχα ευχαριστούµε όλους όσους µας συµπαραστάθη-
καν µε κάθε τρόπο κατά το τελευταίο διάστηµα της ασθένειάς της.

Τα παιδιά & τα εγγόνια της

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
Ο κ. Ηλίας Χ. Παπαδηµητρακόπουλος δεν εορτάζει. 

ΑΠΩΛΕΙΑ
Χάθηκε Γεωργική Άδεια Οδήγησης γεωργικού ελκυστήρος, στο 
όνοµα  Τζιώτης Ιωάννης. Παρακαλώ όποιος γνωρίζει κάτι να επικοι-
νωνήσει στο τηλ.: 2284041142 

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή 18.30-21.00
& κάθε Σάββατο 10.00-13.00

θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση» ο κ. Σταθερός Νίκος, 
ουρολόγος-χειρουργός

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση» η κ. Πεσιρίδου Ευτυχία, 

πνευµονολόγος

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Κάθε ηµέρα  08:00-14:00
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση» ο κ. Πάντος 

Τριαντάφυλλος, παθολόγος
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Στις γειτονιές 
της Κύπρου

Ένα ταξίδι στον τόπο και την ιστορία 
είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τα μέλη 
του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος 
Νάουσας και του πολιτιστικού συλλόγου 
«Ατλαντίς» Άσπρου Χωριού, που συμμε-
τείχαν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην 
Κύπρο.

Η φιλοξενία των Κυπρίων ήταν εγκάρ-
δια, ζεστή, αδελφική. Πραγματοποιήθη-
καν δύο εκδηλώσεις (Δασάκι Άχνας και 
Λευκωσία). Ακόμα, οι Παριανοί χορευ-
τές και μουσικοί επισκέφθηκαν το Δη-
μαρχείο Λευκωσίας και στη συνέχεια 
έκαναν παρέλαση στο ιστορικό δρόμο 
της πόλης (οδό Λήδρας).
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Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, σχετικά με 
την πορεία υλοποίησης του νέου κλειστού γυμναστηρί-
ου του νησιού μας στη Μάρπησσα, δημοσιοποίησε την 
παρακάτω ενημέρωση προς τους πολίτες:

«Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου 
την 7η Ιουλίου 2014, συζητήθηκε η προέγκριση δημο-
πράτησης του έργου: «Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
και Αθλητικών Εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού 
Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας».

Εγκρίθηκε η μελέτη με τις τροποποιήσεις που είχε 
υποδείξει τη Διαχειριστική Αρχή και ανατέθηκε στην 
Οικονομική Υπηρεσία να καθορίσει τους όρους και την 
ημερομηνία δημοπράτησης του παραπάνω πολύ σημα-

ντικού έργου προϋπολογισμού 2.110.000,00 ευρώ.
Παριανοί και Παριανές, με το από 9-12-2013 Δελτίο 

Τύπου, είχαμε ενημερώσει για την οριστική απόφαση 
ένταξης – χρηματοδότησης του έργου. Όσοι βιάστηκαν 
να μας αμφισβητήσουν, τώρα παίρνουν την καλύτερη 
απάντηση. Η κατασκευή της Αίθουσας Πολλαπλών Χρή-
σεων και Αθλητικών Εκδηλώσεων, δρομολογείται ορι-
στικά και η νεολαία της Πάρου σε λιγότερο από ενάμισι 
χρόνο θα έχει ένα σύγχρονο χώρο για να αθλείται.

Οι πράξεις και τα έργα μας δεν χρειάζονται πολλά λό-
για. Αθόρυβα και μεθοδικά καταφέραμε να κάνουμε το 
όνειρο πολλών ετών πραγματικότητα».

Αθλητικά Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

Συγχαρητήρια 
ΑΟΠ

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, με ανακοίνωσή του, 
συγχαίρει για ακόμη μία φορά όλους τους αθλητές, τις 
αθλήτριες και τους προπονητές του για τις προσπάθειες 
και τις επιτυχίες τους. 

Στο Τοπικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ακαδημι-
ών Πάρου 

4η θέση στην κατηγορία μπαμπίνι
3η θέση στην κατηγορία pro junior
2η και 4η Θέση στην κατηγορία Junior (Συμμετοχή με 

2 τμήματα)
1η θέση στην κατηγορία Προ-παιδικό 
Στο 9ο Πανκυκλαδικό Τουρνουά 
4η θέση στην κατηγορία pro junior
5η στην κατηγορία Junior
2η θέση στην κατηγορία Προ παιδικό
Στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Κυκλάδων 
Το Εφηβικό έπαιξε στο Final four καταλαμβάνοντας 

την 3η θέση  
Οι Παίδες έφτασαν στον Τελικό του Final four και κα-

τέκτησαν την 2η θέση μετά από διαδικασία πέναλτι.

Η αντρική ομά-
δα κατέλαβε την 2η 
θέση του ομίλου της 
και διεκδίκησε σε 
αγώνα μπαράζ την 
είσοδο για τα μπα-
ράζ της Γ’ Εθνικής  

Στο Πρωτάθλημα 
Κυκλάδων Βόλεϊ  

Οι ομάδες κορα-
σίδων και γυναικών 
του ΑΟΠ, δίνοντας 
πολλές υποσχέσεις 
για τη μελλοντική 
πορεία τους, πραγματοποίησαν καλές εμφανίσεις απο-
δεικνύοντας την αγάπη τους για το άθλημα, αφού ακόμα 
και τα παιχνίδια της έδρας τους παίζονται σε άλλο νησί 
λόγω έλλειψης Κλειστού Γυμναστηρίου στην Πάρο. 

Ακόμα, στην ανακοίνωσή του ο ΑΟΠ σημειώνει: «[…] 
Τέλος παρότι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και οι 
αθλητές του μπάσκετ στο Πρωτάθλημα Κυκλάδων, οι 
αθλητές μας συμμετείχαν στη διοργάνωση σε δύο κατη-
γορίες τους έφηβους και τους παίδες, φτάνοντας και οι 
δύο στο Final Four καταλαμβάνοντας την 3η θέση. Επί-
σης συγχαίρουμε όλους  τους γονείς για την στήριξη και 
τη συμπαράσταση τους. Συγχαρητήρια σε όλους!».

Beach Volley
Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του δραστηριοτήτων, ο 

ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, θα διοργανώσει τουρνουά Beach 
Volley, στις 25-26-27/7 στη παραλία της Χρυσής Ακτής.

Στους αγώνες θα υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες: 
Παίδων, κορασίδων, ανδρών και γυναικών. 

Για συμμετοχές και πληροφορίες στα τηλέφωνα 
22840-41224 και 22840-42195 μέχρι και τις 24/7/14.Το 
κόστος συμμετοχής είναι 5 ευρώ το άτομο.

Ολοκλήρωση 
Gerards Camp

Ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία την Πα-
ρασκευή 11 Ιουλίου, στην Αθήνα, το 11ο Eugenios 
Gerards Soccer Camp, γεμίζοντας χαμόγελα τα παιδιά 
και ευχαρίστηση για την νέα τους εμπειρία. 

Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο camp το οποίο διεξήχθη 
σε δύο «δόσεις» (Κρήτη και Αθήνα) και στο οποίο τα 
παιδιά που συμμετείχαν έλαβαν σημαντικά ποδοσφαιρι-
κά στοιχεία από έμπειρους και καταξιωμένους προπο-
νητές, που με την άρτια τεχνική τους γνώση μετέφεραν 
σε παιδιά 8 έως 16 ετών, την τέχνη του ποδοσφαίρου. 

Οι διοργανωτές Ευγένιος Γκέραρντ και ο Μανώλης 
Παπαδάκης, πρόσφεραν ένα δυναμικό 5ημερο πρό-
γραμμα στους νεαρούς αθλητές, με ασκήσεις κλειδιά 
που είχαν ως στόχο να βελτιώσουν την τεχνική, τη 
φυσική τους κατάσταση, αλλά και τον γρήγορο τρόπο 
σκέψης. Το καμπ ήταν χωρισμένο σε τρία group ανάλο-
γα με την ηλικία των παιδιών, τα οποία περνούσαν από 
δύο βασικά στάδια. Το ένα ήταν η ατομική τεχνική, οι 
πάσες και τα παιχνίδια σε μικρό χώρο, στο δεύτερο στό-
χος ήταν η συναρμογή και ο συντονισμός των κινήσεων 
και το τρίτο ήταν σε ειδική αίθουσα και στο αμφιθέατρο 
όπου γινόταν ομιλίες, αλλά και χορός.

Ταυτόχρονα όμως διοργανώθηκε και το GOALKEEPER 
CAMP, του προπονητή τερματοφυλάκων της ΠΑΕ Πα-
ναθηναϊκός, Βαγγέλη Λάππα, το οποίο εξειδικεύεται 
αποκλειστικά στην εκμάθηση των παιδιών πάνω στον 
αντικείμενο του τερματοφύλακα.

Συνολικά 155 παιδιά έδωσαν το παρόν από όλη την 
Ελλάδα και εκπαιδεύτηκαν από προπονητές με τερά-
στια εμπειρία στις ακαδημίες. Οι προπονητές οι οποίοι 
συμμετείχαν στο camp της Αθήνας ήταν οι εξής: Μα-
νώλης Παπαδάκης, Βαγγέλης Λάππας, Χουάν Ραμόν 
Ρότσα, Κώστας Ταράσης, Βαγγέλης Σάμιος, Άρης Κυ-
ριαζής, Δημήτρης Μάρκος, Δημήτρης Κλης, Παναγιώ-
της Μπαρτζώκας (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ), Τόνι 
Σαβέφσκι, Βαγγέλης Μπέκας (Προπονητής Φυσικής 
Κατάστασης Super League), Δήμος Ρόκας (Αστέρας 
Μαγούλας), Μιχάλης Παπαδάκης (Ακαδημία Νηρέας 
Πάρου), Γιώργος Θωμάκος, Γιάννης Σωτήρχος, Βασίλης 
Παπαδάκης, Αλέκος Δέδες, Μάρκος Τσομπανόπουλος, 
Άγγελος Πυρένης, Κώστας Καπίνο, Γιώργος Σωτήρχος, 
Νίκος Πετρόπουλος, Σωκράτης Κοψαχείλης, Θανάσης 
Ρούτης, Κώστας Κουντούρης, Στράτος Λολέας και Νί-
κος Κατσικώστας.

Η Πάρος εκπροσωπήθηκε με πέντε παιδιά στο καμπ 
της Αθήνας (4 παιδιά του Α.Ο. Πάρου και ένα του Νη-
ρέα) και όλα επέστρεψαν με τις καλύτερες εντυπώσεις! 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προθέσεις των προπονη-
τών είναι να επισκεφθούν την Πάρο για κάποιες εκπαι-
δευτικές προπονήσεις-σεμινάριο, μιας και έχουν αφου-
γκραστεί πλήρως τη δίψα των παιδιών του νησιού για 
το ποδόσφαιρο!

Τέλος ο Μοστράτος
Με μία ολιγόλογη ανακοίνωση ο ΑΜΕΣ «Νηρέας», 

ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας του με τον προπονη-
τή, κ. Γ. Μοστράτο.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ανακοινώνει τη λύση της 

συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Μοστράτο. 
Τον ευχαριστούμε θερμά για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε για αρκετά χρόνια στην ομάδα και του 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον».

Κλειστό Γυμναστήριο Πάρου
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Προκήρυξη πρω-
ταθλήματος ΕΠΣΚ

Ανακοινώθηκε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σω-
ματείων Κυκλάδων, η προκήρυξη για τις αγωνιστικές 
δραστηριότητες 2014-2015.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η περίοδος μέσα στην 
οποία επιτρέπεται η διεξαγωγή πρωταθλημάτων αρ-
χίζει την 1η Αυγούστου και λήγει την 15η Ιουνίου του 
επόμενου έτους. 

Σε περίπτωση που αγώνες πρωταθλήματος δεν τε-
λειώσουν μέχρι τις 15 Ιουνίου κάθε χρόνου, λόγω 
εκκρεμοδικίας ενώπιον των αρμοδίων οργάνων, επι-
τρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η διεξαγωγή των υπολοίπων 
αγώνων του πρωταθλήματος με παράταση της αγωνι-
στικής περιόδου όχι πέραν της 5ης Ιουλίου, μετά από 
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. Για να συμμετάσχει μια 
ομάδα σε πρωτάθλημα, πρέπει να δηλώσει με έγγραφό 
της, μέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσμία, 
την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης 
(δήλωση συμμετοχής), διαφορετικά αποκλείεται του 
πρωταθλήματος με απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτρι-
ας.

Γήπεδα
Τα γήπεδα των αγώνων ποδοσφαίρου πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένα από την Ε.Π.Ο. ή τις ενώσεις-μέλη της 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων.

Μέχρι την υλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης 
ομάδων στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, οι Ε.Π.Σ. με 
ειδικό Κανονισμό ή με διατάξεις στην προκήρυξη καθο-
ρίζουν κάθε θέμα που αφορά τα γήπεδα τέλεσης αγώ-
νων.

Γηπεδούχες ομάδες, με την έννοια του Κανονισμού, 
είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή 
στα γήπεδα άλλων ομάδων ή φυσικών ή νομικών προ-
σώπων, τα οποία, όμως, έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για 
αγώνες των πρωταθλημάτων τους, έχοντας αναλάβει 
και την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των δι-
αγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μερι-
μνούν έγγραφα, απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για 
την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων. Η 
ομάδα, η οποία δηλώνει ως έδρα της γήπεδο το οποίο 
ανήκει σ’ άλλη ομάδα ή σε άλλο νομικό ή φυσικό πρό-
σωπο, πρέπει να συνοδεύει τη σχετική της δήλωση με 
έγγραφη συγκατάθεση της ομάδας ή του νομικού ή φυ-
σικού προσώπου, στην κυριότητα των οποίων ανήκει το 
γήπεδο που δηλώνεται ή του οποίου έχουν την χρήση.

Για τη συμμετοχή ομάδας στο Πρωτάθλημα είναι απα-
ραίτητη η κατάθεση στη διοργανώτρια εγγράφων, ότι το 
γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει της έχει παραχωρηθεί, 
για χρήση για αγώνες πρωταθλήματος της αρχόμενης 
ποδοσφαιρικής περιόδου, σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κ.Α.Π. και η προκήρυ-
ξη του πρωταθλήματος. Κατά τη διάρκεια των αγώνων 
πρωταθλήματος, εάν ομάδα από ενδεχόμενη αδυναμία 

(η οποία θα οφείλεται αποκλειστικά μόνο σε λόγους 
ακαταλληλότητας του γηπέδου ή εξαιτίας ανάκλησης 
της άδειας λειτουργίας του γηπέδου και θα διαπιστώ-
νεται από τη διοργανώτρια), δεν μπορεί να αγωνιστεί 
στην έδρα που έχει δηλώσει, εάν δεν έχει ορίσει με τη 
δήλωση συμμετοχής εναλλακτικό δεύτερο γήπεδο, έχει 
την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα της το γήπεδο που 
θα ορίσει η κατά περίπτωση διοργανώτρια.

Ένα γήπεδο επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλλη-
λο πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα στις ακόλουθες 
ενδεικτικά περιπτώσεις, από τις οποίες είναι δυνατό να 
δημιουργηθεί κίνδυνος για τους αγωνιζόμενους ποδο-
σφαιριστές.

α) Όταν εξ αιτίας της βροχής ο αγωνιστικός χώρος 
έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό λασπώδης και για τον 
λόγο αυτό η κίνηση των ποδοσφαιριστών είναι δύσκολη 
και κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα.

β) Όταν, από τη βροχή, ο αγωνιστικός χώρος έχει 
πλημμυρίσει σε διάφορα σημεία του από νερά, σε τέτοιο 
βαθμό που όταν η μπάλα πέφτει σ’ αυτά να μην αγγίζει 
το έδαφος.

γ) Όταν εξ αιτίας χιονοπτώσεως η περιφέρεια της 
μπάλας μεγαλώνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται 
αντικανονική.

δ) Όταν το χιόνι που έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο, 
παγώνει εξ αιτίας του ψύχους που επικρατεί και δημι-
ουργείται απ’ αυτό τον λόγο κίνδυνος τραυματισμού 
των ποδοσφαιριστών.

Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή της συνέχισης 
ενός αγώνα, από την άποψη της καταλληλότητας ή όχι 
του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο δι-
αιτητής, οι δε ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέω-
ση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή του 
χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση.

Αγώνες
Η διάρκεια όλων των αγώνων πρωταθλημάτων είναι 

90 λεπτά της ώρας, σε δύο ημίχρονα, από 45 λεπτά το 
καθένα. 

Η διάρκεια της ανάπαυλας (ημίχρονο) δεν θα ξεπερ-
νά τα 15 λεπτά. Σε περίπτωση παρουσίασης της ομάδας 
στον αγωνιστικό χώρο πέραν αυτού του χρονικού ορί-
ου, ο διαιτητής επιβάλλει αντίστοιχες πειθαρχικές ποι-
νές και η υπαίτια ομάδα τιμωρείται κατά το άρθρο 22 
παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα.

Κατ’ εξαίρεση οι αγώνες των Παιδικών και Εφηβικών 
πρωταθλημάτων έχουν διάρκεια 80 λεπτών της ώρας, 
σε δύο ημίχρονα από 40 λεπτά το καθένα. Σε μια τέτοια 
όμως περίπτωση, πρέπει απαραίτητα να καθορίζεται 
αυτό από την προκήρυξη που εκδίδει η διοργανώτρια 
και να σημειώνεται ανάλογα στα Φ.Α., πριν αυτά δοθούν 
στους διαιτητές. Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων 
θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή. Επιτρέπεται η δι-
εξαγωγή αγώνα ή αγώνων και άλλες ημέρες, για ειδι-
κούς λόγους και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση 
της κατά περίπτωση διοργανώτριας. Η ώρα έναρξης 
των αγώνων είναι εκείνη που έχει ορίσει από πριν η δι-
οργανώτρια, για την τήρηση της οποίας μόνος υπεύθυ-
νος και αρμόδιος είναι ο διαιτητής. Οι παραπάνω αγώ-

νες μπορούν να διεξάγονται και βραδινές ώρες, όπως 
ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί. Ο ορισμός των διαιτη-
τών και βοηθών διαιτητών στους επίσημους αγώνες, 
εάν γίνει με όποιον άλλο τρόπο και όχι από το αρμόδιο 
όργανο, καθιστά τους αγώνες άκυρους.

Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εάν το γηπεδούχο 
σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, 
το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας (αποζημίωση-έξοδα 
μετακίνησης και διαμονής), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον 
αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντι-
πάλου ομάδας και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με 
αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα και 
χρηματική ποινή. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης δι-
αιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια, 
δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας αυτής, κατακυρώ-
νονται δε υπέρ της αντιπάλου ομάδας.

Στολές
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιρι-

στών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια 
αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβά-
νει: Φανέλα - Παντελονάκι - Κάλτσες – Ποδοσφαιρικά 
Υποδήματα και Επικαλαμίδες.

Οι ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα δηλώ-
νουν στη διοργανώτρια τα χρώματά τους, καθώς, επί-
σης, και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις στολές των 
ποδοσφαιριστών (φανέλες - παντελονάκια - κάλτσες). Η 
δήλωση αυτή γίνεται συγχρόνως με τη δήλωση συμμε-
τοχής τους στο πρωτάθλημα. Οι ομάδες έχουν το έμ-
βλημά τους, που αποτυπώνεται στο επάνω αριστερό 
σημείο της φανέλας των ποδοσφαιριστών. Οι τερματο-
φύλακες έχουν διαφορετικό χρώμα στολής από τους 
άλλους συμπαίκτες τους. Οι αρχηγοί των ομάδων έχουν 
ειδικό διακριτικό περιβραχιόνιο, στο αριστερό τους χέρι. 
Η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα - παντελονάκι) των 
ποδοσφαιριστών στα πρωταθλήματα του παρόντα κα-
νονισμού υποχρεωτικά είναι από ένα (1) έως δεκαοκτώ 
(18).

Διαφήμιση
Ομάδες, που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις 

στολές των ποδοσφαιριστών διάφορα προϊόντα, αφού 
τύχουν της σχετικής έγκρισης από την διοργανώτρια, 
οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η διαφήμιση αποτυπώνεται στο εμπρόσθιο και στο 
οπίσθιο μέρος της φανέλας και του παντελονιού του πο-
δοσφαιριστή, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από τις ομάδες.

β) Η διαφήμιση δεν έχει φόντο, δεν τονίζεται και δεν 
περικλείεται σε πλαίσιο.

γ) Η διαφήμιση έχει το όνομα ή το έμβλημα του προϊ-
όντος. Είναι επιτρεπτή η διαφήμιση κάθε προϊόντος εφ’ 
όσον αυτό επιτρέπεται για τις διοργανώσεις της FIFA και 
της UEFA.

δ) Η διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προϊόντων που είναι 
αντίθετα με την αθλητική ιδέα απαγορεύεται.

ε) Η διαφήμιση κατασκευαστών αθλητικών στολών 
αποτυπώνεται στο επάνω δεξιό μέρος της φανέλας 
των ποδοσφαιριστών, δεν έχει φόντο και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) τετραγωνικά εκατοστά
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Τµήµατα:

» Ακτινολογικό

» Μικροβιολογικό

» Υπερήχων - triplex

» Μαστογραφίας

» Μέτρησης οστικής πυκνότητας

» Πανοραµικής

» Αξονικής τοµογραφίας

Ιατρεία:

» Παθολογικό, κ.Πάντος Τριαντάφυλλος
         Επιστηµονικός διευθυντής

» Ορθοπαιδικό, κ. Αναγνώστου Κων/νος

» Παιδιατρικό, κ. Νταλούκας Κων/νος

» Γυναικολογικό, κ. Πατεράκη Ευστρατία

» Ουρολογικό, κ. Σταθερός Νίκος

» Πνευµονολογικό, κ. Πεσιρίδου Ευτυχία
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