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Γιατί δε θέλει να απογραφεί 
το Πάρκο;
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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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Λοιπόν, ο Μάρκος έσκασε πάλι μύτη στις συνε-
δριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Όμως άλλαξε 
θέση και απ’ εκεί που καθόταν δίπλα στο Λούη και 
τον Βλαχογιάννη, πήγε σε κάθισμα προς τη Δύση! 
Και που κάθισε λέτε; Δίπλα ακριβώς στον κυρ Πα-
ντελή Ρούσσο. Άμα θες τώρα Μάρκο, κάνε εκεί 
μαγκιές και μην ψηφίζεις ότι και ο κυρ Παντελής.

Στη συνεδρίαση πάντως του δημοτικού συμ-
βουλίου, λύσαμε και τα θέματα της παγκόσμιας 
πολιτικής ζωής. Καταδικάσαμε την επίθεση των 
Ισραηλινών στους Παλαιστινίους. Άμα θέλει ας ξα-
νακουνηθεί το Ισραήλ. Μια χαψιά θα το κάνουμε.

Α! Καταδικάσαμε ομό-
φωνα και την πρόταση 
του νομοσχεδίου για 
τους αιγιαλούς και ζητή-
σαμε την απόσυρσή του. 
Ήταν να μην πάρουμε 
φόρα στα ζητήματα της 
κεντρικής πολιτικής σκη-
νής. Άπαξ και πήραμε, να 
δω μετά ποιος θα μας 
σταματήσει.

Πως το είπε ο Ροκονί-
δας στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου, 
την Τρίτη 29/7 το βρά-
δυ; Παρατηρεί λέει έναν 
εφησυχασμό στα θέματα καθημερινότητας του 
νησιού, τώρα με την αλλαγή της δημοτικής αρχής. 
Κοίτα να δεις φίλε μου και εγώ πάντα πίστευα ότι 
οι αριστεροί δεν έχουν χιούμορ. Μα πως τα πετάνε 
έτσι;

Πάμε παρακάτω τώρα, Διαβάστε τι απίθανοι 
φόροι υπάρχουν ακόμα και σήμερα, και τους πλη-
ρώνουμε. Φόρος Δημοσίων Θεαμάτων. Ο φόρος 
υπάρχει από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και είχε 
θεσπιστεί για την ενίσχυση των «βόρειων επαρχι-
ών» της χώρας, που είχαν πληγεί από τον εμφύλιο 
πόλεμο. Φόρος 1% στα ασφαλιστήρια αυτοκινή-
των, για το Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, που δεν 
υφίσταται σήμερα! Φόρος 4% για την αγορά χαρ-
τιού Α3-Α4 για πνευματικά δικαιώματα! Ο φόρος 
θεσπίστηκε πριν 21 χρόνια, ώστε να μετριάσει τις 
απώλειες που είχαν οι εκδοτικοί οίκοι και οι συγ-
γραφείς από την παράνομη φωτοτύπηση των έρ-
γων τους. 

Πάμε και σε άλλα παράλογα. Ετήσιο παράβολο 
1 έως 2% επί των διδάκτρων που καταβάλουν οι 
γονείς, που επιλέγουν να στείλουν τα παιδιά τους 
σε ιδιωτικό σχολείο. (Τώρα κατανόησα γιατί ο πα-

τέρας μου, μου έκανε ολόκληρα κηρύγματα κατά 
των ιδιωτικών σχολείων). Εισφορά 2% επί αξίας 
τσιμέντου, υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων! Εισφορά 0,016 
ευρώ επί κάθε κιλού αλευριού, υπέρ Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών! Εισφορά 0,5% 
επί ναυαγοσωστικών υπηρεσιών, υπέρ του Ναυ-
τικού Απομαχικού Ταμείου. Εισφορά 1% επί του 
κύκλου εργασιών εταιρειών πετρελαίου, υπέρ 
Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού 
Εταιρειών Πετρελαιοειδών. Εισφορά 2% επί αξίας 
παραγόμενου λαδιού, υπέρ δακοκτονίας! Τέλος, 
για να μην ξεχαστούμε, αν κάποιος θέλει να την 

κάνει για άλλες πολιτεί-
ες με ένα πλοίο, ώστε να 
αποφύγει τους  φόρους 
υπέρ τρίτων, να του θυ-
μίσω πως θα πρέπει να 
πληρώσει στο εισιτήριό 
του και έξοδα καβοδέτη!

Και επισήμως. Πάπαλα 
το έργο της ανάπλασης 
του παραλιακού μετώ-
που Παροικιάς. Όνειρο 
ήταν και πάει.

Λοιπόν πρέπει να το 
ομολογήσω. Πληγώθη-
κα βαριά. Ξέρεις τι είναι 
να έχεις δει όλες τις ται-

νίες του Τομ Χανκς και να τον έχεις ανεβάσει στα 
ύψη. Τι «διάσωση του στρατιώτη Ράιαν», τι «Ναυ-
αγός», τι «Απόλλο 13» και ποια ταινία του δεν έχω 
δει. Έτσι λοιπόν, βλέποντας τον την περασμένη 
βδομάδα να πέφτει στη θάλασσα για να κάνει το δι-
άπλου Πούντας-Αντιπάρου, περίμενα τουλάχιστον 
ότι με ένα μακροβούτι θα είχε φθάσει κατά λάθος… 
μέχρι τη Σύρα. Εμ, είναι ο ήρωάς μου στις ταινίες. 
Και ξαφνικά τι βλέπω λέτε; Πέφτει στη θάλασσα και 
στη συνέχεια έβαλε αναπνευστήρα και βατραχοπέ-
διλα… Γκρεμίστηκε το σύμπαν γύρω μου! Άσε που 
τερμάτισε μαζί με τα μέλη του ΚΑΠΗ. Ας το καλό 
του. Δεν ξαναβλέπω από κοντά κινηματογραφι-
κό μου ήρωα. Μόνο στον κινηματογράφο θα τον 
βλέπω, όπως στη «διάσωση του στρατιώτη Ράιαν» 
που τα έβαλε μόνος του με ένα ολόκληρο Σύνταγ-
μα Γερμανών! (Και νίκησε στο τέλος βέβαια!).

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

∆ιαφηµίστε
τις καλοκαιρινές σας

υπηρεσίες
από τις σελίδες

της µοναδικής
εφηµερίδας

άµεσα

& οικονοµικά
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Inside Information

Ένεκα θέρους λίγοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα. 
Η ΝΕΛ βιώνει απίστευτα δύσκολες οικονομικά 
στιγμές και όπως λέγεται δύσκολα πλέον μπορεί 
να ανταπεξέλθει στις πολυετείς συμβάσεις που 
έχει υπογράψει. Το σήριαλ του χειμώνα 2014-2015 
ακούει: «πως θα γίνουν τα ενδοκυκλαδικά δρομο-
λόγια;».
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Τα δικαιώματα
των επιβατών

Οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα, υπογραμμίζει 
σε ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα 
Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) και υπενθυμίζει στους καταναλωτές 
τα βασικά δικαιώματά τους όταν ταξιδεύουν με πλοίο:

1. Ακύρωση του εισιτηρίου από τον επιβάτη
Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου σας, δικαι-

ούστε να σας επιστραφεί μέχρι και 100% το πόσο της 
αρχικής τιμής, ανάλογα με το χρόνο ακύρωσής του. 
Συγκεκριμένα, έως 12 ώρες το ποσό επιστροφής είναι 
50%, έως 7 ημέρες 75%, έως 14 ημέρες 100% και ση-
μειώνεται ότι ανεξάρτητα από τον χρόνο ειδοποίησης, 
το 100% του εισιτηρίου επιστρέφεται όταν υπάρχουν 
αποδεδειγμένοι λόγοι ανώτερης βίας. Ακόμη, στις πα-
ραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης επιστρέφονται οι κρα-
τήσεις υπέρ τρίτων και ο ΦΠΑ, και εάν δεν ταξιδέψετε 
λόγω δική σας ευθύνης, χάνετε το εισιτήριο.

2. Ακύρωση ταξιδιού
Με υπαιτιότητα της εταιρείας ο επιβάτης δικαιούται να 

λάβει πλήρη αποζημίωση ή άλλες αντισταθμιστικές πα-
ροχές κατ’ επιλογή του εφόσον: Δεν ενημερώθηκε μία 
εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση 
του ακυρωθέντος δρομολογίου ή δεν ενημερώθηκε 
τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη 
αναχώρηση και δεν προωθήθηκε με άλλο μέσο στον 
προορισμό του εντός 12 ωρών από την προγραμματι-
σμένη αναχώρηση του ακυρωθέντος δρομολογίου.

Λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου ο επιβάτης δικαι-
ούται: Να ενημερωθεί εγκαίρως και εφόσον συμφωνή-
σει να προωθηθεί στον προορισμό του με μέριμνα και 
δαπάνη της εταιρείας εντός 24 ωρών ή να υπαναχω-
ρήσει και να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρί-
ου. Εφόσον δεν προωθηθεί στον προορισμό του ή δεν 
υπαναχωρήσει, δικαιούται να του χορηγηθεί από την 
εταιρεία τροφή και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδο-
χείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση. Να λάβει 
χρηματική αποζημίωση διπλάσιας της τιμής εισιτηρίου 
επιβάτη, εφόσον με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προ-
ωθηθεί στον προορισμό του εντός 24 ωρών.

3. Καθυστέρηση του πλοίου
- Καθυστέρηση Αναχώρησης: Σε περίπτωση καθυ-

στέρησης αναχώρησης του πλοίου για πάνω από 90 
λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα, λόγω υπαιτιό-
τητας του μεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται: να υπα-
ναχωρήσει από τη σύμβαση και να του καταβληθεί 
ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και 
οχήματος (εάν υπάρχει) ή να του παρασχεθεί πλήρη κά-
λυψη των εξόδων διατροφής και διαμονής μέχρις ότου 
αναχωρήσει το πλοίο. Να λάβει αποζημίωση 25%-50% 
επί της τιμής του εισιτηρίου ανάλογα με το μέγεθος του 
χρόνου καθυστέρησης. Να λάβει αποζημίωση διπλάσια 
της τιμής εισιτηρίου επιβάτη καθώς και επιστροφή της 
τιμής εισιτηρίου του οχήματος, εφόσον με υπαιτιότητα 
της εταιρείας δεν προωθήθηκε στον προορισμό του 
εντός 24 ωρών από τον προγραμματισμένο απόπλου.

- Καθυστέρηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού: Σε 
περίπτωση καθυστέρησης του πλοίου λόγω βλάβης ή 
ζημιάς του ή υπαιτιότητας της εταιρείας δικαιούται: Να 
υπαναχωρήσει και να επιστραφεί η τιμή του εισιτηρίου 

που αναλογεί για το υπόλοιπο της διαδρομής ή να συ-
νεχίσει το ταξίδι του και να λάβει αποζημίωση 25%-50% 
επί της τιμής του εισιτηρίου ανάλογα με το μέγεθος του 
χρόνου καθυστέρησης.

- Διακοπή του ταξιδίου: Σε περίπτωση που διακοπεί 
το ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς 
του πλοίου και εφόσον δεν προωθήθηκε στον προο-
ρισμό του και δεν άσκησε το δικαίωμα της υπαναχώ-
ρησης, ο επιβάτης δικαιούται: Να του χορηγηθεί τροφή 
και κατάλυμα, καθ’ όλο το χρόνο αναμονής του μέχρι τη 
συνέχιση του ταξιδίου ή να λάβει αποζημίωση διπλάσια 
του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από 
συμφωνία με την εταιρεία.

- Απώλεια πλοίου Ανταπόκρισης: Σε περίπτωση που 
καθυστερήσει ή ματαιωθεί το ταξίδι και ο επιβάτης χά-
σει την ανταπόκριση για την συνέχιση του θαλάσσιου 
ταξιδιού, τότε δικαιούται: να προωθηθεί με τον προ-
σφορότερο τρόπο στον τελικό προορισμό του με μέρι-
μνα και δαπάνη της εταιρείας, αφού πρώτα όμως έχει 
ενημερώσει την εταιρεία για την ανταπόκρισή του. Nα 
του προσφερθεί τροφή και διαμονή στο λιμάνι της αντα-
πόκρισης, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, όταν 
αναγκάζεται να αναχωρήσει την επόμενη ημέρα.

4. Οι τιμές στις καντίνες των πλοίων
Οι επιβάτες που μετακινούνται με πλοία εσωτερικών 

γραμμών μπορούν να αγοράζουν από τα κυλικεία των 
πλοίων τα παρακάτω προϊόντα, στις ακόλουθες προκα-
θορισμένες τιμές:

- Εμφιαλωμένο νερό 0.50l (εγχώριο ή μη, εντός ή 
εκτός ψυγείου) 0.35 ευρώ.

- Εμφιαλωμένο νερό 0.75l (εγχώριο ή μη, εντός ή 
εκτός ψυγείου) 0.50 ευρώ.

- Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και 
τυρί (ψημένο ή άψητο) 1.35 ευρώ.

- Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί (ψημένο ή άψητο) 
1.15 ευρώ.

- Καφές ελληνικός μονός 1.20 ευρώ.
- Καφές γαλλικός φίλτρου μονός 1.20 ευρώ.
- Καφές εσπρέσο μονός (ζεστός ή κρύος) 1.35 ευρώ.
- Καφές στιγμιαίος μονός - τύπου φραπέ κ.λπ. (ζεστός 

ή κρύος) 1.20 ευρώ.
- Τσάι (ζεστό ή κρύο) 1.20 ευρώ.
- Πρέπει να υπάρχουν ανηρτημένοι τιμοκατάλογοι σε 

εμφανή σημεία, στους οποίους θα αναγράφονται με ευ-
κρίνεια όλα τα προς πώληση προϊόντα και οι τιμές τους .

- Ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει απόδειξη ταμει-
ακής μηχανής και να ελέγχει τις αναγραφόμενες τιμές 
με αυτές των τιμοκαταλόγων

5. Παράπονα-καταγγελία
Για περισσότερες πληροφορίες και για καταγγελίες οι 

επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους 
Λιμενικές Αρχές, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 
και στην ΕΚΠΟΙΖΩ.
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Βοήθεια για
τη Γάζα

Πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, είναι σε 
εξέλιξη για αποστολή φαρμάκων στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΡΟΥ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του ραδι-
οφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο», του Μητροπολιτικού 
Ιατρείου Ελληνικού και της οργάνωσης «Fair Planet», 
ξεκινά συλλογή φαρμάκων για την Γάζα.

Οι πολίτες μπορούν να φέρουν φάρμακα με ημερομη-
νία λήξης τουλάχιστον τους επόμενους έξι μήνες, αντι-
βιώσεις, ράμματα, γάζες, ορούς, παυσίπονα και άλλα 
φαρμακευτικά υλικά. Καλέστε στο τηλέφωνο 6957 
908540 για να σας ενημερώσουμε που μπορείτε να τα 
παραδώσετε».

Η Κύπρος
στην Πάρο

Την περασμένη Τετάρτη 30 Ιουλίου, η διοίκηση, η δι-
εύθυνση, το προσωπικό και 600 ακροατές και τηλεθε-
ατές του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), που 
είναι ο δημόσιος φορέας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας 
Κύπρου, επισκέφθηκαν την Πάρο.

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης παρουσιάστηκε μια 
κοινή μουσικοχορευτική παράσταση στην πλατεία Μα-

ντώ Μαυ-
ρογένους. 
Την Πάρο 
εκπροσώ-
πησε το 
μουσικοχο-
ρευτικό συ-
γ κ ρ ό τ η μ α 
Ν ά ο υ σ α ς , 
προβάλλοντας την μουσική και τους χορούς του νησιού 
μας και των Κυκλάδων εν γένει. Η εκδήλωση μεταδό-
θηκε από το ΡΙΚ. Περισσότερα για την εκδήλωση στο 
επόμενο φ. της εφημερίδας μας.

4 εκ. ευρώ
επιδότηση!

Μία εκπληκτική αποκάλυψη –τουλάχιστον για τους 
πολίτες του νησιού μας- είχαμε από τον υπουργό ναυ-
τιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτ. Βαρβιτσιώτη, στην ολομέλεια 
της Βουλής, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής ρύθμι-
σης για την απρόσκοπτη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 
των νησιών. 

Η τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στο πλαίσιο της 
συζήτησης επί του σχεδίου νόμου «Απλούστευση δι-
αδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και 
τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και 
άλλες διατάξεις», ψηφίσθηκε με αυξημένη πλειοψηφία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Βαρβιτσιώτης, 
επεσήμανε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν επτά μακροχρό-
νιες συμβάσεις σε δεκαπέντε δρομολογιακές γραμμές, 
εκ των οποίων κάποιες δεν εξυπηρετούνται από την 
εταιρεία που τις έχει αναλάβει. Παράλληλα, προσέθεσε 
ότι στη μία απ’ αυτές τις συμβάσεις το πλοίο δεν έχει 
δρομολογηθεί καθόλου και δεν μπορεί να εξυπηρετη-
θεί αυτή η γραμμή με αντικατάσταση κάποιου άλλου 
πλοίου, διότι δεν υπάρχει κανένα προσφερόμενο. Πα-
ράλληλα, ζήτησε από τους συναδέλφους του να δοθεί 
εξουσιοδότηση στον εκάστοτε υπουργό, ώστε -μετά 
από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊ-
κών Συγκοινωνιών- να έχει την ευελιξία για αλλαγές, 
απαραίτητες για τη  ζωτική επικοινωνία των νησιών. Στη 
συνέχεια, ο κ. Βαρβιτσιώτης, τόνισε ότι το Υπουργείο 
Ναυτιλίας έχει έναν προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 
75 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από τον οποίο επιδοτεί τις 
γραμμές, στις οποίες δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον 
και άσκησε κριτική στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 
που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και καθορί-
ζει το καθεστώς των μακροχρόνιων συμβάσεων. Ο κ. 
Βαρβιτσιώτης, επεσήμανε σχετικά ότι δεν εκπληρώνε-
ται, πλέον, ο αντικειμενικός στόχος των πολυετών συμ-
βάσεων για νέα πλοία, αλλά ούτε και μπορεί να προχω-
ρήσει η αναδιάρθρωση των «άγονων γραμμών».

Τέλος, ο κ. Βαρβιτσιώτης, ανέδειξε τη διαφορετικότη-
τα με την οποία αντιμετωπίζονται διαχρονικά οι ακτο-
πλοϊκές, σε σχέση με τις υπόλοιπες συγκοινωνίες στη 
χώρα: «Θα σας πω ένα συγκλονιστικό νούμερο, ότι ενώ 
επιδοτούμε για όλον το νησιωτικό χώρο το ακτοπλοϊκό 
μας δίκτυο με 75 εκατομμύρια ευρώ, ποσό περίπου στο 
μισό από ότι ήταν το 2008 που ήταν 130 εκατομμύρια 
ευρώ, το αεροπορικό μας δίκτυο το επιδοτούμε με ποσό 
40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως! 

Επιδοτούμε, για παράδειγμα, την Πάρο με 4 εκα-
τομμύρια ευρώ ετησίως, προκειμένου  να πηγαίνει 
αεροπλάνο εκεί, όταν με 4 εκατομμύρια ευρώ θα 
μπορούσαμε να λύσουμε το ζωτικό πρόβλημα της 
συγκοινωνίας της Βορείου Ελλάδος με όλα τα νησιά 
του Αιγαίου! Και το λέω αυτό, γιατί έχουμε αναλάβει 
υποχρεώσεις μακροχρόνιων συμβάσεων, που βρίσκο-
νται στον παρελθόντα χρόνο και βασίζονταν σε παρελ-
θούσες οικονομικές καταστάσεις», κατέληξε χαρακτηρι-
στικά.

Βοήθεια για
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«Ἡ μάνα Θράκη μᾶς καλεῖ» 

Τό Ἱερό Προσκύνημα Ἑκατονταπυλιανῆς 
σᾶς προσκαλεῖ  

στήν Ἐκδήλωση πού διοργανώνει για την Θράκη  
μέ θέμα: 

 
 
 

Ἑκατονταπυλιανή 

 Σάββατο 2 Αὐγούστου 2014,  στις 20.30 
 

Ὁμιλητές:  
Χαρά Νικοπούλου, Δασκάλα στήν Θράκη 

Ἰωάννης Φριτζαλᾶς, γεωπολιτικός καί ἱστορικός ἀναλυτής 
 

Προλογίζει: Μπέτη Μπιζά, φιλόλογος 
 
 

Ἑκατονταπυλιανή

στις Λεύκες, δίπλα στην κοινότητα!

Ραντεβού στις 9.30

Με άριστα η Νατάσα Μπιζά
Με την έκθεση αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, η 

Νατάσα Μπιζά τελείωσε με άριστα (9,9) τον κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών της.
Στην έκθεση η κ. Μπιζά. συμμετείχε με δυο έργα. Το πρώτο ήταν μια ηχητική εγκα-

τάσταση με τίτλο «Dexion 245-268». Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στις ηχητι-
κές εγκαταστάσεις εντοπίζεται κατά κύριο λόγο, μια ιδιαίτερη ποιότητα σχέσεων που 
εκφράζεται πρώτα μεταξύ των ακουστικών, οπτικών ή αρχιτεκτονικών στοιχείων του 
έργου και, κατά δεύτερο λόγο, μεταξύ του ήχου και του χώρου για τον οποίο προο-
ρίζεται το έργο, καθώς και μεταξύ του ήχου, του χώρου και του παρατηρητή. Προς 
αυτή την κατεύθυνση κινείται και το συγκεκριμένο έργο. 

Πρόκειται για γυάλινα καθημερινά κοινότυπα αντικείμενα (1320 ποτήρια) τοποθε-
τημένα πάνω σε δύο ντέξιον δημιουργώντας διάδρομο, τα οποία δονούνται με τη 
βοήθεια ενός μηχανισμού παράγοντας ήχο. Οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται 
από τη δόνηση μεταβάλλουν συνεχώς το έργο, αλλάζοντας ελαφρώς τη θέση των 
γυάλινων αντικειμένων και δημιουργώντας νέους συσχετισμούς. Πρόκειται για μια 
υπονόμευση των ισορροπιών θίγοντας το ζήτημα της ευθραυστότητας της ανθρώπι-
νης ύπαρξης. Το δεύτερο έργο έχει τίτλο «Σχέδιο φύτευσης». Πρόκειται για μια δράση 
στον κήπο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας. Πραγματεύε-
ται τα ζητήματα της πρόσληψης και της σημασίας του κήπου στην φιλοσοφία και στις 
εικαστικές τέχνες καθώς και την έννοια και την κατασκευή της ταυτότητας μέσα από 
τα μνημεία. Επιπλέον, αποτελεί ένα αρχειακό έργο. Ένα από τα βασικότερα χαρακτη-
ριστικά της σύγχρονης εποχής είναι η συνεχώς αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται 
στο αρχείο ως μέσο με το οποίο η ιστορική γνώση και οι μαρτυρίες του παρελθόντος 
συσσωρεύονται, αποθηκεύονται και στη συνέχεια ανακτώνται. Στην ουσία αποτελούν 
μια αποθήκη ή ένα οργανωμένο (αρχειοθετημένο) σύστημα τεκμηρίων και εγγρά-
φων, οπτικών και λεκτικών, τα οποία αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία γράφεται 
η ιστορία. Στο έργο αυτό θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο μέλλον.

Στα μελλοντικά σχέδια της κ. Ν. Μπιζά, είναι η συνέχιση των εικαστικών της δρα-
στηριοτήτων καθώς και η διδασκαλία εικαστικών τεχνών στην Πάρο, σε παιδιά και 
ενήλικες. Άλλωστε διατέλεσε επί μια δεκαετία καθηγήτρια στο εικαστικό εργαστήριο 
του Δήμου Πάρου (2003-2012).

Το βιογραφικό της
Σπουδές:
2012-2014 Μεταπτυχιακό Εικαστικών τεχνών- Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 

Αθήνα. 2007-2012 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα, με δάσκαλο τον Γιάννη 
Ψυχοπαίδη. 2010 Academia di belle arte di Roma, prof. E. Orti 2000-2002 Aegean 

Center for the Fine Arts

Ατομικές Εκθέσεις:
2011 «un punto e su 

questo trovi l’equilibrio 
ed esisti», Galleria divin-
arte, Ρώμη 2010 «How 
far is too far», Aegean 
Center for the Fine Arts, 
Πάρος 2004 Τέχνης Χώ-
ρος Αποθήκη, Ερμούπο-
λη Σύρος 2003 Aegean 
Center for the Fine Arts, 
Πάρος

Ομαδικές Εκθέσεις:
2014 «Έκθεση απο-

φοίτων Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών» ΑΣΚΤ, Αθήνα
«Η εμμένεια των αντικειμένων» Lustspiel, platform project, Art-Athina 
2013 «Rooms 2014» kappatos gallery, St. George Lycabettus, Αθήνα, «Η καρέκλα 

του φύλακα» Workshop, AGORA, 4η Μπιενάλε Αθήνας, «Ημερολόγιο βιτρίνας», εκ-
δόσεις Ίκαρος, Αθήνα, «I wanna be a materialist but I just KANT» 3137, Αθήνα 

2012 «O θάνατος του δημιουργού», Βeton 7, Αθήνα, «Σημαίες και λάβαρα», Ίδρυμα 
Μ. Κακογιάννη, Αθήνα

2011 «Με ασβέστη και θάλασσα», Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα
2010 «Εξορίες», Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα
2009 «Αντισταθείτε», Unicef, Τεχνόπολις Γκάζι, Αθήνα, «Why cinema now?», 50 

χρόνια φεστιβάλ Θεσ/κης, Θεσσαλονίκη
2008 «Ημερολόγιο φωτιάς», αίθουσα Μελίνα, Δήμος Αθηναίων
2006 «Μια γιορτή του ψηφιδωτού», orange door gallery, Πάρος
«4+1 Καθηγητές του εικαστικού εργαστηρίου Πάρου εκθέτουν», Δημοτικό σχολείο, 

Πάρος, «Ερωτικά», gallery της Έρσης, Αθήνα
2005 «The concecrated light of Paros», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Yehudi Menuhin, 

Βρυξέλλες, «Έκθεση διεθνούς συνεδρίου για τον Αρχίλοχο», Δημαρχιακό μέγαρο, 
Πάρος, «Διεθνής έκθεση εικαστικών τεχνών», Gallery omma center, Santa Barbara, 
Callifornia

2004 «Παρίου φωτός αντίδωρον», αίθουσα Μελίνα, Δήμος Αθηναίων, «Η ζωή στο 
μικρό μας μπλε πλανήτη», οινοποιείο Μωραΐτη, Πάρος, «Μαραθώνιος γύρος του κό-
σμου», titanium yiayiannos gallery, Αθήνα, «Παρίου φωτός αντίδωρον», Αποθήκη 
gallery.
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Θα πουληθούν 
σε ιδιώτες;

Μπορεί να αναβλήθηκε (και ορθώς) η Λαϊκή 
Συνέλευση της Κυριακή 3 Αυγούστου, λόγω πένθους 
που βαραίνει όλους τους κατοίκους της Αγκαιριάς, αλλά 
το πρόβλημα που ανέκυψε με την εκχώρηση της «Πίσω 
Αλυκής» και του «Αγίου Νικολάου» στο ΤΑΪΠΕΔ Α. Ε. 
δεν έπαψε να υπάρχει. 

Όπως είναι γνωστό, σκοπός της παραχώρησης είναι η 
εκποίησή τους σε ιδιώτες επιχειρηματίες – «επενδυτές». 
Όποτε κι αν γίνει η Συνέλευση, από τη συμμετοχή 
των Αγκαιριανών σ’ αυτή και το περιεχόμενο της 
συζήτησης θα φανεί, αν η ημέρα εκείνη θα αποτελέσει 
την απαρχή της οργανωμένης αντίδρασης – αντίστασης 
των κατοίκων (και όχι μόνο) στην αρπαγή των δύο 
εκτάσεων από το κράτος και την εκχώρησή τους στους 
επιχειρηματίες μέσω του ΤΑΪΠΕΔ Α.Ε.. Γιατί, κατά τον  
Κ. Διάκο, δικηγόρο της προσφυγής κατοίκων Πάρου, 
Αντιπάρου και Νάξου στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
(ΣτΕ), η δημόσια περιουσία δεν ανήκει στο κράτος αλλά 
στους κατοίκους. Το κράτος απλώς διαχειρίζεται τη 
δημόσια περιουσία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας 
και του τόπου.

Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας βρίσκεται σε 
εξέλιξη βάσει σχεδίου, γράφει, η γνώριμη σε πολλούς πα-
ριανούς, Μαρία Καραμανώφ (Σύμβουλος Επικρατείας 
και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και 
Βιωσιμότητος).

Σε πρώτη φάση, ολόκληρη η δημόσια περιουσία του 
κράτους, συμπεριλαμβανομένων δασών, ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων, ακτών, μικρών νησιών, περιοχών 
φυσικού κάλλους κ.ο.κ., μεταβιβάζεται, γράφει η Μ. 
Καραμανώφ, σταδιακά στην ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., η οποία 
ιδρύθηκε με σκοπό να την εκμεταλλευθεί (με πωλήσεις, 
πολυετείς μισθώσεις και παραχωρήσεις σε επενδυτές), 
έναντι κάποιου, κατά κανόνα εξευτελιστικού, τιμήμα-
τος, το οποίο (τίμημα) θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
γα την (απο)πληρωμή του χρέους της χώρας!!

Σε δεύτερη φάση, ο επίδοξος επενδυτής απαλλάσσεται 
από τους χωροταξικούς και πολεοδομικούς 
περιορισμούς που έχουν θεσπιστεί με τις ισχύουσες 
για κάθε συγκεκριμένη περιοχή χωροταξικές και 
πολεοδομικές ρυθμίσεις και προικοδοτείται με δικό 
του, ξεχωριστό για κάθε ακίνητο, καθεστώς, το οποίο 
ουσιαστικά του επιτρέπει να αναπτύξει την περιοχή 
του όπως εκείνος θέλει, σύμφωνα με το επενδυτικό 
του σχέδιο (νομοθεσία fasttruck, ΕΣΧΑΔΑ κ.λπ.). 
Η 2η φάση θα υλοποιηθεί μέσω νομοσχεδίου (ν/σ) ή 
άλλων πρόσφορων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως 
ήταν το ν/σ για τον αιγιαλό και την παραλία που… 
αποσύρθηκε! Γι’ αυτό και το ν/σ θα επανέλθει. Θα 
επανέλθει (με τον τρόπο που θα επιλέξουν) γιατί αφενός 
αποτελεί μνημονιακή δέσμευση (όπως απάντησε σε 
σχετική ερώτηση ο επίτροπος Siim Kallas) και αφε-
τέρου με αυτό «αποσκοπούν να καταστήσουν όσο 
το δυνατόν πιο «ελκυστική» την ελληνική δημόσια 
κτήση που θα πουληθεί μέσω του ΤΑΪΠΕΔ στους 
λεγόμενους επενδυτές» (Μ. Καραμανώφ). Το πράσινο 
φως στο ΤΑΪΠΕΔ Α.Ε. για τη μαζική «αξιοποίηση» / 
ιδιωτικοποίηση αιγιαλών και παραλιών θέλανε να 
δώσουν με το αποσυρθέν ν/σ. Στόχος τους παραμένει η 
κατάργηση του δημόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα 
του αιγιαλού και της παραλίας.

Μπορεί οι περιβαλλοντικές, οικονομικές (μη 
βιώσιμη ανάπτυξη) και κοινωνικές συνέπειες να 
είναι καταστροφικές, ανυπολόγιστες και μη 
αντιστρέψιμες, για τις τοπικές κοινωνίες (βλέπε 
Ισπανία), αλλά αυτό φαίνεται να μην απασχολεί 
τους ιθύνοντες, δεν το θεωρούν δικό τους 
πρόβλημα. Είναι όμως σίγουρα δικό μας. Όταν 
με το καλό επέλθει κάποια γαλήνη, μπορούμε θα 
κουβεντιάσουμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
για αυτό το θέμα.

ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Κάτω τα χέρια…
Το ζήτημα των παραλιών δεν είναι ξεκομμένο από τη 

γενικότερη κυβερνητική πολιτική στα θέματα της Δη-
μόσιας Περιουσίας και το ξεπούλημα της στα ιδιωτικά 
συμφέροντα. 

Η λεγόμενη «ανάπτυξη» περνάει μέσα από μια πλημ-
μυρίδα «νομοθετημάτων που έχουν σα στόχο να ανα-
τρέψουν όλους τους υπάρχοντες νόμους και διατάγματα 
που προστάτευαν, έστω και περιορισμένα, το περιβάλ-
λον, για να διευκολύνουν το ξεπούλημα. Στο στόχαστρο 
βρίσκονται βουνά, δάση, λίμνες, ποτάμια, νησιά και 
βραχονησίδες, και κυρίως ακτές και παραλίες. Μόλις 
ολοκληρωθεί αυτό το έγκλημα και αρθούν τα εμπόδια 
που υπάρχουν, όπως χαρακτηρισμοί δασικών εκτάσε-
ων, περιορισμοί στη δόμηση, αποστάσεις από αιγιαλό, 
χρήσεις γης, κλπ, θα μπορούν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ να τα 
παραχωρήσουν στα αδηφάγα ιδιωτικά συμφέροντα. Το 
σχέδιο νόμου για τους αιγιαλούς και τις παραλίες, που 
θα ψηφιστεί από τα θερινά τμήματα της Βουλής είναι το 
αποκορύφωμα της πολιτικής τους. 

Τι είναι όμως οι αιγιαλοί και οι παραλίες, που με τόση 
«βιασύνη» θέλουν να τακτοποιήσουν; Γράφει η Βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ, Χαρά Καφαντάρη σε άρθρο της στην 
Αυγή: 

«…Ο αιγιαλός, οι παραλίες, οι όχθες λιμνών και πο-
ταμών και οι παρόχθιες ζώνες αποτελούν συστατικά 
στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και προστατεύονται 
συνταγματικά. Συγχρόνως αποτελούν ευπαθή οικοσυ-
στήματα, τα οποία έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας 
εξαιτίας των συνεχών και εκτεταμένων πιέσεων που 
δέχονται λόγω της οικονομικής ανάπτυξης. Η προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος (ακτές, παραλία, παράκτιο 
και παρόχθιο οικοσύστημα, που περιλαμβάνονται στο 
νομοσχέδιο) κατοχυρώνεται από το άρθρο 24 του Συ-
ντάγματος και είναι υποχρέωση του κράτους να εξα-
σφαλίσει την ολοκληρωμένη διαχείρισή του, με βάση 
επιστημονικά κριτήρια και στηριζόμενο στην αρχή της 
αειφορίας. Το προς ψήφιση σχέδιο νόμου, ταυτόχρονα 
καταργεί το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών στην 
ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα.

Επίσης, προβλέπει μεταξύ άλλων την αντισυνταγματι-
κή νομιμοποίηση πάσης φύσης αυθαιρέτων κατασκευ-
ών και καταπατήσεων από επιχειρηματικά συμφέροντα, 
το μπάζωμα της θάλασσας, την περίφραξη και κατάληψη 
παραλιών από επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις (ξαπλώ-
στρες, αναψυκτήρια, γήπεδα κ.λπ.) και ανοίγει τον δρόμο 
πώλησης των αιγιαλών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ…».

Είναι προφανές ότι πολλές από τις διατάξεις του σχε-
δίου νόμου έχουν πρόβλημα συνταγματικότητας. Τα 
αυτιά όμως των κυβερνόντων δεν ιδρώνουν. Ο σκοπός 
τους «αγιάζει τα μέσα». Γράφουν στα παλιά τους τα πα-
πούτσια το Σύνταγμα και τους Νόμους και προχωρούν 
ακάθεκτοι στο καταστροφικό τους έργο.

Στην Πάρο (Αλυκή και Π. Αλυκή, Σάντα Μαρία), στην 
Αντίπαρο (Παναγιά), στη Νάξο (Λίμνες Άη Προκόπη, 
Καλαντός)  και πολλές άλλες περιοχές στα γύρω νησιά, 
πουλιούνται παρ’ όλο που είναι επίσημα χαρακτηρισμέ-
νοι ως υδροβιότοποι. Τι να τους κάνει όμως ο υποψή-
φιος «επενδυτής» αν δεν μπορεί να κάνει σ’ αυτούς ό,τι 
θέλει; Αν δεν μπορεί να τους μπαζώσει, να τους περι-
φράξει, να μπαζώσει και τη θάλασσα, να χτίσει πάνω και 
μέσα στο νερό; Να χτίσει όσο και ό,τι θέλει; Χρειάζεται 
ένα νομοθέτημα που θα του επιτρέπει τα πάντα. Έτσι έρ-
χεται το Σχέδιο Νόμου για τους Αιγιαλούς και τις Παρα-
λίες, για να του τα επιτρέπει όλα. Αποτέλεσμα: 

Ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας, Περιορισμός 
της ελεύθερης πρόσβασης στους πολίτες. Επιβολή ει-
σιτηρίου στις «αξιοποιημένες» παραλίες. Οι ακτές και 
οι θάλασσες μας βορά και έρμαιο των επιχειρηματικών 
συμφερόντων.

Τι πρέπει κάνουμε; Να κινητοποιηθούμε όλοι, Πολίτες, 
Δήμος, Σύλλογοι, Κοινωνικοί Φορείς για να μη περάσει 
το Νομοσχέδιο, για να προστατέψουμε τη Δημόσια Πε-
ριουσία που ανήκει σε όλους μας, για να σώσουμε τις 
ακτές και τις παραλίες μας. Να μην αφήσουμε, μαζικά 
και οργανωμένα, καμιά μπουλντόζα να καταστρέψει την 
ομορφιά και το πολιτισμό του τόπου μας

Μανώλης Ισιγώνης
Αρχιτέκτονας

Νομοσχέδιο 
Αιγιαλού, τρία 
πουλάκια 
κάθονταν…

Σήμερα το μεσημέρι μέτρησα περίπου πεντακόσιους 
λουόμενους στην πανέμορφη παραλία «Πίσω Αλυκή». 
Στην πλειοψηφία τους οικογένειες με παιδιά. Πολλά 
παιδιά. 

Κάποια στιγμή από τις παιδικές φωνές που γέμιζαν 
όλη την παραλία νόμισα ότι βρισκόμουν σε παιδική κα-
τασκήνωση, επιβεβαιώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη 
φήμη της Αλυκής, ότι είναι ιδανικό μέρος για να περάσει 
κανείς ήσυχες οικογενειακές διακοπές.

Όμως δεν μπόρεσα να αποφύγω τη σκέψη πως αυτή 
η όμορφη παραλία κινδυνεύει να πουληθεί ή να νοικι-
ασθεί, όπως και η άλλη (Αγ. Νικόλα) στην είσοδο του 
χωριού, σε κάποιοn επιχειρηματία, που μοναδικός του 
στόχος θα είναι η εκμετάλλευση με στόχο το κέρδος. 
Βλέποντας τον κόσμο να κάθεται κάτω από τα αμμό-
δεντρα, απολαμβάνοντας την ελεύθερη παραλία χωρίς 
να υπάρχει ίχνος ομπρέλας, ξαπλώστρας, κλπ, φαντά-
στηκα πως θα είναι η κατάσταση αργότερα. Ανατρίχια-
σα στην ιδέα ότι θα πρέπει να πληρώνω για να κάνω 
μπάνιο ή να ξαπλώσω στην άμμο. Είναι να αγανακτείς 
όταν σκέφτεσαι ότι αυτή τη φυσική ομορφιά, για χιλιά-
δες χρόνια, κανένας πολίτης ή άρχοντας ή ξένος κα-
τακτητής, δεν την πούλησε ή πείραξε, μέχρι που ήρθε 
τώρα μια κυβέρνηση -που ίσως να μην υπάρχει σε λίγο 
καιρό- και αποφάσισε να την ξεπουλήσει. Η δικαιολο-
γία: Το ξεπλήρωμα του χρέους που ανέρχεται αυτή τη 
στιγμή που γράφω σε 344 δις ευρώ και που αυξάνεται 
κάθε δευτερόλεπτο κατά 1000 ευρώ, σύμφωνα με το 
nationaldebtclock.οrg. Είναι πραγματικά γελοίο να υπο-
λογίζεις να ξεπουλήσεις τον πλούτο της χώρας σε εξευ-
τελιστικές τιμές για να μειώσεις ένα τεράστιο χρέος. 
Αυτά που θα εισπράξεις από το ξεπούλημα είναι σταγό-
να στον ωκεανό. Όσο για το υποσχόμενο όφελος λόγω 
της «ανάπτυξης» των παραλιών, δυστυχώς θα επέλθει 
το αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί ένα νησί όπως η Πάρος 
(που την προτιμούν οι επισκέπτες για τις ήρεμες-ξέ-
γνοιαστες διακοπές με ελεύθερες αμμουδιές), θα αλλά-
ξει εικόνα και θα υπάρξει σταδιακή μείωση των καλών 
και πιστών επισκεπτών του νησιού. Βέβαια δεν είναι 
μόνο ο φόβος και ο τρόμος του ξεπουλήματος από το 
ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και το ετοιμαζόμενο νομοσχέδιο για τον 
αιγιαλό και τις παραλίες. Η κυβέρνηση, όπως συνηθίζει, 
δημοσιοποιεί τις προθέσεις της για να σφυγμομετρήσει 
τις αντιδράσεις κοινού. Και το κοινό, δηλαδή εσείς και 
εγώ, δεν βλέπω να υπάρχει καμιά αξιόλογη αντίδραση 
στην επερχόμενη καταστροφή. Και η κυβέρνηση χαί-
ρεται με αυτή την αδράνεια που σημαίνει αποδοχή και 
αποθρασύνεται. 

Στην Αλυκή εκδηλώθηκε μια κίνηση από φορείς και 
πολίτες για τη σύγκλιση λαϊκής συνέλευσης για να απο-
φασισθεί ο τρόπος αντίδρασης προς τη σχεδιασμένη 
πώληση των δυο υδροβιότοπων. Υπήρξε και μια αντί-
δραση για μια νόμιμη κατάληψη μέρους της αμμουδιάς 
με τραπεζοκαθίσματα, στην παραλία της Αλυκής.

Όμως από τα υπόλοιπα χωριά της Πάρου, δε διαπι-
στώθηκε καμία οργανωμένη αντίδραση, ίσως επειδή 
δεν αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα όπως η Αλυκή. 
Ίσως να συμβαίνει και λόγω εκδηλώσεων και πανη-
γυριών. Νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει έστω και 
κάποια εκδήλωση αλληλεγγύης προς την Αλυκή ή και 
γενικότερα προς άλλες απειλούμενες παραλίες στην 
Ελλάδα. Ίσως τα άλλα χωριά του νησιού να μην απει-
λούνται τώρα από το ΤΑΙΠΕΔ, κινδυνεύουν όμως από 
τον νόμο για τον Αιγιαλό, ο οποίος όταν ψηφιστεί θα εί-
ναι πολύ αργά.

Η μη εκδήλωση αντίδρασης σημαίνει ότι συμφωνού-
με ή αδιαφορούμε. Πάντως και τα δυο σημαίνουν απο-
δοχή και παράδοση άνευ όρων.

ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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Η Επιστημονική Διευθύντρια Ακτινολογικού τομέα του πολυιατρείου «διάγνωση» 

Δρ. Μαρία Παλιατσέα, παραχώρησε στην εφημερίδα μας συνέντευξη, σχετικά με τα 

ζητήματα υγείας στο νησί μας.

Η κ. Παλιατσέα, μέσα από την εμπειρία της, ζει τα προβλήματα υγείας των συμπολι-

τών μας και ερμηνεύει με το δικό της τρόπο τα όσα συμβαίνουν.

Η συνέντευξη 

Οι νησιώτες συχνά λένε τη φράση «έχει γύρω γύρω θάλασσα». Τι σημαίνει 

αυτό για τα ζητήματα υγείας;

Μ.Π.: «Εάν με ρωτούσατε πριν από ένα μήνα θα σας απαντούσα αυτά που όλοι 

πάνω κάτω γνωρίζουμε για τις δυσκολίες στα θέματα υγείας των νησιών που προκύ-

πτουν από την απουσία στελεχωμένων κέντρων υγείας και νοσοκομείων, μονάδων 

εντατικής θεραπείας, καθώς και την δυνατότητα άμεσης διακομιδής.

Σήμερα, έχοντας εντάξει στη διαγνωστική μας φαρέτρα αξονικό τομογράφο, δε θα 

σας αναφέρω τίποτα άλλο, παρά αυτό που ζούμε σαν ομάδα το τελευταίο μήνα και 

μας έχει συγκλονίσει, ώστε και εσείς να μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. 

Τις μεταμεσονύχτιες κυρίως ώρες είμαστε αποδέκτες επειγόντων περιστατικών που 

αφορούν βαρείς τραυματισμούς, αυτόματες ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες, ενδοκοι-

λιακές θλάσεις συμπαγών οργάνων, γενικά περιστατικά που χρήζουν άμεσης διά-

γνωσης από τον αξονικό τομογράφο και αεροδιακομιδής.

Είναι απερίγραπτα τα συναισθήματα μας, καθώς η συγκίνηση για κάθε περίπτωση 

που είναι διαφορετική, το βάρος της ευθύνης, καθώς και ο χρόνος που μας πιέζει 

χτυπάνε «κόκκινο» κάθε φορά. Αν και όλοι έχουμε κάνει επί χρόνια εφημερίες σε 

δημόσια νοσοκομεία, δεν είναι καθόλου όμως το ίδιο εδώ, καθώς δεν βρισκόμαστε 

στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε μεγάλο αστικό κέντρο που υπάρχει δυνατότητα μετα-

φοράς σε λίγα λεπτά σε οργανωμένο νοσοκομείο.

Ο χρόνος, η γραφειοκρατία, η ελληνική δυσκινησία καθώς και οι δύσκολες καιρικές 

συνθήκες, πολλές φορές αυξάνουν δραματικά την ήδη υπάρχουσα βαρύτητα του πε-

ριστατικού, το στρες και την αγωνία των συγγενών του κάθε πάσχοντα συνανθρώπου 

μας και καθιστούν ακόμα πιο δύσκολο τον τιτάνιο αγώνα των συναδέλφων μας, του 

δημόσιου Κέντρου Υγείας».

Σε ποιό βαθμό μπορούν να αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά στην Πάρο;

Μ.Π.: «Σκοπός κάθε πρωτοβάθμιου ιατρικού κέντρου, πρέπει να είναι η διάγνωση 

και αντιμετώπιση περιστατικών αλλά και η ταχεία αξιολόγηση με περαιτέρω διακομι-

δή των βαρύτερων περιστατικών.

Στην «διάγνωση» δουλεύουμε ακούραστα όλο το 24ώρο, ενωμένοι σαν γροθιά, με 

στόχο μας την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο συνδυασμός του εργαστηριακού 

τομέα με τις κλινικές ειδικότητες, μας επιτρέπει να προχωράμε τάχιστα σε έγκυρες 

διαγνώσεις και θεραπείες.

Είναι μια ευχάριστη έκπληξη για μας ο πολύ μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που 

έχουν περάσει από το ιατρείο μας και καθημερινά αυξάνεται καθώς και η συγκινητι-

κή εμπιστοσύνη και αποδοχή που μας δείχνουν.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η αρμονική συνεργασία με τους συναδέλφους που 

χρόνια υπηρετούν ακούραστα το νησί, με τα υπόλοιπα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα 

που τα κοσμούν εξαίρετοι συνάδελφοι και βέβαια στηρίζοντας όλοι μας το δημό-

σιο Κέντρο Υγείας, που επιτελεί δύσκολο καθήκον με ελλιπή μέσα, θα βοηθήσουμε 

ενεργά να αλλάξει ο χάρτης της υγείας στην Πάρο, ώστε οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και 

οι επισκέπτες να νιώθουν απόλυτη ασφάλεια».

Τι σας έκανε να έρθετε στην Πάρο, ενώ έχετε μια επιτυχημένη πορεία στην 

Αθήνα;

Μ.Π.: «Δεν σας κρύβω ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση. Έχοντας μακρόχρονη κα-

ριέρα στην Αθήνα, με μεγάλο αριθμό εξεταζομένων καθημερινά και κυρίως ογκολο-

γικών περιστατικών, καταλαβαίνετε ότι το να μοιράζω το χρόνο μου ισάξια ήταν ένα 

πολύ  δύσκολο εγχείρημα ηθικά αλλά και πρακτικά .

Σήμερα, δεν έχω καμία αμφιβολία για την ορθότητα της τελικής μου απόφασης να 

αποδεχθώ την τιμητική πρόταση που μου έγινε και να σας πω ότι πραγματοποίησα 

εδώ ένα μεγάλο μου όνειρο. Το να υπηρετώ συνανθρώπους μου εκεί που δεν υπάρ-

χουν επιλογές και καθημερινά αυτό που εισπράττω σαν άνθρωπος και σαν γιατρός 

είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνω.

Ας καταλάβουν επιτέλους οι υπεύθυνοι και ας κάνουν αυτό που οφείλουν άμεσα, 

γιατί η ανθρώπινη ζωή στην Πάρο και στα νησιά δεν αξίζει λιγότερο απ’ ότι στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Αντίθετα εδώ μιλάμε για κατοίκους καθημερινούς ήρωες».

Συνέντευξη

Μαρία Παλιατσέα:
«Η ζωή στα νησιά 
δεν αξίζει λιγότερο 
από όσο στα μεγάλα 
αστικά κέντρα»
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Γιατί δεν θέλει να απογραφεί 
το Πάρκο;

Στις 23 Ιουλίου 2014, ο υπουργός εσωτερικών, κ. Αργύρης Ντινόπουλος, παραχώ-
ρησε συνέντευξη τύπου, στην οποία έγινε λόγος για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν απογραφεί. Σημειώνουμε 
ότι για το παραπάνω θέμα έχουν γίνει αμέτρητες συστάσεις από το υπουργείο, ενώ σε 
επικοινωνία μας για την υπόθεση με τα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών, μας διαβε-
βαιώθηκε ότι οι παρατάσεις  που δόθηκαν ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.

Ο κ. Ντινόπουλος, όπως είπε στη συνέντευξή του: «[…] υπολείπονται 133 Ν.Π.Ι.Δ., 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η απογραφή των Φορέων του Υπουργείου Εσωτερι-
κών», και κάλεσε τις Αναπτυξιακές Δημοτικές Επιχειρήσεις να απογραφούν.

Συγχρόνως δήλωσε ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις -πλην των Κοινωφελών- με τρι-
ετή ζημιογόνα χρήση, θα κλείσουν. Σύμφωνα με τον κ. υπουργό έχουν απογραφεί ως 
σήμερα το σύνολο των Ν.Π.Δ.Δ. και 560 Ν.Π.Ι.Δ. και απομένει να απογραφούν 133 
Ν.Π.Ι.Δ., μεταξύ των οποίων 16 Δ.Ε.Υ.Α. (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέ-
τευσης) και 51 Αναπτυξιακές Δημοτικές Επιχειρήσεις. Έτσι, λόγω της μη απογραφής 
Ν.Π.Ι.Δ., δεν είναι γνωστά, τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων σ’ 
αυτά, το μισθολογικό και γενικότερα το λειτουργικό τους κόστος.

Μεταξύ των μη απογραφέντων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι και η «Δημοτική Μονομετοχική 
Ανώνυμη Εταιρεία Δημιουργίας, Αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του Περι-
βαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου, Άη Γιάννης Δέτης».

Η εμμονή Ντινόπουλου
Ο υπουργός εσωτερικών, κ. Αργ. Ντινόπουλος -εκ των πλέον ένθερμων φίλων του 

νησιού μας-, την επόμενη ημέρα (24/7) της συνέντευξης τύπου, επανήλθε στο θέμα 
με έναν πρωτότυπο τρόπο, προσπαθώντας να υπενθυμίσει το θέμα στους δημάρ-
χους που δεν απογράφησαν οι επιχειρήσεις τους.

Έτσι, με προσωπικό μήνυμά του στα κινητά τηλέφωνα 74 Δημάρχων και 10 Περι-
φερειαρχών, τους υπενθύμισε ότι τους «διέφυγε» η απογραφή… και τους κάλεσε να 
δώσουν τα πλήρη στοιχεία στην ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Το μήνυμα Ντινόπουλου έγραφε:
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«Αγαπητέ Δήμαρχε (Περιφερειάρχη), από 
τα στοιχεία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης φαίνεται να έχεις δημοτικές 
επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα απογρα-
φεί.

Θα σε παρακαλούσα, λοιπόν, να προ-
χωρήσεις στην απογραφή τους. Και να 
αποστείλεις τα στοιχεία στη ψηφιακή πλατ-
φόρμα. Έτσι θα μπορέσουμε όλοι να συ-
νεργαστούμε για τη διαφάνεια, την παρα-
γωγικότητα και την εργασιακή ειρήνη στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Σε ευχαριστώ. Αργύρης Ντινόπουλος. 
Υπουργός Εσωτερικών».

Γιατί η απογραφή;

Τα κρούσματα αδιαφάνειας σε προσλή-
ψεις, οι ύποπτες συμβάσεις, οι επιδοτήσεις για έργα που μένουν σε μακέτες, ανθούν 
σε όλη την Ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα σε δημοτικές επιχειρήσεις και αναπτυ-
ξιακές εταιρείες.

Κάποιες απ’ αυτές τις εταιρείες, που έχουν στηθεί με τα χρήματα των δημοτών 
τους, αρνούνται πεισματικά να ενταχθούν στο Μητρώο που δημιουργεί το Υπουργείο 
Εσωτερικών. Ένα Μητρώο, το οποίο το Υπουργείο, το ζητά προκειμένου να γνωρίζει 
ανά πάσα στιγμή τον αριθμό των υπαλλήλων και τους μισθούς που καταβάλλονται 
τόσο στο στενό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου: «Τα όχι στην απογραφή είναι συνεχή από 
τους διοικούντες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκατοντάδες φορείς-φαντάσματα και 
να εντείνονται οι ενδοκυβερνητικές κόντρες για το μέλλον δημοσίων υπαλλήλων, τη 
στιγμή μάλιστα που η τρόικα εντείνει τις πιέσεις της για την τήρηση των δεσμεύσεων 
αναφορικά με τις απολύσεις στο Δημόσιο. Εκτιμάται πως ο αριθμός των φορέων αυ-
τών διαμορφώνεται σε 133, εκ των οποίων οι 66 είναι δημοτικές επιχειρήσεις, οι 51 
αναπτυξιακές εταιρείες και οι 16 επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης των Δήμων, 
στην πλειονότητά των οποίων το τοπίο παραμένει θολό όσον αφορά το προσωπικό και 
τη μισθοδοσία».

Από την πλευρά του, ο κ. Ντινόπουλος σύμφωνα με ρεπορτάζ Αθηναϊκών ΜΜΕ 
«έχει ξεκαθαρίσει πως η αποστολή στοιχείων για το προσωπικό και τους όρους απα-
σχόλησης είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση, 
θα ακολουθήσει σειρά κυρώσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση εξάλλου εντάσσεται 
και η αποστολή εγκυκλίων για ενσωμάτωση των στοιχείων στο μητρώο του Δημοσίου, 
χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στη... μαύρη λίστα 
με τους συγκεκριμένους φορείς, την οποία και δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών 
ως ένα ακόμα μέσο πίεσης».

Τα πρώτα σκάνδαλα…

Οι κρατικοί φορείς φαίνεται πως έχουν πάρει πολύ «ζεστά» το θέμα της μη απο-
γραφής και έτσι, ήδη ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τα πρώτα σκάνδαλα με τις 
δημοτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν απογραφεί.

Η εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», έγραψε: «[…] την κινητοποίηση των εισαγγελικών αρχών 
προκάλεσαν οι έλεγχοι των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για την «μπίζνα» με 
την προμήθεια τηλεχειριζόμενων συστημάτων από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευ-
σης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας, Άρτας, Χαλκίδας και Χανίων. Το σκάνδαλο έχει 
ως πρωταγωνιστές έναν υπάλληλο του υπουργείου Ανάπτυξης και 15 ΔΕΥΑ εκ των 
οποίων οι τέσσερις (Καβάλα, Άρτα, Χαλκίδα και Χανιά) δεν έχουν απογραφεί στη βάση 
δεδομένων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ελέγχονται από τις εισαγ-
γελικές και δικαστικές αρχές για τη νομιμότητα των αναθέσεων των μελετών αλλά και 
των έργων που κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ».

Απόλυτη σιωπή στην Πάρο

Το θέμα της μη απογραφής του Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Πάρου, έφερε αρ-
χικά στη δημοσιότητα η συνεργαζόμενη με την εφημερίδα μας ηλεκτρονική σελίδα 
«Fileleutheros.net».

Παρά το «θόρυβο» που δημιουργήθηκε στην τοπική κοινωνία με την άρνηση απο-
γραφής της δημοτικής επιχείρησης, το επίσημο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Πάρκου, 

δεν απάντησε. Όμως, με διαρροή… μέσω 
σελίδας κοινωνικής δικτύωσης γράφτηκε 
ως απάντηση προς το «Fileleutheros.net», 
το εξής: «[…] Και όλα αυτά γίνονται με πλή-
ρη διαφάνεια, χωρίς να ξοδευτεί ούτε €1 
του Έλληνα φορολογούμενου, χωρίς τις συ-
νηθισμένες διαπλοκές και πελατειακές σχέ-
σεις, αφού το Πάρκο Πάρου ΔΕΝ επιδοτείται 
ούτε από τον δήμο, ούτε από την περιφέ-
ρεια ούτε από το κράτος, και δεν απασχολεί 
μόνιμο προσωπικό. Και με πλεονασματικά 
αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια!

Η περίφημη απογραφή που είναι αυτή τη 
στιγμή στην επικαιρότητα και στην οποία 
αναφέρεται ο «Fileleutheros», αφορά την 
απογραφή μονίμων υπαλλήλων που αμεί-
βονται από δημόσιους-δημοτικούς πόρους. 
Το Πάρκο Πάρου, ως Δημοτική ΑΕ που δεν 

επιδοτείται από το κεντρικό κράτος ούτε από τον Δήμο, και που δεν διαθέτει μόνι-
μους υπαλλήλους παρά μόνο εποχικούς δίμηνης απασχόλησης, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ 
ΑΠΟΓΡΑΨΕΙ κύριε Μπελέγρη».

Η ΟΥΣΙΑ

Η εφημερίδα μας προκειμένου να ενημερωθεί κατά πόσο είναι βάσιμοι οι παραπά-
νω ισχυρισμοί επικοινώνησε με την πλέον επίσημη αρχή για το θέμα, δηλαδή, με την 
υπεύθυνη του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, του υπουργείου διοικητικής 
μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με το υπουργείο η νομοθεσία για τη μη απογραφή στο Μητρώο δεν προ-
βλέπει κυρώσεις από πλευράς υπουργείου Εσωτερικών, αλλά προβλέπει κυρώ-
σεις από πλευράς υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και υπουργείου 
Οικονομικών.

Ακόμα, σε δημόσιες δηλώσεις του για το θέμα ο υφυπουργός εσωτερικών κ. Γιώρ-
γος Ντόλιος, είπε: «Κάποιες από τις ΝΠΙΔ που δεν έχουν απογράφει, αναφέρουν ότι 
δεν παίρνουν κρατική χρηματοδότηση, ότι παίρνουν χρήματα από κοινοτικά 
προγράμματα μόνο που είναι δημοτικές επιχειρήσεις και την πλειοψηφία των 
μετοχών έχει το κράτος με την ευρύτερη έννοια, εξ αυτού του λόγου προκύπτει 
η υποχρέωση να απογραφούν. Θα πρέπει να απογραφούν και οι δημοτικές επιχει-
ρήσεις με συμβάσεις έργου για να μην υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία».

Τέλος, όπως δήλωσε και ο κ. Ντινόπουλος «[…] η απογραφή εντάσσεται στις ενέρ-
γειες της κυβέρνησης για ενίσχυση της διαφάνειας και εξορθολογισμού της λειτουρ-
γίας του Δημοσίου, προκειμένου αυτό να γίνει περισσότερο αποδοτικό. Δεν είναι 
σπουδαίο να απογραφούν, αφού δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Εξάλλου, μέσω της 
απογραφής δεν θα υπάρχει πλέον καμία σκιά στη λειτουργία τους».

Σημειώνουμε ακόμα, ότι η απογραφή –ειδικά στις μέρες μας- είναι απαραίτητη, κα-
θώς οι έλεγχοι έχουν φέρει μεταξύ άλλων στην επιφάνεια περιπτώσεις με πλαστά 
τιμολόγια και υπογραφές συμβάσεων εκτέλεσης έργων, τα οποία δεν υλοποιήθηκαν 
ποτέ, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί σε διάφορους φορείς της μαύρης 
λίστας είναι ο εντοπισμός τιμολογίων από μαγαζί με εσώρουχα…

Η Δημοτική μας Επιχείρηση

Στο Πολιτιστικό Πάρκο Δήμου Πάρου, «ξεχνούν» διαρκώς πως είναι μία ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Μία επιχείρηση που δεν ανήκει σε κανέναν άλλο, παρά μόνο στην Παριανή κοι-
νωνία. Άλλωστε ο Δήμος είναι αυτός που είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ. Με 
χρήματα του Δήμου Πάρου, στήθηκε η επιχείρηση. Ακόμα και οι δανεισμοί γίνονται 
με την εγγύηση του Δήμου Πάρου. Τέλος, ο χώρος που στεγάζεται το Πάρκο είναι 
δημοτική περιουσία.

Σε ό,τι αφορά βέβαια τα φληναφήματα ότι η δημοτική επιχείρηση δεν έχει υποχρέ-
ωση να απογραφεί κλπ, κλπ, να θυμίσουμε πως το Πολιτιστικό Πάρκο  ΔΗΜΟΥ ΠΑ-
ΡΟΥ δεν είναι ανεξάρτητο κρατίδιο… Την απογραφή θα την κάνουν, διότι αυτός 
είναι ο Νόμος. Τα υπόλοιπα είναι σκέψεις για τον κάλαθο των αχρήστων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Διευκολύνσεις 
στα ΑΜΕΑΙ

Τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο του Ππρογράμματος 
«Προμήθεια συστημάτων πρόσβασης ατόμων με κινη-
τικά προβλήματα σε παραλίες των νησιών του Νοτίου 
Αιγαίου». της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διάδρομος 
πρόσβασης για ΑΜΕΑ σε νερό, τουαλέτα-αποδυτήριο, 
καθώς και τροχήλατο πλωτό αμαξίδιο, στην παραλία 
«Χρυσή Ακτή».

Επίσης, στην παραλία «Τσερδάκια» τοποθετήθηκε διά-
δρομος πρόσβασης για ΑΜΕΑ και ένα  τροχήλατο πλω-
τό αμαξίδιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάρου: «Η προ-
σβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι 
σημαντική και η εξασφάλιση δύο τουλάχιστον λειτουρ-
γικών και φιλικών παραλιών για το σύνολο των επισκε-
πτών αποτελεί ηθική υποχρέωση του κάθε Δήμου απέ-
ναντι στους συνανθρώπους μας. Άλλωστε τα οφέλη από 
αυτό το έργο είναι πολλαπλά, αφού αναβαθμίζει παράλ-
ληλα και το επίπεδο της Πάρου ως ποιοτικού τουριστι-
κού προορισμού».

Καύση νεκρών με 
απόφαση Δήμων

Το «πράσινο» φως για τη δημιουργία Κέντρων Αποτέ-
φρωσης Νεκρών (ΚΑΝ), «άναψε» με πρόσθετη τροπο-
λογία στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Νέο Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Αθήνας - Θεσσαλονίκης», καθώς για τη δημι-
ουργία Κέντρων σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδί-
ου πόλεων θα αποφασίζουν οι Δήμοι.

Στην τροπολογία περιλαμβάνεται ακόμη η δυνατότητα 
των Δήμων που διαχειρίζονται Κοιμητήρια να ιδρύουν 
εντός αυτών μονάδες αποτέφρωσης οστών νεκρών, 
προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα, που ανακύ-
πτουν μετά την εκταφή με την αναζήτηση χώρων για 
την φύλαξη των οστών.

Σημειώνεται, ότι για την αποτέφρωση νεκρών ορίζε-
ται πως «συντάσσεται ληξιαρχική πράξη εντός 60 ημε-
ρών από το θάνατο» και αφού προσκομιστεί έγγραφη 
δήλωση ή σημείωμα του θανόντος, ότι επιθυμούσε την 
αποτέφρωση της σορού του. Αντίθετα, η αίτηση μπορεί 
να υπογραφεί από συζύγους, συντρόφους με σύμφωνο 
συμβίωσης ή από συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

Καθαρισμός

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο υποθαλάσσιος κα-
θαρισμός της περιοχής από το λιμάνι Παροικιάς, μέχρι 
την περιοχή Λιβάδια, την Τρίτη 22 Ιουλίου. 

Η οργάνωση της δράσης πραγματοποιήθηκε από την 
Δημοτική Κοινότητα Παροικίας, σε συνεργασία με την 
υπηρεσία καθαριότητας Δήμου Πάρου και υποστήριξη 
από μηχάνημα της ΔΕΥΑΠ. 

Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν καθοριστικά οι 
εθελοντές δύτες: Ριχάρδος Ζιπλ, Κώστας Γκουρογιάν-
νης, Νίκος Γκουρογιάννης και οι Μενέλαος Μαρούλης, 
Αντώνης Πάσσος, Γιώργος Νομικός οι οποίοι διέθεσαν 
τα σκάφη που υποστήριξαν τους εθελοντές και ο Ν.Ο.Π. 
δια του προέδρου του κ. Λευτέρη Πώλου και του κ. 
Θωμά Ραγκούση. Τον συντονισμό της προσπάθειας ανέ-
λαβαν ο κ. Μανώλης Καβάλης, επόπτης υπηρεσίας κα-
θαριότητας και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Παροικίας, κ. Μηνάς Καλακώνας.

Τέλος, σε ανακοίνωσή του ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, 
επισημαίνει για τον καθαρισμό του βυθού στον κόλπο 
της Παροικιάς, τα εξής: «[…] Θα θέλαμε να σημειώσου-
με ότι τέτοιες κινήσεις είναι πολύ ευχάριστο να γίνονται. 
Η ενεργοποίηση όλων για την προστασία του θαλάσσι-
ου περιβάλλοντος είναι σημαντική. Τα «ευρήματα» ήταν 
τόσα και τέτοια όμως που γεννούν προβληματισμό. Ας 
ελπίσουμε πως δεν θα βρούμε ξανά στο βυθό παρόμοια 
(…) Ευχόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες να πραγματοποιη-
θούν και στο μέλλον».

Ούτε κόκκο άμμου 
Όχι σκουπίδια – Όχι πλαστικά - Όχι μεγαλοκαρχαρίες 

σε θάλασσες και ακτές. Η συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑ-
ΣΟΚ έχοντας λεηλατήσει μισθούς, συντάξεις, δημόσια 
αγαθά και ζωές, βάλθηκε να μας κλέψει και το καλοκαί-
ρι. Βότσαλα, κοχύλια, αστερίες, ακρογιαλιές, δειλινά θα 
γίνουν μακέτες στα καταστροφικά σχέδια εκείνων, που 
βλέπουν μόνο κέρδος. 

Τεράστια ξενοδοχεία, γήπεδα γκολφ, μαρίνες για γιότ 
θα μπαζώσουν τις παραλίες. Αυτές έχουν βάλει στο μάτι 
εμίρηδες και… κακομοίρηδες, ξένοι και ντόπιοι δήθεν 
επενδυτές.

Και η κυβέρνηση κάνει τους μεσίτες πουλώντας κο-
ψοχρονιά. Με το νομοσχέδιο αυτό και άλλες ρυθμί-
σεις, διατάξεις, νομοθετήματα, που αφορούν σε ακτές, 
παραλίμνιες και παρόχθιες ζώνες, υπονομεύεται σε 
πρωτόγνωρο βαθμό το μέγεθος, το καθεστώς και ο 
χαρακτήρας της δημόσιας περιουσίας, αλλά και ευρύ-
τερα η φύση, οι παραδόσεις και το μέλλον της χώρας. 
Ανατρέπεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη απόλαυση 
των δημόσιων αγαθών, η κατοχυρωμένη από αιώνες 
διάσταση των δημόσιων κτημάτων ως «κοινής χρήσης 
πράγματα, εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτη-
σίας» και, επομένως, προσβάλλεται ευθέως κάθε επι-
στημονική, δικαιακή και κοινή λογική.

-  Να προστατέψουμε τους αιγιαλούς τις λίμνες και 
τον ανεκτίμητο φυσικό πλούτο της χώρας μας από μια 
ανεπανόρθωτη καταστροφή.

-  Να σώσουμε τους αιγιαλούς, να σώσουμε τις ακτές, 
να σώσουμε τον πολιτισμό και τη μνήμη.

-  Να διδαχτούμε από την τραγική περιβαλλοντική 
αλλά και τουριστική καταστροφή των Ισπανικών ακτών.

-  Να δώσουμε από κοινού και με κάθε νόμιμο μέσο 
τη μάχη για να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει το 
νομοσχέδιο του περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και του-
ριστικού trafficking στη Βουλή. 

Ακόμα κι αν το νομοσχέδιο περάσει, θα μας βρει 
μπροστά του κάθε «επενδυτής» που θα επιχειρήσει 
να φράξει, να μπαζώσει, να καταστρέψει και το πιο μι-
κρό τμήμα της χώρας μας. Συλλογικά, μαζικά, αγωνι-
στικά, μπροστά σε κάθε μπουλντόζα που θα απειλήσει 
την ομορφιά, τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Θα μας 
βρουν μπροστά τους ενωμένους και αποφασισμένους. 
Από τη Χαλκιδική μέχρι τις Κυκλάδες, από τη Ρόδο μέχρι 
της Εύβοια, από την Πελοπόννησο μέχρι τα Ιόνια Νησιά 
εμείς θα δώσουμε τη μάχη και θα την κερδίσουμε για 
όλα όσα έχουμε ζήσει εμείς και όλα όσα δικαιούνται να 
ζήσουν οι επόμενες γενιές. Παραλάβαμε χώρα, δεν θα 
τους παραδώσουμε οικόπεδα.

Δεν δικαιούνται να πουλάνε κάτι που δεν τους 
ανήκει

Οι αιγιαλοί, οι ακτές, ο πολιτισμός και οι μνήμες 
δεν πωλούνται.

ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου

70 χρόνια 
«Φωνή»

Ευτύχησα να γεννηθώ σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, 
τον Πύργο της Ηλείας, όπου οι καθημερινές εφημερίδες 
ποτέ δεν ήταν λιγότερες από πέντε. 

Ο ρόλος του τύπου στην κοινωνική ζωή του τότε είναι, 
επομένως, προφανής. Η πιο παλιά εφημερίδα, η «Πα-
τρίς» Πύργου, ιδρύθηκε το 1902 και είναι, σήμερα, η β’ 
αρχαιοτέρα καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα.

Μια δεύτερη, η «Αυγή» Πύργου, συμπλήρωσε μό-
λις προχθές, τα 70 χρόνια κυκλοφορίας της. Η χρονική 
συγκυρία με τη «Φωνή της Πάρου», δεν είναι συμπτω-
ματική, υπενθυμίζει ότι ο αγώνας, για να επιβιώσει μία 
επαρχιακή εφημερίδα, αποτελεί ένα ιδιαίτερο, συνεχές 
έπος.

Εύχομαι στη «Φωνή της Πάρου», να μην αρκεστεί στα 
113 (μέχρι στιγμής) χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας της 
«Πατρίδας» Πύργου, αλλά να τα ξεπεράσει.

Η. Χ. Παπαδημητρακόπουλος

...κυκλοφόρησε,
αναζητήστε το!

Αγ. Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr
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Εκδήλωση στη Λογγοβάρδα
Ἑωρτάσθηκε στὶς 23 Ἰουλίου στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Λογγοβάρδας ἡ ἀνάμνησις τοῦ 
θαύματος τῆς διασώσεως τῶν 125 νέων 
τὸ 1944. Τὴν πανηγυρικὴ θεία λειτουργία 
τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Καλλίνικος συμπαραστατούμενος 
ἀπὸ τὸν καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρχιμ. 
Χρυσόστομο Πῆχο καὶ ἄλλους κληρικούς.
Ὁ σεβασμιώτατος τόνισε στὸ κήρυγμά του 
τὴν ἀνάγκη νὰ τελεῖται ἡ πανήγυρις καὶ 
νὰ θυμώμαστε ἐκεῖνα τὰ συγκλονιστικὰ 
γεγονότα ποὺ διεδραμάτισαν καθοριστικὸ 
ρόλο γιὰ τὴν πορεία τοῦ νησιοῦ καὶ ἐπήνεσε 
τὴν Μονὴ Λογγοβάρδας, διότι μεταξὺ ἄλλων 
τηρεῖ καὶ αὐτὴν τὴν παράδοσι. Ἔστω καὶ 
λίγοι, κρατοῦν τὴν μνήμη ζωντανή. Ἐπίσης 
ἀναφέρθηκε στὴν πρόσφατη μετάβασί του 
στὴ Ρωσία καὶ στὴν μεγάλη εὐσέβεια τοῦ 
ρωσικοῦ λαοῦ.
Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσι τῆς εἰκόνος τῆς 
Βλαχερνιτίσσης καὶ ὁ ἁγιασμός καὶ τέλος ἡ κοινὴ τράπεζα γιὰ ὅλους. Στὸ τέλος ὁ 
καθηγούμενος ἀναφέρθηκε στὴν ἀπουσία τῶν ἐπίσημων ἀρχῶν, ἐκτὸς ἐλαχίστων 
ἐξαιρέσεων καὶ εὐχήθηκε τὴν οὐσιαστικώτερη ἀντιπροσώπευσί τους στὸ μέλλον.

Ιστορικό του Θαύματος 

«Σύσσωμο τό ἑλληνικό ἔθνος ἀγωνίσθηκε ἐναντίον τῶν ἰταλογερμανικῶν 
στρατευμάτων κατοχῆς τῆς πατρίδας μας. Ἡ ἐθνική ἀντίσταση εἶχε τεράστιο κόστος 
καί θυσίες σέ ἀνθρώπινο δυναμικό τόσο ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἑλλήνων πατριωτῶν 
καί τῶν συμμάχων τους ὅσο καί ἀπό τήν πλευρά τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονα. Ποιός 
Ἕλληνας μπορεῖ νά ξεχάσει τό ὁλοκαύτωμα τοῦ Διστόμου, 10 Ἰουνίου 1944 καί 
τῶν Καλαβρύτων, 13 Δεκεμβρίου 1943; Βαρβαρότητα, ἐκφοβισμός, ἀντεκδίκηση, 
τιμωρία τῶν ἀθώων ἀπό τούς ἔνοχους ἐπιδρομεῖς καί καταληψίες τοῦ πατρίου 
ἐδάφους, ἐκτελέσεις, ἐν ψυχρῶ δολοφονίες. 
Σάν σήμερα ὅμως, 23 Ἰουλίου 1944, ἕνα ἱερό κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, 
ἡ νῆσος Πάρος, ἔχει νά μᾶς ἀναδείξει μία μεγαλειώδη γιορτή, ἕνα πανηγύρι χαρᾶς 
καί εὐγνωμοσύνης πρός τήν Παναγίαν ἐπί τῇ διασώσει 125 Παρίων, οἱ ὁποῖοι εἶχε 
ἀποφασισθεῖ ἀπό τόν Γερμανό διοικητή τῆς Πάρου νά ἐκτελεσθοῦν, μεταξύ τῶν 
ὁποίων καί ὁ πρώην Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Ἀμβρόσιος, ἀπό τή Μάρπησσα 
τῆς Πάρου. 
Τί εἶχε ὅμως διαμεσολαβήσει καί ποῦ ἔγκειται τό θαῦμα; 
Εἰδικοί Γερμανοί ἀξιωματικοί τοῦ μηχανικοῦ καί στρατιῶτες ἄρχισαν μέ ἐντατικούς 
ρυθμούς νά κατασκευάζουν ἀεροδρόμιο στήν πεδιάδα πού βρίσκεται στή θέση 
Γαλλιός, σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τά χωριά Πρόδρομος, Μάρμαρα καί Τσιμπίδος, 
στήν ἀνατολική μεριά τῆς Πάρου. Στό ἐργοτάξιο αὐτό δούλευαν ἐργάτες ἀπό 
τήν Πάρο, τήν Ἀντιπάρο καί τή Νάξο, κάτω ἀπό τίς ἐντολές καί ὁδηγίες καί τήν 
ἐποπτεία Γερμανῶν Ἀξιωματικῶν. Τό Ἀεροδρόμιο αὐτό εἶχε μεγάλη ἐπιχειρησιακή 
σημασία, γιατί θά ἀποτελοῦσε κεντρικό στρατηγικό σημεῖο στό Αἰγαῖο γιά τίς 
δυνάμεις τοῦ Ἄξονα. 
Γι’ αὐτό καί οἱ Σύμμαχοι ἐπεχείρησαν τήν καταστροφή του.
Ὁ Ἱερός Λόχος, μαζί μέ Βρετανούς καταδρομεῖς, ἐπιτίθεται αἰφνιδιαστικά, 
ἐξουδετερώνει τήν γερμανική φρουρά τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πάρου καί συλλαμβάνει 
τόν διοικητή της. Ἀναλυτικότερα, στίς 14 Μαΐου 1944 ἀγγλικό ὑποβρύχιο ἄραξε σέ 
ἕναν ὅρμο στό Πίσω Λειβάδι τῆς Πάρου καί ἔβγαλε στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι ἀνέβηκαν 
στό χωριό Τσιμπίδο (Μάρπησσα) καί πῆραν αἰχμαλώτους 7 στρατιῶτες Γερμανούς 
τήν ὥρα πού κοιμόντουσαν, σκότωσαν δύο καί τραυμάτισαν τόν διοικητή τοῦ 
ἀεροδρομίου ὑπολοχαγό Τάμπε, βρέθηκαν δέ καί καλώδια ἐπικοινωνιῶν κομμένα. 
Τό πρωί σέ ἀντίποινα συνέλαβαν οἱ Γερμανοί στό ἀεροδρόμιο τόν νεαρό Νικόλαο 
Στέλλα ἀπό τίς Λεῦκες. Ἔχοντας ἐναντίον του βάσιμες ὑποψίες τόν θανάτωσαν μέ 
ἀγχόνη κρεμώντας τον πάνω σέ ξύλο σέ ψηλό μέρος γιά νά φαίνεται ἀπό τά γύρω 
χωριά πρός ἐκφοβισμό. Ὁ στρατιωτικός διοικητής Γκραφονμπερεμπέργκ ζήτησε 
ἀπό τούς Προέδρους τῶν Κοινοτήτων Πάρου καί Ἀντιπάρου νά τοῦ παραδώσουν 
σέ ὁρισμένη μέρα 125 νέους, τούς ὁποίους θά ἐκτελοῦσε.
Οἱ Πρόεδροι ὅλων τῶν Κοινοτήτων καί οἱ ἱερεῖς - ἐφημέριοι μαζί μέ τόν Ἡγούμενο 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας Φιλόθεο Ζερβάκο πῆγαν ὅλοι στήν κωμόπολη 
Τσιμπίδο, στό σπίτι τοῦ καλοῦ γιατροῦ Εὐστρατίου Ἀλιπράντη καί, ἀφοῦ ἔκαναν 
συμβούλιο, ἀποφάσισαν νά πᾶνε ὅλοι μαζί στό διοικητή καί νά τόν παρακαλέσουν 
νά ἀλλάξει ἀπόφαση.
Ἐπειδή ὅμως πληροφορήθηκαν ὅτι ὁ διοικητής εἶχε προαναγγείλει νά μήν πάει 
κανείς στό διοικητήριο γιά νά μεσολαβήσει τήν ἀναστολή ἤ τήν ἄρση τῆς 
ἀπόφασης ἐκτέλεσης τῶν Παρίων, σχημάτισαν ἐπιτροπή ἀποτελούμενη ἀπό τόν 
Ἡγούμενο Πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο, τόν γιατρό Ἀλιμπράντη καί τόν Πρόεδρο 

τῆς Κοινότητας Ἀρχιλόχου Ἐμμανουήλ Καβάλλη, ἡ ὁποία πῆγε στόν Φρούραρχο 
Ζάσσε, ὑπολοχαγό, τόν ὁποῖο παρακάλεσαν νά μεσιτεύσει πρός τόν Διοικητή. Ὁ 
Φρούραρχος τούς εἶπε ὅτι «ἐγώ τόν παρακάλεσα νά μήν σκοτωθοῦν ἄνθρωποι 

ἀθῶοι. Ἀλλά ἐκεῖνος ἦταν ἀμετάπειστος 
καί ἀκόμη μέ ἀπείλησε μέ αὐστηρό τρόπο 
νά μήν τοῦ ἀναφέρω κάτι σχετικό. Ὅποιος 
τολμήσει νά μεσιτεύσει θά τόν τιμωρήσει 
παραδειγματικά». 
«Τό μόνο πού σᾶς συνιστῶ, συνέχισε 
ὁ Φρούραρχος, εἶναι νά τόν καλέσει ὁ 
Ἡγούμενος στό Μοναστήρι, ἐκεῖ ἰδιαίτερα 
οἱ καλόγεροι νά τόν περιποιηθοῦν, καί σέ 
κάποια στιγμή νά κάνει λόγο ὁ Ἡγούμενος γιά 
τούς καταδικασθέντες σέ θάνατο Παριανούς, 
καί ἴσως δεχθεῖ τή διαμεσολάβηση». Ὁ 
Φρούραρχος παλαιότερα μιλοῦσε μέ ὡραῖα 
λόγια γιά τό Μοναστήρι τῆς Λογγοβάρδας 
καί τόν εἶχε προδιαθέσει εὐμενῶς.
Ὁ Ἡγούμενος δέν ἔχασε καιρό. Ἀμέσως τόν 
εἰδοποίησε καί τόν προσεκάλεσε νά ἐπισκευθεῖ 
τό Μοναστήρι. Μόλις πῆρε ὁ Διοικητής τήν 
πρόσκληση, εἰδοποίησε τηλεφωνικῶς τόν π. 

Φιλόθεο ὅτι τήν ἑπομένη 23 Ἰουλίου, ἡμέρα Κυριακή, θά ἐπισκεπτόταν τή Μονή 
μαζί μέ ἄλλους ἕξι ἀξιωματικούς καί στρατιωτικούς.
Πράγματι, τήν Κυριακή τό πρωί ἄφησε ὁ Γερμανός Διοικητής τό αὐτοκίνητό του 
σέ κάποιο σημεῖο τῆς διαδρομῆς, κοντά στό Μύλο, καί ἀπό κεῖ μέ ζῶα τῆς μονῆς 
μεταφέρθηκαν στό Μοναστήρι. Στήν ἀρχή ἔδειχνε σάν νά τά εἶχε χαμένα. Εἶχε 
βλέμμα στυγνό καί ἄγριο, ὕφος σατραπικό καί ἔδειχνε ὅλη τήν ἀγριότητα τοῦ 
κατακτητῆ. Ἀλλά μέ τίς περιποιήσεις τῶν μοναχῶν καί τίς φιλοφρονήσεις τους 
ἄρχισε νά ἡμερώνει, νά γίνεται πιό ὁμιλητικός, νά ζητάει νά μάθει μέσω διερμηνέα 
τή σημασία ὁρισμένων ἀντικειμένων τῆς μονῆς, ὁ ἅγιος δέ Καθηγούμενος οὔτε γιά 
μία στιγμή δέν ἀπομακρύνθηκε ἀπό κοντά του. Μετά τό φαγητό καί τά γλυκίσματα 
ὅλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Γερμανοῦ Διοικητοῦ κατέβηκε στό καθολικό της Μονῆς γιά 
νά παρακολουθήσει τήν ἱερή ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, μετά τό τέλος τῆς ὁποίας 
οἱ μοναχοί ἔψαλλαν τήν παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 
ὑπέρ τῆς διάσωσης τοῦ μελλοθανάτων ἀδελφῶν.
Μετά τήν ἱερά Παράκληση καί ἐνῶ ἦταν ὅλοι ἕτοιμοι νά ἀναχωρήσουν, ὁ διοικητής 
σέ ἀπόδειξη φιλοφροσύνης εἶπε στόν π. Φιλόθεο Ζερβάκο νά τοῦ ζητήσει μιὰ 
ὁποιαδήποτε χάρη. 
Ὁ Ἡγούμενος θαύμασε γιά τήν μεταστροφή τοῦ Γερμανοῦ Διοικητῆ, πῆρε θάρρος 
καί ἀφοῦ ζήτησε νά μείνουν μόνοι στό ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς τόν εὐχαρίστησε 
γιά τήν τιμητική ἐπίσκεψη στήν ἱστορική μονή, τοῦ εὐχήθηκε ὑγεία καί εὐτυχία 
καί ζήτησε μέσω τοῦ διερμηνέα, νά τοῦ ὑποσχεθεῖ ὅτι τή χάρη πού θά ζητήσει νά 
μήν τοῦ τήν ἀρνηθεῖ. Ὁ διοικητής τοῦ ἔδωσε τό δεξί χέρι καί τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι 
θά δώσει ὅ,τι τοῦ ζητήσει. Καί ὁ πατήρ Φιλόθεος τοῦ εἶπε: «θέλω νά χαρίσεις τή 
ζωή ἐκείνων πού καταδικάσθηκαν σέ θάνατο χωρίς νά φταῖνε».
Ὁ διοικητής τοῦ ἀπάντησε: «Ζήτησέ μου ἄλλη χάρη, γιατί αὐτήν δέν μπορῶ νά 
τήν κάνω. Ξέρω ὅτι δέν εἶναι δίκαιη ἀπόφαση, ἀλλά δέν ἐξαρτᾶται ἀπό μένα. 
Ἔχω τέτοια διαταγή ἀπό τούς ἀνωτέρους μου, ὅταν σκοτωθεῖ ἕνας Γερμανός νά 
φονεύονται πενήντα. Ὁ Ἡγούμενος τοῦ ἀνταπαντᾶ καί τοῦ λέει: «Ἐφόσον δέν 
μοῦ κάνατε τή χάρη πού σᾶς ζήτησα, γι’ αὐτό στούς ἐκτελεσθησομένους νά μέ 
συμπεριλάβετε καί μένα». Τότε ὁ διοικητής συγκινήθηκε, τοῦ ἔδωσε τό χέρι καί 
τοῦ λέγει• «σοῦ τούς χαρίζω• μόνον νά συστήσεις σέ ὅλους τους κατοίκους τοῦ 
νησιοῦ νά μήν ἐπαναληφθεῖ τέτοιο σαμποτάζ». Ὁ Ἡγούμενος τοῦ τό ὑποσχέθηκε 
καί ἔτσι ὁ Γερμανός διοικητής ἔφυγε ἀπό τό Μοναστήρι τῆς Λογγοβάρδας 
εἰρηνικός, εὐχαριστημένος. Δέν ἄργησε ὅμως νά ἔλθει ἡ μέρα τῆς ἀπελευθέρωσης 
τοῦ νησιοῦ καί τῆς Ἑλλάδας ἀπό τά στρατεύματα κατοχῆς. 
Γιά μᾶς τούς χριστιανούς αὐτό πού πιό πάνω περιγράψαμε δέν εἶναι παρά ἕνα 
θαῦμα. Ναί μέν ἡ εὐφυία τοῦ Γέροντα Ἡγουμένου καί οἱ διπλωματικές ἐνέργειες 
τῶν μοναχῶν καί τῶν ἄλλων Παριανῶν ἡγετῶν ἔκαναν ὅ,τι ἦταν δυνατόν νά 
κάνουν, γνωρίζοντας τή ρήση τοῦ Σολομώντα ὅτι καί θηρία πού κολακεύονται 
ἐξημερώνονται, ὅπως συνέβη μέ τήν περίπτωση τοῦ Γερμανοῦ Διοικητῆ, πού κατά 
τή μορφή καί τήν ψυχή ἔμοιαζε μέ ἀνήμερο θηρίο.
Ἀλλά ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ μητέρα πού καταλαβαίνει τόν πόνο τῶν παιδιῶν της, ἡ 
προστασία καί ἡ ἐλπίδα ὅλων ὅσοι ζοῦν στό πένθος καί τή θλίψη εἶδε τήν ἀδικία, 
ἄκουσε τίς δεήσεις τοῦ φιλόχριστου λαοῦ τῆς Πάρου καί μετέτρεψε τήν καρδιά 
καί τόν ἀρνητισμό τοῦ Γερμανοῦ διοικητῆ καί χάρισε τή σωτηρία σέ 125 ψυχές.
Ἀξίζει λοιπόν νά ψάλλουμε κι ἐμεῖς τό πιό κάτω διαπιστωτικό τροπάριο πού ἀκοῦμε 
σέ ὅλες τίς ἐκκλησίες τό Δεκαπενταύγουστο:
«Οὐδείς προστρέχων ἐπί Σοί κατησχυμμένος ἀπό σοῦ ἐκπορεύεται, Ἁγνή Παρθένε 
Θεοτόκε, ἀλλ’ αἰτεῖται τήν χάριν καί λαμβάνει τό δώρημα πρός τό συμφέρον τῆς 
αἰτήσεως».

ΦΩΤΟ: Γιάννης Β. Κωβαίος
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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 

ΚΩΣΤΟΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, 
πωλείται αγρόκτηµα, 15 
στρέµµατα, µε δρόµο κύρι-
ο, φως-νερό, ανεµπόδιστη 
θέα σε θάλασσα και Νάξο, 
σε περιοχή µε βίλλες. Τηλ.: 
6944914399

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πωλείται οικόπεδο 330 τµ, 
µε την άδεια οικοδοµής. 
Τηλ.: 6989871269

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

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 (ΛΕΙΒΑΔΙ-
Α), ενοικιάζεται ισόγειο 
2άρι, επιπλωµένο, µε αυ-
τονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ.: 
6977785214, 2109631639

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται 
δίπατη γκαρσονιέρα, 25 
τµ, για όλο το χρόνο, σε 
πλατεία, όπισθεν µουσείου 
Περαντινού. Επιπλωµέ-
νη, a/c (ψύξη-θέρµανση), 
parking, 150,00 € /µήνα. 
Τηλ.: 6942464971

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 52 τµ, (2 δω-
µάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, 
wc). Τηλ.: 6974491492

ΚΩΣΤΟΣ, ενοικιάζεται 
ισόγειο 3άρι, µε τζά-

κι, αυτόνοµη θέρµανση, 
σκεπαστή βεράντα. Τηλ.: 
6973086872

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ζητείται 
προς ενοικίαση για όλο 
το χρόνο, από παριανή 
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 – ΖΗΤΗΣΗ   

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για 
ξενοδοχείο στην Νάουσα.  
Τηλ.: 22840 51020, 22840 
51622

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται, έως 
28 ετών, χωρίς υποχρε-
ώσεις, για κατάστηµα που 
ανοίγει προσεχώς στην 
Παροικία (µε όλα 1 ευρώ). 
Οι ενδιαφερόµενοι παρα-
καλούνται όπως στείλουν 
βιογραφικό ή κάποια στοι-
χεία εγγράφως στο Fax: 
2155505944

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

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

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-
ραλία Παροικίας Πάρου 
πωλείται, σε λειτουργία, 
µε πλήρη εξοπλισµό. Τηλ.: 
6946467908, 2284024507

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «Α-
ΓΟΡΑ» πωλείται, στον 
περιφερειακό της Παροι-
κίας. Τηλ.: 2284023700 
(ώρες καταστηµάτων) 

ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 

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

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

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

ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ MIELE 
πωλείται, ελαφρώς µε-
ταχειρισµένο. Τηλ.: 
6989871269 

ΦΟΥΣΚΩΤΟ WAVE 
MARINER 60, 4,35 m, 
πωλείται, τρέιλερ έλξις, 
φυλάσσεται σε γκαράζ, 
άριστη κατάσταση. Τι-
µή 5.500,00 €. Τηλ.: 
6944914399

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€

Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

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 1 Αυγούστου από 9.00-14.00
Σάββατο 2 Αυγούστου από 10.00-13.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

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

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πεσιρίδου Ευτυχία,  πνευµονολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παθολόγος
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πανταζής Στυλιανός Ολιστικός ιατρός, θα κάνει 
ιατρείο στη «διάγνωση»

Τρίτη 19/08/2014   10.00 -14.30
Πέµπτη 21/08/2014  10.00 -14.30
Τρίτη 26/08/2014   10.00 -14.30

Πέµπτη 28/08/2014  10.00 -14.30
Θα πραγµατοποιείται ΤΕΣΤ ∆ΥΣΑΝΕΞΙΑΣ καθώς και 

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ για ∆ιακοπή Καπνίσµατος.
Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

από ∆ευτέρα 04/08/2014 καθηµερινά 09.00-14.00 & 
17.00-21.00 καθώς και κάθε Σάββατο 10.00-14.00.

Ο παιδίατρος της «διάγνωσης» πραγµατοποιεί 
εµβολιασµούς και χορηγεί Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας

για το σχολείο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  

Το ετήσιο µνηµόσυνο του Γεωργίου Φυσιλάνη θα 
τελεστεί το Σάββατο 09 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Με-
ταµόρφωσης του Σωτήρος στη Μάρπησσα, στις 9:30 πµ 
(µετά τη Θεία Λειτουργία). 
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«Φθηνός» 
τουρισμός 
στην Ελλάδα…

Έντονος είναι ο προβληματισμός σε διάφορους κλά-
δους του τουρισμού, καθώς ο αυξημένος αριθμός αφί-
ξεων ξένων τουριστών δεν μεταφράζεται σε πολλαπλα-
σιασμό των εσόδων.

Το αυξημένο τουριστικό κύμα στην Ελλάδα, το οποίο 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Τουρισμού 
αναμένεται να φθάσει ακόμα και τους 20 εκατ. επισκέ-
πτες το 2014, συνοδεύεται από λίγα έσοδα, με αποτέλε-
σμα οι άμεσα εμπλεκόμενοι να κρατούν… μικρό καλάθι 
αναφορικά με το τελικό πρόσημο στους ισολογισμούς 
των επιχειρήσεών τους. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «zougla.gr», ήδη αρ-
κετοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στον 
εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την προσέλκυση «ποι-
οτικότερων» τουριστών. Όπως δείχνουν τα στοιχεία 
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), το 
2013 έκλεισε με 17,9 εκατ. αφίξεις τουριστών και έσο-
δα 11,9 δισ. ευρώ, με τη μέση ταξιδιωτική δαπάνη στα 
657 ευρώ ανά επισκέπτη, γεγονός που σημαίνει ότι ο 
τουρισμός αποτέλεσε το 6,5% του ΑΕΠ της χώρας. Αντί-
στοιχα, οι εκτιμήσεις για το 2014 «βλέπουν» έκρηξη της 
τουριστικής ζήτησης, με τον τουρισμό να συμβάλλει με 
το 5% των συνολικών εσόδων του κράτους, προσφορά 
που θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση 
με τον συνολικό αριθμό των ξένων επισκεπτών. Στόχος, 
πάντως, είναι μέχρι το 2021 η μέση ταξιδιωτική δαπάνη 
να φτάσει τα 800 ευρώ, ενισχύοντας έτσι τόσο τα κρα-
τικά έσοδα όσο και το μερίδιο συμβολής του τουρισμού 
στο ΑΕΠ. Βέβαια, συνάρτηση της αύξησης των φορολο-
γικών εσόδων από τον τουρισμό είναι οι αυστηροί έλεγ-
χοι, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η 
οποία, ιδίως στους τουριστικούς προορισμούς, μοιάζει 
ανεξέλεγκτη.

Κρατικά έσοδα
Μπορεί στους δημοφιλείς και μη τουριστικούς προο-

ρισμούς να γίνεται το αδιαχώρητο από τουρίστες, ωστό-
σο το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η αύξηση των αφί-
ξεων θα ενισχύσει σημαντικά τα κρατικά έσοδα.

Όλα, βέβαια, θα εξαρτηθούν από το πώς θα κλείσει η 
φετινή χρονιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα για το 
2013 που αποκαλύπτει η έρευνα του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, τα περιθώρια αισιοδοξίας 
για εκτίναξη των τουριστικών εσόδων το 2014 είναι πε-
ριορισμένα. Και αυτό επειδή η μέση δαπάνη ανά ταξίδι 
ενός ξένου τουρίστα το 2013, που μειώνεται συνεχώς 
τα τελευταία χρόνια, είναι σημαντικά χαμηλότερη σε 
σύγκριση με πριν από έξι χρόνια. Συγκεκριμένα, ένας 
αλλοδαπός τουρίστας το 2013 ξόδεψε 653 ευρώ ή 
73,1 ευρώ ανά διανυκτέρευση για σύνολο περίπου 
εννέα διανυκτερεύσεων. Σύμφωνα με τη σχετική 
έρευνα, παρότι η δαπάνη της περυσινής χρονιάς είναι 
αυξημένη κατά 1,2% σε σύγκριση με το 2012, είναι 

χαμηλότερη σε ποσοστό 10,5% από το 2008, οπότε 
διαμορφωνόταν στα 730 ευρώ.

Επίσης, αν για τα έτη 2012 και 2013 περιληφθούν δα-
πάνες από κρουαζιέρες, τα μέσα έξοδα ανά τουρίστα 
είναι ακόμη χαμηλότερα. Η δαπάνη, δηλαδή, ανά ταξίδι 
το 2012 γίνεται 616,20 ευρώ και 604,20 ευρώ το 2013. 
Πού οφείλεται η συρρίκνωση αυτή της μέσης δαπάνης 
(που επηρεάζει αντίστοιχα και τη δαπάνη ανά διανυ-
κτέρευση); Στο γεγονός ότι η δαπάνη των ταξιδιωτών 
με κρουαζιέρες είναι πάρα πολύ χαμηλή, ενώ αντίθετα 
ο αριθμός τους σχετικά μεγάλος (περίπου 3 εκατ.), με 
αποτέλεσμα να επιδρά αρνητικά στη διαμόρφωση του 
μέσου όρου.

Ταξιδιωτική δαπάνη ξένων επισκεπτών
Όπως αναφέρει η έκθεση, παρά τη μεγάλη αύξηση των 

αφίξεων και των εισπράξεων το 2013, η μέση ημερήσια 
δαπάνη το 2013 αυξήθηκε μόνο κατά 2,7%, φτάνοντας 
τα 73,1 ευρώ, και είναι χαμηλότερη κατά 4,3% από την 
αντίστοιχη δαπάνη του 2008, που ήταν 76,3 ευρώ. 

Την ίδια στιγμή, η μέση διάρκεια παραμονής των 
αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα εξακολου-
θεί να μειώνεται συνεχώς από το 2008. Από 9,6 
ημέρες που ήταν το 2008 έχει μειωθεί σε 8,9 το 
2013. Από τις χώρες της ΕΕ το 2013 τη μεγαλύτερη 
ταξιδιωτική δαπάνη την έχουν οι Αυστριακοί του-
ρίστες με 898 ευρώ κατά ταξίδι και ακολουθούν 
οι Γερμανοί με 838 ευρώ κατά ταξίδι. Τη μεγαλύ-
τερη διάρκεια παραμονής όμως την έχουν οι Γερμανοί 
τουρίστες με 12,8 διανυκτερεύσεις και ακολουθούν οι 
Βρετανοί με 10,2 διανυκτερεύσεις. Από τις εκτός ΕΕ 
χώρες, οι Καναδοί έχουν την υψηλότερη δαπάνη 
ανά ταξίδι (1.388 ευρώ), με τους τουρίστες από τη 
Βραζιλία (1.387 ευρώ) και την Αυστραλία (1.370 
ευρώ) να βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση 
αντίστοιχα. Οι Καναδοί μένουν τις περισσότερες μέρες 
στην Ελλάδα, με 14,6 διανυκτερεύσεις, και ακολουθούν 
οι Αυστραλοί με 12,2, γεγονός που ερμηνεύεται και από 
τη μεγάλη απόσταση που τους χωρίζει από την Ελλάδα.

Πού κατευθύνθηκαν οι δαπάνες;
Σύμφωνα με το ΞΕΕ, το μεγαλύτερο μερίδιο των δα-

πανών (περίπου 56,8%) προέρχεται από επισκέπτες 
οι οποίοι διέμειναν σε ξενοδοχείο ή ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα, ενώ μόλις το 12,1% των δαπανών προέρχο-
νται από επισκέπτες οι οποίοι διέμειναν σε ενοικιαζόμε-
να δωμάτια, διαμερίσματα ή σπίτια.

Επίσης, το υπόλοιπο 31,1% των δαπανών προέρχε-
ται από επισκέπτες οι οποίοι χρησιμοποίησαν κάποιον 
άλλο τύπο καταλύματος ή δεν δήλωσαν τον τύπο κα-
ταλύματος που χρησιμοποίησαν. Ενδιαφέρον πάντως 
έχει το στοιχείο ότι, παρόλο που έρχονται περισσότεροι 
τουρίστες, οι οποίοι αφήνουν λιγότερα σε σχέση με το 
παρελθόν, το 2013 η Ελλάδα κατάφερε να εμφανίσει τις 
καλύτερες επιδόσεις σε επίπεδο τουριστικών εισπράξε-
ων σε σχέση με τις ανταγωνιστικές χώρες.

Ειδικότερα, ενίσχυσε τα τουριστικά έσοδα κατά 17% 
περίπου το 2013 σε σχέση με το 2012 (δεν περιλαμβά-
νονται εισπράξεις από κρουαζιέρες), ποσοστό που δια-
μορφώθηκε σε 10,9% στην Τουρκία, 8% στην Κύπρο, 
7,5% στην Πορτογαλία, 4,9% στην Κροατία, 3,8% στην 
Ισπανία και 3,1% στην Ιταλία.

Τοπικές ειδήσεις

Ένας γιατρός, 
11000 ψυχές!

Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι… Τα 
απίστευτα του υπουργείου υγείας συνεχίζονται και έτσι 
θεώρησαν σωστό να αφαιρέσουν τον έναν από τους 
δύο γιατρούς του νησιού, από 15/7 έως 30/7, ώστε να 
στελεχώσουν-«μπαλώσουν», τα προβλήματα του τομέα 
υγείας στην Ίο!

Μ’ αυτό τον τρόπο ένα ολόκληρο νησί έμεινε μισό 
μήνα μ’ ένα γιατρό. Ένα νησί με χίλιους μόνιμους κα-
τοίκους, που αυτή την εποχή φιλοξενεί καθημερινά πε-
ρίπου 10000 επισκέπτες. Έτσι, έξω από το Πολυδύνα-
μο Ιατρείο Αντιπάρου, τοποθετήθηκε μία πινακίδα που 
έγραφε ότι για τα έκτακτα περιστατικά οι ασθενείς θα 
πρέπει να πηγαίνουν στο Κ.Υ. Πάρου!

Η ασχετοσύνη
Το παραπάνω περιστατικό δεν είναι η πρώτη φορά 

που γίνεται στην Αντίπαρο και βάζει σε κίνδυνο χιλιάδες 
ζωές.

Στο παρελθόν κάποιοι επαΐοντες του υπουργείου 
υγείας δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι τα δύο νη-
σιά (Πάρος-Αντίπαρος), δεν συνδέονται με δρόμο… Στη 
συνέχεια δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι δεν υπάρ-
χει 24 ώρες το 24ώρο θαλάσσια συγκοινωνία και αυτή 
δε γίνονταν τις ώρες που υπήρχε με ρυθμούς δρομο-
λογίων μετρό… Και ενώ όλα τα παραπάνω πιστεύαμε 
ότι κάποιοι τα κατανόησαν στο υπουργείο υγείας, ήρθε 
στη συνέχεια η απόφαση για τη νέα απόσπαση γιατρού 
και κατανοήσαμε σε όλο του το μεγαλείο την ασχετο-
σύνη των χαρτογιακάδων, που δήθεν λύνουν τα προ-
βλήματα της στελέχωσης για την υγεία στη χώρα μας. 
Ουδείς ακόμα μπορεί να κατανοήσει -ως φαίνεται- ότι 
ένας γιατρός πρέπει να είναι ξεκούραστος για να αντι-
μετωπίσει ένα περιστατικό και ότι δεν μπορεί να είναι 
σε 24ώρη βάρδια. Αυτά μάλλον είναι ψιλά γράμματα και 
δεν πρέπει να συμβαίνουν ούτε σε χώρες της κεντρικής 
Αφρικής.

Καμία αντίδραση
Όμως φαίνεται ότι η είδηση –που όριζε σαν Ελντορά-

ντο της υγείας το Κ.Υ. Πάρου- δεν ενόχλησε και πολύ 
τους φορείς και πολίτες της Αντιπάρου. Καμία ανακοί-
νωση δεν υπήρχε από κανέναν φορέα.

Προφανώς, το συνεχές τρέξιμο –όπως συμβαίνει και 
στην Πάρο- για το χρήμα, ένεκα τουριστικής σαιζόν, 
αφήνει όλα τα προβλήματα των νησιών μας μόνο για 
τους χειμερινούς μήνες. Στη συνέχεια έχουμε «ανακω-
χή» και αντιμετωπίζουμε τα όποια προβλήματα υπάρ-
χουν τους υπόλοιπους μήνες…

Σε μήνυμά του (στην προσωπική σελίδα που έχει στο 
facebook) ο γιατρός που αποσπάστηκε στην Ίο, κ. Σω-
τήρης Σκούρτης, έγραψε στις 28 Ιουλίου, το εξής:

«Άλλες τρεις μέρες στην εκμαυλισμένη από το χρήμα 
Ίο. Μετρώ ανάποδα τις μέρες κι ας είναι η εργασία εδώ 
πιο άνετη απ’ ότι στην Αντίπαρο. 

Σήμερα, έλαβα νέα ενόχληση από τους προϊσταμένους 
για να μείνω κι άλλο. Μας άκουσε όλη η Ίος από τις φω-
νές μου και κάπου εκεί πάγωσε προσωρινά η παράλο-
γη απαίτηση. Σύντομα θα εκδώσω δελτίο τύπου για να 
αντιληφθούν όλοι πως το κράτος, αντί να προωθεί και να 
πριμοδοτεί τους δημόσιους γιατρούς των νησιών, τους 
αντιμετωπίζει να το χειρότερο τρόπο, πριμοδοτώντας τη 
ρουσφετολογία και τις διαπλεκόμενες δημόσιες σχέσεις, 
αλλά και τους γιατρούς που κινούνται έτσι. Τα υπόλοιπα 
σε λίγες μέρες. 

Δεν μπορώ ωστόσο να μην αναφερθώ στην απαράδε-
κτη και αήθη στάση του δημάρχου -για λίγες μέρες ακό-
μα- Αντιπάρου, που δεν έβγαλε ούτε μια ανακοίνωση για 
την κατάσταση στην οποία άφησαν οι ιθύνοντες το νησί, 
δηλαδή μόνο με ένα γιατρό στην αιχμή της τουριστικής 
σεζόν. Ίσως επέλεξε έτσι να τιμωρήσει εμένα, αλλά μαζί 
και όλο το νησί, που υποτίθεται ακόμα διοικεί. Αυτά για 
την ώρα...».

Έφυγε νωρίς…
Τραγικό θάνατο με τη μοτοσικλέτα του βρήκε το ξη-

μέρωμα της Κυριακής 27 Ιουλίου, ο συμπολίτης μας, 
Λύπρανδος Σκιαδάς.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Κυκλάδων, το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα έγι-
νε στις 4:20 τα ξημερώματα, όταν στην επαρχιακή οδό 
Παροικιάς-Αγκαιριάς (περιοχή Αγία Ειρήνη), ο αναβά-
της εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοι-
χίο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Το παραπάνω γεγονός προκάλεσε θλίψη σε όλο το 
νησί, αφού ο 25χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Η εφη-
μερίδα μας εύχεται στους οικείους τους καλή δύναμη 

και ο χρόνος να γιατρέψει τις πληγές που άφησε ο χα-
μός, του εκλεκτού συμπατριώτη μας. 



14 Με το Φακό της Φωνής Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

με το φακό
 της 

Διάπλους Πάρου – Αντιπάρου
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, η γιορτή της κολύμβησης, μία πρόκληση για μικρούς και μεγάλους αθλητές και 

μη. 
Το πέρασμα του καναλιού, μεταξύ Πούντας Πάρου και του λιμανιού της Αντιπάρου, μήκους 1453 μέτρων, συγκέντρωσε και 

πάλι δεκάδες Έλληνες και ξένους κολυμβητές. Μεταξύ των κολυμβητών ήταν και ο σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου, 
Τομ Χανκς, που τα τελευταία χρόνια, κάθε καλοκαίρι, κάνει διακοπές στην Αντίπαρο.

φωτό Oliaros Dg
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2ο Παιδικό Τρίαθλο
Με δεκαέξι συμμετοχές παιδιών, ηλικίας από 7 έως 15 ετών, 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 2ο παιδικό Τρίαθλο, που δι-
οργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, μπροστά και γύρω από τις 
δημοτικές εγκαταστάσεις που φιλοξενείται στα Λιβάδια Παροικι-
άς.

Οι διαδρομές κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο ήταν προσαρμοσμέ-
νες στις ηλικίες των παιδιών και στις καιρικές συνθήκες. Τα απο-
τελέσματα προέκυψαν από τους συνδυασμένους χρόνους κάθε 
διαδρομής και έχουν ως εξής: 

Αγόρια 9-10 ετών 
1. Ομάρ
2. Πατρίκης Στ.
3. Σαββίδης Μαρκ.

Κορίτσια 9-10 ετών
1. Ιωαββίδου Αλεξ.
2. Κορτιάνου Ανδρ. 
3. Μαλτζή Ηλ.
4. Δαφερέρα Θεοφ.
5. Καλακώνα Μαρ.
6. Καλακώνα Μαριαλένα

Αγόρια 11-12 ετών
1. Κονταξάκης Σπ.

Κορίτσια 11-12 ετών
1. Χανιώτη Αρσενία

Αγόρια 13-15 ετών
1. Κουταλίδης Νικ.
2. Μπιτούνης Γιώρ.
3. Κοσμίδης Παντ.
4. Μιχαλόπουλος Μιχ.

Κορίτσια 13-
15 ετών

1. Χανιώτη Δα-
μασκηνή

Τέλος, σε ανα-
κοίνωσή του ο 
ΝΟΠ ευχαρίστησε 
για την πολύτι-
μη βοήθειά τους, 
το Δήμο Πάρου, 
την ΚΔΕΠΑΠ, το 
Λιμεναρχείο, την 
τοπική Αστυνομία, 
την Ελληνική Ομά-
δα Διάσωσης, τη 
γιατρό, Δαφερέρα 
Χριστίνα και τους 
ευγενικούς χορη-
γούς του.

Νέος προπονητής 
ο Μ. Παπαδάκης

Ο Μιχάλης Παπαδάκης θα αναλάβει τελικά την προπόνηση του Νηρέα, ύστερα από 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας, το βράδυ της Δευτέρας 29ης Ιου-
λίου.

Ο Μιχάλης Παπαδάκης, που είναι και ο τερματοφύλακας της ομάδας, έχει ασχολη-
θεί με την προπονητική εδώ και πολλά χρόνια, προπονώντας τα τμήματα ακαδημιών 
του Νηρέα. Το όνομά του είχε ακουστεί έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα για την 
ανάληψή των καθηκόντων του προπονητή της ανδρικής ομάδας, έπειτα από τη λύση 
συνεργασίας του Νηρέα, στις 14 Ιουλίου, με τον Γιώργο Μοστράτο.

Η ανακοίνωση του ΑΜΕΣ «Νηρέας» έχει ως εξής:
«Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ανακοινώνει ότι τη θέση του προπονητή της ομάδας αν-

δρών αναλαμβάνει ο Μιχάλης Παπαδάκης με βοηθό του τον Μάνο Δελημπαλταδάκη. 
Προπονητής στην ομάδα Νέων αναλαμβάνει ο Αντώνης Κορτιάνος και στην ομάδα 

Παίδων παραμένει ο Μιχάλης Παπαδάκης. Στα τμήματα ακαδημιών συνεχίζουν οι Μι-
χάλης Παπαδάκης, Αντώνης Κορτιάνος και Ελένη Τριώδα και στην προπονητική ομά-
δα επιστρέφει ο Προκόπης Μπαρμπαρίγος.

Ευχόμαστε στους προπονητές μας καλή επιτυχία στο έργο τους».

Δείγματα δουλειάς
Ο Μιχάλης Παπαδάκης θεωρείται σήμερα από τους πλέον ικανούς προπονητές των 

ποδοσφαιρικών ακαδημιών στα νησιά μας, ενώ η επιμονή και το πάθος που έχει δεί-
ξει γι’ αυτές, έχει αναγνωριστεί σε όλες τις Κυκλάδες.

Ο Ναουσαίος προπονητής έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια –σχεδόν μόνος του- την 
προσπάθεια για ποδοσφαιρικά τουρνουά και ο σπόρος που έσπειρε γιγάντωσε, με 
αποτέλεσμα τους Πανκυλαδικούς αγώνες ακαδημιών. Η εμμονή του για ανάδειξη πο-
δοσφαιρικών ταλέντων στην Πάρο, μεγάλωσε τα τελευταία χρόνια και έτσι, συμμετέ-
χει ως προπονητής μικρών ηλικιακών ομάδων σε τουρνουά με πανελλήνια συμμετο-
χή, όπως και προπονητικών καμπ, όπως το «Γκέραντ», που παρουσίασε η εφημερίδα 
μας αναλυτικά σε προηγούμενα φύλλα της.

Ο Παπαδάκης, έως τελευταία στιγμή αντιδρούσε στην πρόταση Νηρέα να αναλάβει 
και την πρώτη ομάδα, διότι δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να αφήσει τους μικρούς της 
ομάδας, που τόσα χρόνια δουλεύει μαζί τους. Υπάρχουν σήμερα δεκάδες μικρά παι-
διά στη Νάουσα, που έχουν μεγαλώσει ποδοσφαιρικά μαζί με τον Παπαδάκη και ό,τι 
γνωρίζουν από ποδόσφαιρο το έχουν διδαχθεί αποκλειστικά από εκείνον. 

Ένα απ’ αυτά τα παιδιά είναι και ο Ζυμπερί, που είναι ο πρώτος αθλητής του συλλό-
γου που εντάσσεται σε ομάδα επιπέδου Super league (ΠΑΕ Λεβαδειακός). Η περή-
φανη ανακοίνωση Νηρέα στις 27/7 για το γεγονός, έχει ως εξής:

«Στον Λεβαδειακό και συγκεκριμένα στην ομάδα Κ-17 του συλλόγου της Βοιωτίας, 
θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην πλέον αθλητής της ομάδας μας Ύλι Ζυμπέρι, 
ο οποίος έπειτα από τις δοκιμαστικές προπονήσεις του Ιουνίου, επιλέχθηκε από τους 
ανθρώπους του Λεβαδειακού και ήδη από την Δευτέρα 21/7 βρίσκεται στην νέα του 
ομάδα.

Ο Ζυμπέρι αποχωρεί από την ομάδα μας έπειτα από τέσσερις γεμάτες χρονιές με 
συμμετοχές σε παιδικό, εφηβικό και αντρικό τμήμα του συλλόγου, όντας εκ των μελών 
της πρωταθλήτριας ομάδας Νέων 2013. Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή αθλητή μας 
σε ομάδα Super league, δείγμα της δουλειάς που γίνεται στις υποδομές του συλλόγου 
τα τελευταία χρόνια. Ευχόμαστε λοιπόν στον Ύλι καλή επιτυχία και να ζήσει το όνειρο 
του».

Τα προβλήματα Νηρέα
Ο Νηρέας έχει χτυπηθεί περισσότερο απ’ όλα τα Κυκλαδικά ποδοσφαιρικά σωμα-

τεία τα τελευταία χρόνια.
Έχουμε γράψει πολλάκις στην εφημερίδα μας, πως το Κυκλαδικό πρωτάθλημα εί-

ναι το δυσκολότερο σε όλη την Ελλάδα, λόγω των μετακινήσεων και των πολλών 
εξόδων που δημιουργεί στις ομάδες. Όσα χρήματα θέλουν για τις μετακινήσεις μίας 
ολόκληρης χρονιάς ομάδες άλλων ποδοσφαιρικών Ενώσεων, μία Κυκλαδίτικη ομά-
δα τα χρειάζεται για μία μετακίνησή της και μόνο. Ο Νηρέας λοιπόν έχει «χτυπηθεί» 
βαριά, διότι έχει μείνει δίχως γήπεδο (ύστερα από την περιβόητη εκείνη συμφωνία 
για παραχώρηση του γηπέδου του για σχολείο, με την υπόσχεση νέου σταδίου…). 
Έτσι, η ομάδα είχε έξοδα ακόμα και εντός Πάρου για τις προπονήσεις της, ενώ «έδρα» 
στους αγώνες πρωταθλήματος δεν ένιωσε ποτέ. Η δημιουργία προπονητηρίου στη 
Νάουσα την περασμένη χρονιά, απλά ήταν ένα «μπάλωμα». Σημειώνουμε δε, ότι στο 
συγκεκριμένο προπονητήριο δεν μπορεί να γίνει σωστή δουλειά, αφού οι διαστάσεις 
του είναι μικρότερες και δεν επιτρέπει προπόνηση 11Χ11, όπως στους επίσημους 
αγώνες. Ακόμα, εξ αιτίας όλων των παραπάνω ο Νηρέας έχασε και πολλά νέα παι-
διά, καθώς η ταλαιπωρία μετακίνησης δεν τους επέτρεπε να θέλουν να γραφτούν 
στην ομάδα. Έτσι, άλλα παιδιά πήγαν σε ομάδες του νησιού μας που είχαν γήπεδο ή 
προτίμησαν να στραφούν σε άλλα αθλήματα. Φυσικά υπήρχαν και εκείνα τα παιδιά 
που προτίμησαν να μην κάνουν κανένα άθλημα και αυτό το «πλήρωσε» η τοπική μας 
κοινωνία…

Σεμινάριο 
διαιτησίας

Από την Επιτροπή Διαιτησίας της 
Ε.Π.Σ. Κυκλάδων ανακοινώθηκε 
στους διαιτητές της τοπικής Ένωσης 
ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου -και πριν 
την έναρξη των Πρωταθλημάτων- θα 
πραγματοποιηθεί σεμινάριο διαιτησί-
ας, με θέμα τις νέες τροποποιήσεις 
κανονισμών, γραπτές εξετάσεις και 
αγωνιστικά τεστ.

Η ύλη των εξετάσεων βρίσκεται 
στο site της Ε.Π.Ο. www.epo.gr στην 
ενότητα «εξεταστέα ύλη», ενώ οι 
απαιτούμενοι χρόνοι των αγωνιστι-
κών τεστ βρίσκονται στην ενότητα 
«κανονισμός διαιτησίας». Η ακριβής 
ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του 
σεμιναρίου θα ανακοινωθούν προ-
σεχώς.                    
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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

» Ολιστικής ιατρικής, κ. Πανταζής Στυλιανός

Σας ενηµερώνουµε ότι λειτουργούν:

Μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου της «διάγνωσης» το τηλεφωνικό µας κεντρο
συνδέεται άµεσα µε γιατρό για την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.


