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Αεροδιακομιδές

Διάσταση απόψεων…
Συνεδρίαση
Δημοτικού
Συμβουλίου

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο της ΚΔΕΠΑΠ στη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου στις 16/10/2014.   » σελ. 14

Καταρροϊκός 
πυρετός

Κρούσματα καταρροϊκού πυρετού παρουσιάστηκαν 
πριν περίπου 25 ημέρες για πρώτη φορά και στην 
Πάρο. Τα 20 περίπου κρούσματα επιβεβαιώθηκαν και 
εργαστηριακά σε 10 μαντριά που έχει γίνει η έρευνα.  

» σελ. 15

» σελ. 8-9

Τουριστική Επιτροπή
στην Αντίπαρο

Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρί-
ου, η συγκρότηση επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο του ν. 3852/2010. 
Νέος πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής Αντιπάρου, θα είναι ο κ. Αρτ. Τριαντάφυλλος. » σελ. 6
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 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), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 317
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Φωτοτυπία
Θυμάστε την ιστορία και τις καταδίκες με τα χρήμα-

τα που έλειπαν από τις σχολικές επιτροπές στην Πάρο; 
Ε, σε λίγες μέρες θα έχουμε φωτοτυπία της ιστορίας 
και στην Αντίπαρο…

■ Το έκαψε!
Λοιπόν τα συνεχή δελτία τύπου του δημάρχου μας 

για κάθε επίσκεψη του δεξιά και αριστερά, έφεραν και 
έξυπνα σχόλια. Έτσι, κάποιος σχολίασε σε Παριανή σε-
λίδα πως σε λίγο θα βγάλει δελτίο τύπου, γιατί πήγε 
στη θεία του τη Μαρίκα και εκείνη έκαψε το φαγητό!

■ Mariah Carey
Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά η Mariah Carey (όπως 

βλέπετε και στη φωτογραφία), στην τελευταία συναυ-
λία που έδωσε, είχε παραπάνω κιλά. Τι να πω; Απογο-
ητεύτηκα. Όμως, λίγο μετά, πήρα τα πάνω μου, καθώς 
διάβασα ότι οι φίλοι της Jennifer Lopez, ψάχνουν για 
να της βρουν άνδρα! Πίσω όλοι! 

■ Mariah Carey 2
Πάντως, διαβάζοντας τις σοβαρές ειδήσεις (σε κα-

θημερινή βάση και με φανατισμό), πρόσεξα ότι υπάρ-
χει μεγάλο πρόβλημα με τη Mariah Carey. Συγκεκρι-
μένα, η Mariah, που χώρισε πρόσφατα (γι’ αυτό θα 
πήρε τα κιλά που λέγαμε), είναι στα μαχαίρια με τον 
πρώην άνδρα της (που μεταξύ μας, της τα «φόραγε» 
ασυστόλως), διότι τσακώνονται με σφοδρότητα για 
την κηδεμονία. Μάλιστα, για την κηδεμονία των οκτώ 
παρακαλώ… σκυλιών τους! 

■ Λεβεντάκης
Βρε από εδώ ο Λεβεντάκης, από εκεί ο Γιάνναρος, 

που είναι τελικά; Τώρα λέει θέλει να παραιτηθεί από 
δημοτικός σύμβουλος, αλλά να κρατήσει την αρχηγία 
του συνδυασμού. Ε, μα; Ούλοι  στην Αντίπαρο περι-
μένουν την επιστροφή σου για τις εκλογές του 2019.

■ Ενταύθα
Προς αγαπητό πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου 

Πάρου, κ. Σαραντινό, ενταύθα: Το τρίτο θέμα στη συ-
νεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2014 είχε ως τίτλο: 
«Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2013 του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου». Αν εσείς 
τώρα, καταλάβατε ότι συζητήθηκε το παραπάνω θέμα 
και όχι το ιστορικό του Ταμείου από την ίδρυσή του, 
τότε πάμε πάσο.

■ Επιτυχία 100%
Τελικά, δεν υπάρχει ορισμός διοικητικού συμβουλίου 

(φορέα του Δήμου Πάρου), που να είναι σύμφωνος 
με τον κώδικα. Να δείτε ότι πολλοί ορισμοί διοικητι-
κών συμβουλίων θα γυρίσουν πίσω και θα τρέχουμε 
και πάλι από την αρχή. Το ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου 
δεν έχει σωστή ποσόστωση γυναικών. Για το ΔΣ της 
ΔΕΥΑΠ λέγεται πως υπάρχει σοβαρή ένσταση για έναν 
ορισμό μέλους σ’ αυτό, ενώ και το ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ 

δεν έχει και αυτό τον αριθμό δημοτικών συμβούλων 
που απαιτείται. 

■ Παναθηναϊκός
Μετά την ήττα μέσα στη Λεωφόρο με 1-0 από τον 

ΟΦΗ, την περασμένη Κυριακή, έκανα ψυχανάλυση 
στον εαυτό μου. Τελικά, το σπουδαιότερο πράγμα που 
έχω κάνει ως τώρα στη ζωή μου είναι ότι παρακολου-
θώ ακόμα και αυτή την εποχή τον Παναθηναϊκό, με 
ενδιαφέρον. Δεν το λες και λίγο νομίζω.

■ Ρεκόρ
Πάντως η παραίτηση Αποστολόπουλου, από το ΔΣ 

της ΚΔΕΠΑΠ, πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Ο 
Τάκης παραιτήθηκε πριν καν συνεδριάσει για πρώτη 
φορά η ΚΔΕΠΑΠ!

■ Kagani
Κοίτα να δεις φίλε μου που η αντιπολίτευση σε κάνει 

να βλέπεις τα πράγματα στην κανονική τους διάστα-
ση. Σχολιάζοντας η Άννα τους ορισμούς εκπροσώπων 
από τους συλλόγους στο ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ και το πώς 
έγινε η επιλογή τους, μίλησε για γέλωτες παρδαλών 
κατσικιών. 

■ Ταμείο 1
Αν δεν υπήρχαν οι θετικές ψήφοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης, δεν θα είχε εγκριθεί ο απολογισμός 
οικονομικού έτους 2013 του Λιμενικού Ταμείου Πά-
ρου-Αντιπάρου. Σωστά; Σωστά. Ερωτώ λοιπόν τους 
δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας. Μετά το 
πρόβλημα ποιος θα το είχε; Υπόψη, ότι κατανοώ πλή-
ρως την αρνητική ψήφο όλων όσοι επέλεξαν αυτόν 
τον τρόπο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.

■ Ταμείο 2
Η αρνητική ψήφος των περισσοτέρων από την πλει-

οψηφία δόθηκε όχι για το 2013 (που έπρεπε να επι-
μείνεις κ. Σαραντινέ για να μείνει εκεί το θέμα), αλλά 
για τα «κακά» χρόνια από την ίδρυσή του. Είναι μία 
συγκεκριμένη (πολιτική) φιλοσοφία που διέπει εκεί-
νους που τοποθετήθηκαν αρνητικά. Άντε λοιπόν -και 
αυτό- να το καταλάβω, για το παλιομάγαζο που στή-
θηκε από τα Πασόκια και το Ραγκούση, γιατί αυτή είναι 
η ουσία. Ρωτώ λοιπόν και με το χέρι στην καρδιά να 
απαντήσουν εκείνοι που ψήφισαν αρνητικά, αν αυτό 
το έκαναν πιστεύοντας ότι ο οικονομικός απολογισμός 
2013 δεν ήταν σωστός ή αν το έπραξαν έχοντας ως 
φιλοσοφία αυτό που περιγράφω πιο πάνω. Και ξανα-
ρωτώ. Τι θα γινόταν στη συνέχεια αν δεν εγκρινόταν 
ο απολογισμός. Ποιος θα είχε το πρόβλημα; Αυτοί που 
έφυγαν ή αυτοί που ήρθαν;

■ Ταμείο 3
Η μεγάλη έκπληξη (για μένα), ήρθε όμως από το 

Γιώργο Πούλιο. Για τον Πούλιο, εδώ και χρόνια έχω 
πολύ καλή άποψη και τον έχω για ξύπνιο πολιτικά. Ο 
Πούλιος λοιπόν, έπεσε σε λάθος προσπαθώντας να 
πάρει πάνω του όλη την αγανάκτηση που υπήρχε για 
τη μη σωστή απόδοση σε έργα του Λιμενικού Ταμεί-
ου τα τελευταία χρόνια (μα πόσο κομψά το έγραψα 
το προηγούμενο; Άκου μη σωστή απόδοση…). Και τι 
κέρδισες Γιώργο ανεβάζοντας τους τόνους; Σημασία 
δεν έχει τι έργο έκαναν οι προηγούμενοι, αλλά τι θα 
παρουσιάσετε εσείς. Μπορείτε να βάλετε μια πέτρα 
εδώ και μια πέτρα εκεί; Αυτό θα μείνει. Τα υπόλοιπα 
για τι έκαναν οι προηγούμενοι είναι για τις παρέες και 
να τα λέμε. 

■ Γκίκας
Αστεία-αστεία, ο Νέστορας, έθεσε πολύ καλά το 

θέμα και ήταν σωστός μη αποδεχόμενος την τοπο-
θέτησή του στο ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ. Κάποιοι δημοτικοί 
σύμβουλοι στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου 
νόμιζαν πως κάνουν χάρη (και αυτό ειπώθηκε…) πα-
ραχωρώντας μία θέση στη Λαϊκή Συσπείρωση. Θα 
έπρεπε να γνωρίζουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 
16 δημοτικών συμβούλων που έχουν είναι χάρη στον 
εκλογικό νόμο και όχι βάσει της λαϊκής βούλησης. Και 
να θυμίσω ακόμα, πως το 56% των Παριανών ψη-
φοφόρων εκπροσωπούνται με 11 δημοτικούς συμ-
βούλους, ενώ εκείνοι με 44% εκπροσωπούνται με 16 
δημοτικούς συμβούλους. Αυτά…

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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28η Οκτωβρίου
Με κάθε μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η εθνική επέτειος της 28ης Οκτω-

βρίου, στο νησί μας. Σε μήνυμά του για την εθνική επέτειο, ο Έπαρχος Πάρου, κ. Κ. 
Μπιζάς σημειώνει: 

«Η Ελλάδα και ο απανταχού της γης Ελληνι-
σμός εορτάζει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
1940.

Το «ΟΧΙ» είναι το μέγιστο κατόρθωμα της ενό-
τητας και αποφασιστικότητας των Ελλήνων. Είναι 
σταθμός με βαθύ νόημα γιατί θα συμβολίζει αιώ-
νια την πάλη του δίκαιου με το άδικο, την πάλη 
για την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 
28η Οκτωβρίου 1940 θα παραμείνει πάντα μια 
ζωντανή δύναμη και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην 
ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Είναι χρέος και 
καθήκον μας να θυμόμαστε τις θυσίες των προ-
γόνων μας».

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το 

Επαρχείο Πάρου για την εθνική επέτειο περι-
λαμβάνει γενικό τριήμερο σημαιοστολισμό των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών 
και Ιδιωτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Νομικών Προσώ-
πων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών, οικιών και ελλιμενισμένων πλοίων, από της 8ης 
πρωινής ώρας της 26ης Οκτωβρίου μέχρι και της δύσης του ηλίου της 28ης Οκτω-
βρίου. Το βράδυ της 27ης και 28ης Οκτωβρίου πόλεις και χωριά θα φωταγωγηθούν.

Ακόμα, προβλέπεται φωταγώγηση όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Κοινοτι-
κών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, 
Οργανισμών και Ιδρυμάτων κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Εορτασμός της ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 με μεγάλη λαμπρό-

τητα στα Σχολεία, στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς. 
Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. 

κλπ.
ΩΡΑ 11:30 Απότιση φόρου τιμής από τους μαθητές, κατάθεση στεφάνων στο 

μνημείο της ηρωίδας Μαντώς Μαυρογένους από αντιπροσωπείες μαθητών Γενικού 
Λυκείου Πάρου, 1ο ΕΠΑ.Λ Πάρου, Γυμνασίου Πάρου και Δημοτικών Σχολείων Πα-
ροικίας, προσερχόμενους με επικεφαλής καθηγητές και δασκάλους, μετά το πέρας 
των προηγούμενων εκδηλώσεων.

ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ 07:30 Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι κα-

μπάνες όλων των εκκλησιών.
ΩΡΑ 10:30 Επίσημη δοξολογία στο Ιερό Ναό 

Παναγίας Εκατονταπυλιανής μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας, παρουσία Αρχών, μαθητών 
των Σχολείων Παροικιάς, Οργανώσεων, Σωμα-
τείων και κατοίκων. Τον πανηγυρικό της ημέρας 
θα εκφωνήσει ο εκπαιδευτικός του 1ου ΕΠΑ.Λ 
Πάρου, κ. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος. 

Μετά το πέρας της Δοξολογίας θα ακολου-
θήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφά-
νων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, 
Σωμάτων Ασφαλείας, πολιτικών κομμάτων, 
Σχολείων, Εφεδροπολεμιστικών, αντιστασιακών 
Οργανώσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Συλλό-
γων κλπ. στο χώρο του Μνημείου Πεσόντων.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής στο χώρο του 
Μνημείου των Πεσόντων - Εθνικός Ύμνος.

ΩΡΑ 11:00 Παρέλαση των μαθητών των Σχολείων της Παροικίας στην Παρα-
λιακή Λεωφόρο, Ακτή Γιάννη Πάριου. Χώρος των επισήμων απέναντι από το  1ο 
Κ.Α.Π.Η Δήμου Πάρου. Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Ντότσικας Γεώργιος, εκπαιδευτικός 
του 1ου ΕΠΑ.Λ  Πάρου και βοηθός τελετάρχη ο κ. Βασταρδής Ανδρέας, Εκπαιδευτι-
κός του 1ου ΕΠΑ.Λ  Πάρου. 

ΩΡΑ 19:30 Ομιλία του Ππροέδρου του Συνδέσμου Μαρπησσαίων και Αρχιλο-
χιτών Πάρου, Κωνσταντίνου Ροδόπουλου, με θέμα: «Γεφυρώνοντας μνήμες…» Από 
τον τορπιλισμό της ΕΛΛΗΣ… στους δρόμους της δόξας. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί 
από τα παιδιά του παιδικού σταθμού της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου, «Τα Δελ-
φινάκια».

Η παραπάνω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του πολιτιστικού συλ-
λόγου «Αρχίλοχος». 

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι την Παρασκευή 24/10
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Δεν είναι
δυνατόν 

Το υγειονομικό αεροσκάφος, του Βελεντζείου ιδρύ-
ματος σώζοντας 750 ζωές τα χρόνια που μπορούσε να 
πετάει, επιβεβαίωσε την ορθότητα της απόφασης για 
την απόκτησή του. Περιουσία και σωτήριο εργαλείο για 
όλους τους Παριανούς και Αντιπαριώτες. Η ανασφάλεια 
στα ζητήματα υγείας που βίωναν και βιώνουν οι νησιώ-
τες, με το αεροπλάνο μερικώς ανακουφίστηκε. 

 Μικρά και μεγάλα συμφέροντα όμως πολέμησαν αυτή 
τη σωτήρια επιλογή του Βελεντζείου ιδρύματος, δημι-
ουργώντας πολλά εμπόδια για να μη συνεχίσει να πετάει 
και να σώζει ζωές. Την ίδια στιγμή επέλεγαν τότε διακο-
μιδές με τριτοκοσμικό τρόπο αδιαφορώντας ουσιαστικά για τη ζωή των ανθρώπων 
που βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση. Επιπλέον, το οικονομικό κόστος αυτών των 
επιλογών ήταν πολλαπλάσιο από το κόστος της αεροδιακομιδής με το υγειονομικό 
αεροσκάφος. Δικαιολογημένα λοιπόν ο κόσμος ζητάει γρήγορα να το ξαναδεί να 
πετάει και να συνεχίσει να σώζει ζωές. Δικαιολογημένα ζητάει να μάθει γιατί τόσο 
καιρό είναι καθηλωμένο στο υπόστεγο του αεροδρομίου χωρίς να εξυπηρετεί το 
σκοπό της ύπαρξης του. Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί το πρωτοσέλιδο ρεπορ-
τάζ της εφημερίδας μας να απαντήσει.

 Το ζητούμενο σήμερα είναι, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Βελεντζείου, ότι 
μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε και να πιέσουμε 
προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να ξαναρχίσει τις σωτήριες πτήσεις του. Ο επανα-
προσδιορισμός του καθεστώτος λειτουργίας του αεροσκάφους και η απρόσκοπτη 
πλέον πτητική ικανότητά του είναι η αισιόδοξη πλευρά του θέματος.

 Αυτή την αισιοδοξία δεν είναι δυνατόν να την ακυρώσει η άλλη άποψη που 
ακούστηκε (με βάσει το ρεπορτάζ) από τον Δήμαρχο, ότι θα βρούμε τη λύση του 
προβλήματος σε άλλη κατεύθυνση (;) πέρα από την επαναλειτουργία του δικού μας 
αεροσκάφους παρ’ όλο που ακόμα και στο προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξης 
του δημάρχου υπάρχει η δέσμευση: Ένταξη του υγειονομικού αεροσκάφους 
σε κρατικό φορέα για τη χρηματοδότηση του με τη σύμφωνη γνώμη 
του Βελεντζείου Ιδρύματος, του οποίου άλλωστε αποτελεί περιουσιακό 
στοιχείο.

 Το υγειονομικό αεροσκάφος πρέπει με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδι-
κασιών που προβλέπονται, πολύ σύντομα να πετάξει.

 Δεν είναι δυνατόν να σκεφτούμε οτιδήποτε άλλο εκποιώντας ουσιαστικά την 
περιουσία ΜΑΣ! 

Λαουτάρης

Οσμές…
Ο πολιτιστικός εξωραϊστικός σύλλογος Κολυμπηθρών, σε σχέση με τα δημοσιεύ-

ματα που έχουν προκύψει σχετικά με τα αντλιοστάσια αποχέτευσης στη Νάουσα, 
εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Αρκετές φορές έχουμε καταγγείλει τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην πε-
ριοχή «Λίμνες», του δημοτικού διαμερίσματος Νάου-
σας του Δήμου Πάρου, που οφείλονται στο παρελθόν 
στην κακή λειτουργία των αντλιοστασίων αποχέτευ-
σης, στις οσμές από αυτά μέχρι σήμερα, όπως στα 
λιμνάζοντα ακάθαρτα ύδατα που υπάρχουν στην πε-
ριοχή.

Με συνέχεια και συνέπεια, επιμονή και υπομονή ο 
σύλλογος μας και οι κάτοικοι της περιοχής προσπα-
θούμε για να λυθούν προβλήματα που υποβαθμίζουν 
μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, την υγεία κα-
τοίκων και επισκεπτών, την ποιότητα της ζωής μας.

Συγκεκριμένα:
- Το 2007 γνωστοποιούμε τα  προβλήματα στον 

τότε Δήμαρχο Πάρου, Χρ. Βλαχογιάννη, χωρίς να 
παρθεί κανένα μέτρο.

- Το 2010 με επερώτηση του ΚΚΕ στην Βουλή, το θέμα έρχεται στην επικαιρό-
τητα. Μετά από έναν περίπου χρόνο έρχονται οι απαντήσεις των υπηρεσιών για να 
μας πουν πως τελικά δεν υπάρχει κίνδυνος μολύνσεων, αφού τα διάφορα μικρόβια 
βρίσκονται σε επιτρεπτά όρια. Όμως οι κάτοικοι-επισκέπτες της περιοχής συνέχι-

ζαν να υποφέρουν από την έντονη δυσοσμία, αλλεργίες κ.α.
- Το 2011 με επιστολή μας καταγγέλλουμε την αδιαφορία των υπευθύνων και 

ενημερώνουμε για το πρόβλημα την εισαγγελία Σύρου, το Δημοτικό Λιμενικό Τα-
μείο, το δημοτικό διαμέρισμα Νάουσας, το Επαρχείο Πάρου-Αντιπάρου (τμήμα υγι-
εινής), το Δήμο Πάρου, τη Δ.Ε.Υ.Α.Π., τις δημοτικές παρατάξεις, καθώς και  τον 
Συνήγορο του Πολίτη.

- Το 2012 φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητάμε, να γίνει με-
λέτη για  την οριστική επίλυση του. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποδεχόμενο την πρόταση του δημοτικού 
συμβούλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Κ. Ροκονίδα, 
αποφασίζει την ανάθεση περιβαλλοντικής μελέτης η 
οποία θα λαβαίνει υπόψη της τον υδροβιότοπο και 
θα αντιμετωπίζει το περιβαλλοντικά προβλήματα  που 
υπάρχουν.

- Σε επικοινωνία μας τον Μάιο του 2014 με τον 
συνήγορο του πολίτη αναφέρουμε ότι το πρόβλημα 
εξακολουθεί να υφίσταται.

- Στις 10/9/2014 έρχεται κλιμάκιο από τον Συνήγο-
ρο του Πολίτη για αυτοψία. Το δελτίο τύπου που δό-
θηκε από μέρους του στην δημοσιότητα αναδεικνύει 
τα ζητήματα που αγωνιζόμαστε να βρουν τη λύση 
τους εδώ και χρόνια. Απέναντι στην αδιαφορία του 

Δήμου και όλων των αρμόδιων φορέων, ένα πράγμα υποσχόμαστε στους εαυτούς 
μας, τα παιδιά μας και τους κατοίκους της περιοχής.

Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε και να διεκδικούμε την οριστική λύση των 
προβλημάτων της περιοχής».
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Ανάδειξη του αρχαιολογικού 
χώρου στο Δεσποτικό

Α΄φάση 
αναστήλωσης

Ο αρχαιολογικός χώρος του ιερού του Απόλλωνα στο Δεσποτικό παρουσιάζει ένα 
μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα προς άλλους αρχαιολογικούς χώρους των Κυ-
κλάδων: βρίσκεται σε ένα ακατοίκητο νησί, το οποίο προστατεύεται από την αρχαι-
ολογική και περιβαλλοντική νομοθεσία, αφού είναι ολόκληρο κηρυγμένο ως αρχαι-
ολογικός χώρος απολύτου προστασίας, όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση 
και παράλληλα προστατεύται από τη δασική υπηρεσία. Το φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον του νησιού διατηρούνται σχεδόν ανέπαφα και φύση και ιστορία δη-

μιουργούν ένα αρμονικό σύνολο που έχει επιβιώσει μέσα στους αιώνες, σχεδόν 
στην αρχική μορφή του! Επιπλέον, ο αρχαιολογικός χώρος είναι κοντά σε οικιστικό 
πηρύνα με οργανωμένες υποδομές (οικισμός Αι-Γιώργη Αντιπάρου), επόμενως η 
πρόσβαση προς αυτό είναι ιδιαίτερα εύκολη. 

Οι παραπάνω παράμετροι σε συνδιασμό με την ιδιαίτερη αρχαιολογική και ιστορι-
κή σημασία των αρχαίων καταλοίπων καθιστούν το χώρο στη θέση Μάντρα ιδανικό 
για την ανάδειξη και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο και επισκέψιμο αρχαιολογικό 
χώρο. Με γνώμονα την διαφύλαξη του μνημείου, αλλά και τη δημιουργία διαλεκτι-
κής σχέσης μεταξύ αυτού και των επισκεπτών του, τα τελευταία χρόνια πέραν της 
συνέχισης της αρχαιολογικής έρευνας και των εργασιών συντήρησης των αρχαίων 
καταλοίπων, έχουν αποκτήσει πρωταρχική σημασία οι εργασίες αναστήλωσης του 
αρχαϊκού ναού και του εστιατορίου, που στοχεύουν στην συμπλήρωση της κάτοψης, 
στην υποδήλωση της τρίτης διάστασης και στην επανατοποθέτηση καίριων αρχιτε-
κτονικών μελών, ώστε να γίνει το μνημείο ευκολότερα κατανοητό στο θεατή. 

Η επιστημονική ομάδα της ανασκαφής είχε ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση με-
λέτης συντήρησης και αποκατάστασης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων, ανάδειξης 
του αρχαιολογικού χώρου και μελέτης αναστήλωσης του αρχαϊκού ναού και εστι-
ατορίου. Ήδη από πέρσι είχε εγκριθεί από το ΚΑΣ η μελέτη συντήρησης των αρ-
χαίων τοιχοποϊίων και τον περασμένο Ιούνιο εγκρίθηκε παμψηφεί από το ΚΑΣ και 
η α΄φάση της μελέτης ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και της αναστήλωσης 
του ναού και του εστιατορίου. 

Η προμελέτη και η α’ φάση της μελέτης αναστήλωσης του ναού και του εστιατο-
ρίου και οι προτάσεις ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου που εγκρίθηκαν ομόφω-

να από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εκπονήθηκαν από τους: Αρχαιολογι-
κή τεκμηρίωση Γιάννος Κουράγιος (διευθυντής της ανασκαφής), Κορνηλία Νταϊφά. 
Αρχιτέκτων-μελετητής Γουλιέλμος Ορεστίδης. Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση Dr. Aenne 
Ohnesorg, Δρ. Κατερίνα Παπαγιάννη. 

Η εγκριθείσα μελέτη αφορά την α΄φάση αποκατάστασης και αναστήλωση του 
ναού και του εστιατορίου του αρχαίϊκού τεμένους, των δύο πιο σημαντικών κτισμά-
των του αρχαϊκού ιερού. Άμεσος στόχος της ερευνητικής ομάδας ήταν η έναρξη της 
υλοποίησης αυτής της φάσης... και αυτό ακριβώς ξεκίνησε να εφαρμόζεται 
και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. 

Οι εργασίες αφορούσαν τη συμπλήρωση του στυλοβάτη του τελετουργικού εστι-
ατορίου και της νότιας γωνίας του ναού, τη συμπλήρωση του βόρειου τοίχου του 
δωματίου Α1, τη συντήρηση τοίχων με ενδεχόμενες μικρές συμπληρώσεις. Πραγμα-
τοποιήθηκαν από τους εξειδικευμένους μαρμαροτεχνίτες Χρήστο Μπληγιάννο, Ηλία 
Σιψά, Γιαννούλη Σκαρή και Βαγγέλη Χατζή, υπό την εποπτεία του αρχιτέκτονα Γου-
λιέλμου Ορεστίδη και του κου Γιάννου Κουράγιου. 

Λόγω της δυσκολίας εύρεσης χρηματοδότησης και κυρίως εξαιτίας των δύσκο-
λων καιρικών συνθηκών, οι εργασίες διήρκησαν μόνο 14 ημέρες. Καθοριστική για 
την πραγματοποίησή τους ήταν η γενναιόδωρη χορηγία των κ. Αθανάσιου και κ. 
Μαρίνας Μαρτίνου, που για ακόμη μία φορά ανταποκρίθηκαν θετικά στα αιτήματα 
της ομάδας του Δεσποτικού όπως επίσης και πάλι ανταποκρίθηκαν και στήριξαν τις 
εργασίες το Ίδρυμα Λεβέντη, το Ίδρυμα Κανελλόπουλου. Σημαντική για την επίτευ-
ξη του έργου ήταν και χορηγία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου όπως και η 
εξαιρετική συνεργασία και βοήθεια της διευθύντριας Γ.Γ.Α.Ν.Π κ. Μάγδας Αλβανού.

Πρέπει να αναλογιστεί κανείς πόσο δύσκολη ήταν η πραγμάτωση των εργασιών, 
αφού όλα τα σύγχρονα μάρματα, τα υλικά και τα εργαλεία έπρεπε να μεταφερθούν 
στο ακατοίκητο νησί από την Πάρο και την Αντίπαρο! Και όλες οι εργασίες κο-
πής των μαρμάρων έγιναν με γεννήτρια, αφού φυσικά στο Δεσποτικό δεν υπάρχει 
ρεύμα! Κάποια από τα μάρμαρα φορτώθηκαν από την Αθήνα, τα υπόλοιπα από τα 
Λατομεία Ρήγα στην Πάρο σε μεγάλο φορτηγό που αποβιβάστηκε στο Δεσποτικό με 
το φερυμποτ της κοινοπραξίας Αντιπάρου. Η Κοινοπραξία στηρίζει την προσπάθεια, 
αντιλαμβανόμενη τη σημασία της, για την μελλοντική τουριστική ανάπτυξη των νη-
σιών Αντίπαρο, διευκολύνοντας τις μεταφορές και μετακινήσεις αφιλοκερδώς. Ιδιαί-
τερα συγκινητική είναι η εκδήλωση διάθεσης για οικονομική ενίσχυση των εργασιών 
πολλών αλλοδαπών που διαμένουν στην Αντίπαρο.  

Το αποτέλεσμα δεδομένων των συνθηκών και των πρακτικών δυσκολιών ήταν 
περισσότερο από ικανοποιητικό. 

Οι εργασίες στο Δεσποτικό αποδεικνύουν ότι ακόμα και με λίγα εφόδια, χωρίς με-
γάλες κρατικές ή ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, μπορούν να γίνουν σπουδαία 
έργα πολιτισμού!

Οι Δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου πρόσφατα ξεναγήθηκαν στο χώρο, ενημερώ-
θηκαν για την πρόοδο των εργασιών αλλά και τις ανάγκες των επόμενων φάσεων 
της ανασκαφής όπως επίσης συζητήθηκε η σημασία και για τα δύο νησιά της ανά-
δειξης και προβολής του αρχαιολογικού χώρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Ο κ. Κουράγιος και ομάδα του Δεσποτικού οραματίζονται την έγκριση και των 
υπολοίπων φάσεων αναστήλωσης και αποκατάστασης του αρχαίου μνημείου και 
την υλοποίηση σημαντικού μέρους αυτών το προσεχές καλοκαίρι. 
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Τουριστική Επιτροπή 
στην Αντίπαρο

Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, η συγκρότηση επιτροπής τουριστικής προβολής και 
ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο του ν. 3852/2010. Νέος πρόεδρος της τουριστι-
κής επιτροπής Αντιπάρου, θα είναι ο κ. Αρτ. Τριαντάφυλλος.

Ο κ. Αρτ. Τριαντάφυλλος, με δηλώσεις του για τη συγκρότηση επιτροπής τουριστι-
κής επιτροπής και ανάπτυξης στην Αντίπαρο ανέφερε:

«Η τουριστική ανάπτυξη και η κατεύθυνση που θα της προσδώσει ο Δήμος, είναι 
καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την οικονομία του νησιού. Ο τομέ-
ας του τουρισμού αλλάζει διαρκώς σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες και απόψεις 
και πρακτικές marketing που ισχύουν μέχρι 
πρόσφατα αντικαθιστώνται από καινοτό-
μες πρακτικές, βασισμένες στην ελεύθερη 
διαχείριση της πληροφορίας, στην ψηφια-
κή κοινωνία και τον έλεγχο της ελεύθερης 
αγοράς.

- Δυναμική και πλήρης παρουσία εκπρο-
σώπησης του νησιού με οργανωμένη στρα-
τηγική σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του 
εξωτερικού

- Τοποθέτηση κυτίου παραπόνων στα ση-
μεία αποχώρησης των επισκεπτών του νη-
σιού.

- Άμεση ενεργοποίηση της τουριστικής 
επιτροπής με πλήρη ανεξαρτησία δράσης, 
καθώς και ενθάρρυνση στην κατάθεση από-
ψεων και προτάσεων κάθε επαγγελματία 
που ασχολείται με τον τουρισμό. Τα περαι-
τέρω μέτρα εμπίπτουν και τις αρμοδιότητες 
μιας σωστά δομημένης και δημοκρατικής 
Τουριστικής Επιτροπής

- Εκποίηση μελέτης από το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ».

- Μετρήσεις αφίξεων, μέσος όρος παραμονής και μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης.
- Ανανέωση ενημερωτικού υλικού σε μεγάλους ταξιδιωτικούς οδηγούς, ώστε 

να πάψει η Αντίπαρος να διαφημίζεται ως ολιγοήμερος εναλλακτικός της Πάρου 
προορισμός

- Δημιουργία εφαρμογής (IOS, Android) για τον επισκέπτη για διαδραστικές σε-
λίδες και χάρτες, προτάσεις, και πλήρης τουριστικό υλικό σε έξι γλώσσες. Επα-
νασχεδιασμός δημοτικού site και διαχωρισμός της σελίδας τουριστών από την 
σελίδα του Δήμου και των δημοτών.

- Τοποθέτηση πινακίδων σε Πάρο και διασταύρωση Αλυκής-Πούντας με σήμαν-
ση και γράφημα Φέρρυ μποτ

- Παρουσία προσωπικού εξυπηρέτησης επισκεπτών με υποχρεωτική γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας

- Τοποθέτηση πινακίδων PARKING
- Επαναπροσδιορισμός χώρων αφετηρίας και αποβίβασης οχημάτων (λεωφο-

ρεία, επαγγελματικά οχήματα, οχήματα καταλυμάτων).
- Τοποθέτηση μεγάλου χάρτη στην είσοδο του λιμανιού, με απεικόνιση δρόμων, 

παραλιακών σημείων, αξιοθέατων και μονοπατιών.
- Σήμανση εντός του οικισμού για το Κάστρο και το Σιφνέικο
- Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αντικειμένων, συντήρηση και ευπρεπισμός 

δημοσίων τουαλετών, με φωτισμό και σήμανση.
- Δημιουργία τουριστικού περιπτέρου σε λιμάνια Πάρου και Αντιπάρου, υπολογι-

στή με touch screen (οθόνη αφής) για πρόσβαση του επισκέπτη σε πληροφοριακό 
υλικό για το νησί.

- Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πλατείας με από διαβούλευση με κατοί-
κους και επαγγελματίες.

- Διερεύνηση δυνατότητας αύξησης δρομολογίων Φέρρυ Μποτ σε συνεργασία 
με την κοινοπραξία.

- Δημιουργία τουριστικών πακέτων και εκπτωτικών κουπονιών για προσέλευση 
νέων επισκεπτών.

- Δημιουργία συνεργασιών με tour operators στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις για 
την τόνωση της χαμηλής περιόδου και την αύξηση της τουριστικής ζήτησης της 
Αντιπάρου.

- Δημιουργία photo point σε όλο τον οικισμό, κυρίως στο κάστρο (καλαίσθητες 
γωνιές για φωτογράφηση).

Δημιουργία νέων αξιοθέατων 
- Ο δρόμος του Σιδήρου
- Το σπήλαιο Αντιπάρου ως «Σπηλιά του Κύκλωπα»
- Προώθηση και ανάδειξη υλικού και σημείων σχετιζόμενη με την ταινία «Μα-

νταλένα»
- Καταγραφή θαλάσσιου μονοπατιού Κάμπινγκ – Φηρά.

- Καταγραφή βοτάνων του νησιού μας.
Δημιουργία δράσεων με στοχευόμενα άρ-

θρα σε διεθνής έντυπα (plan trips).
Δημιουργία καμπάνιας της Αντιπάρου ως 

προορισμού διασκέδασης, περιήγησης και 
οικογενειακού τουρισμού».

Μείωση τελών
Οι νέες κινήσεις του Δήμου Αντιπάρου σε 

θέματα τουριστικής πολιτικής φάνηκαν πολύ 
γρήγορα, καθώς με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, μειώθηκαν στο ΜΗΔΕΝ τα τέλη 
των πολιτικών γάμων!

Συγκεκριμένα, οι πολιτικοί γάμοι –που 
έτσι και αλλιώς φέρνουν πολλά χρήματα 
στα νησιά μας- είχαν ως τώρα τέλος στην 
Αντίπαρο, 150 ευρώ. Το δημοτικό συμβού-
λιο του νησιού αποφάσισε να μη λαμβάνει 
ούτε ένα ευρώ από πολίτες που επιθυμούν 
να παντρευτούν στην Αντίπαρο. Το μόνο κό-
στος θα είναι τα υποχρεωτικά 15 ευρώ, που 

εισπράττονται από την Οικονομική Εφορία. Σημειώνουμε πάντως, πως αν γίνει μετά 
από καταγγελία στις αρχές έλεγχος στους Δήμους για τα χρήματα που εισπράττουν 
για τέλη πολιτικών γάμων, αυτοί θα βρεθούν εκτεθειμένοι, αφού τα χρήματα που 
εισπράττονται θεωρούνται ανταποδοτικά και θα έπρεπε να επιστρέφο-
νται στους πολίτες π.χ. εν είδη δώρου, για όλους όσοι επιλέγουν το Δημαρ-
χείο για το γάμο τους.

Επίσης, οριστική παύση είχαμε στην απαράδεκτη ενέργεια πριν χρόνια του κ. Γ. 
Λεβεντάκη, της αύξησης τέλους για χρήση του ελικοδρομίου Αντιπάρου.

Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη δημοτική πλειοψηφία με μία απαράδεκτη κίνησή 
της είχε αυξήσει το τέλος ελικοδρομίου για τα ελικόπτερα που προσγειώνονταν 
στα 150 ευρώ, πιστεύοντας ότι έτσι θα αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου! Η «ρηχή» 
σκέψη είχε ως αποτέλεσμα οι προσγειώσεις των ελικοπτέρων να μειω-
θούν από 700 που ήταν, στις 100! Έτσι, οι χειριστές ελικοπτέρων προτιμούσαν 
την προσγείωση σε χωράφια (!) και άλλα σημεία ή να βγάλουν από το χάρτη τους 
την Αντίπαρο. Σημειώνουμε ακόμα, ότι η διαδρομή από Αθήνα για Αντίπαρο, είναι 
σχεδόν με στάνταρ τιμή απ’ όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, 
στα 900 ευρώ. Το τέλος ελικοδρομίου δεν το πληρώνει ο πελάτης, αλλά η εταιρεία. 
Σχεδόν καμία λοιπόν εταιρεία δεν ήθελε το χαράτσωμα των 150 ευρώ, 
που ζητούσε η Αντίπαρος… Και φυσικά από τους τουρίστες που έρχονται με 
ελικόπτερο… (δηλαδή «υψηλού» οικονομικού μπάτζετ), δεν πας να βγάλεις χρήματα 
από το τέλος ελικοδρομίου…

Τελικά, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε μείωση κατά 50 ευρώ, με πρόθεση να 
το μειώσει στη συνέχεια κατά πολύ περισσότερο. Άλλωστε, την παραπάνω απόφαση 
δεν την ψήφισαν και μέλη της πλειοψηφίας, που ζητούσαν μεγαλύτερη μείωση του 
τέλους ελικοδρομίου. Κάτι που υποσχέθηκε για αργότερα ο δήμαρχος, κ. Αναστ. 
Φαρούπος.

6 | Αντίπαρος

Παραίτηση Λεβεντάκη
Ο τέως δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Γ. Λεβεντάκης, σύμφωνα με πληροφορίες έστειλε 

επιστολή παραίτησης από τη θέση του δημοτικού συμβούλου, προς το Δήμο Αντι-
πάρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο κ. Λεβεντάκης, επικαλείται προσωπικούς λόγους 
για την παραίτησή του. Σημειώνουμε ακόμα, πως ο κ. Λεβεντάκης, πλην της ημέρας 
της ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής, δεν έχει εμφανιστεί σε καμία συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου.

Αυτός μάλλον είναι και ο λόγος που για τη συνεδρίαση στις 17/10/2014 του δη-
μοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, στην πρόσκληση δεν αναγραφόταν το όνομά του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ηλεκτρονική σελίδα του νησιού μας 
«Fileleutheros.net», η παραίτηση του κ. Λεβεντάκη είχε σταλεί με φαξ στο δημαρχείο 
Αντιπάρου. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του «F», ο κ. Λεβεντάκης, 
υποστηρίζει ότι δεν παραιτείται και από τη θέση του επικεφαλής του συνδυασμού 
της αντιπολίτευσης, «Ενότητα - Ανάπτυξη – Δημιουργία». Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν 
είναι δυνατό να γίνει, καθώς ο Νόμος «Καλλικράτης», στο άρθρο 66, παρ. 3 γράφει: 
«Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφι-
ος δήμαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναμίας του, ο 
σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που 
ανήκουν στην παράταξη».

Τέλος, ο πρώτος επιλαχών σύμβουλος της αντιπολίτευσης, που θα καταλάβει τη 
θέση του κ. Λεβεντάκη, είναι ο κ. Βασίλειος Φαρούπος.
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Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός τρόπος καπνίσµατος

«Αρηίς»
O σύλλογος γυναικών Πάρου, «Αρηίς», ξεκινάει μαθήματα γυμναστικής Pilates, 

στην αίθουσά του στην πλ. Αλυγαριάς, στην Παροικιά.
Ακόμα, στις 1, 2 και 3 Νοεμβρίου, ξεκινάει τις συναντήσεις της η θεατρική ομάδα 

που δημιουργείται και από 1η Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα Κρητικών 
χορών.

«Συμβιώνω με τα ζώα» 
Πάνω από 750 μαθη-

τές στην Πάρο και Αντίπα-
ρο, παρακολούθησαν το 
πρόγραμμα ενημέρωσης 
«Συμβιώνω με τα ζώα 
γύρω μου», που έγινε στα 
σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με πρωτο-
βουλία του συλλόγου «Φι-
λόζωοι Εθελοντές Πάρου» 
την εβδομάδα 6-10 Οκτω-
βρίου 2014.

Το πρόγραμμα ευαισθη-
τοποίησης έγινε για δεύ-
τερη φορά στην Πάρο και 
πρώτη φορά στην Αντίπαρο. Είχε ήδη πραγματοποιηθεί το 2013 σε όλα τα δημοτικά 
σχολεία της Πάρου και αυτή τη φορά είχαν σειρά τα «μεγάλα παιδιά» και η Αντίπα-
ρος.

Με την υπεύθυνη του προγράμματος, Μελίτα Λαζαράτου, ειδικό συμπεριφοράς 
ζώων με πολυετή εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι «ΦΕΠ», επισκέφθη-
καν τα Γυμνάσια Παροικιάς, Νάουσας και Αρχιλόχου, το ΕΠΑΛ Πάρου και το Γυμνά-
σιο και Δημοτικό Σχολείο Αντιπάρου. Σε κάθε τάξη σε κάθε σχολείο οι εμπειρίες, η 
αντιμετώπιση, οι προβληματισμοί και οι γνώμες ήταν διαφορετικές.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της φιλοζωικού συλλόγου: «[…] Ο στόχος ένας: πως θα 
μάθουμε να συμβιώνουμε με ΟΛΑ τα ζώα γύρω μας με σεβασμό της ύπαρξης, της 
διαφορετικότητας και των δικαιωμάτων τους. Ο στόχος φυσικά δεν επιτυγχάνεται 
μέσα σε μια διδακτική ώρα. Ήταν η αφορμή για διάλογο, το ερέθισμα για όσους 
θέλουν να προβληματιστούν ώστε να καταρριφθούν οι μύθοι, τα στερεότυπα και οι 
προκαταλήψεις που περνάνε από γενιά σε γενιά για τα ζώα. Η προσέγγιση στους 
μεγάλους μαθητές ήταν φιλοσοφική και βιολογική. Τέθηκαν ερωτήματα που άλλο-
τε είχαν σαφείς απαντήσεις άλλοτε όχι. 

-Είμαστε όλοι ζώα; Σε τι διαφέρουμε - σε τι μοιάζουμε;
- Ζώα συντροφιάς, παραγωγικά, πειραματόζωα, ζωολογικοί κήποι, τουρισμός και 

κακοποίηση ζώων, «παστούρωμα», φιλοζωικές οργανώσεις και ο ρόλος τους ήταν 
μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στην τάξη.

Το πρόγραμμα «Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου» είναι μια πρωτοβουλία της Πα-
νελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ) και είναι εγκε-
κριμένο από το Υπουργείο Παιδείας».

Κάρτες από την PAWS
Ο φιλοζωικός σύλλογος Πάρου (PAWS), κυ-

κλοφόρησε Χριστουγεννιάτικες κάρτες προς 
ενίσχυση της φροντίδας των εγκαταλελειμμέ-
νων ζώων. Οι κάρτες περιλαμβάνουν τέσσερα 
θέματα με σκύλους και γάτες, που σχεδίασε 
αποκλειστικά για την «PAWS», η Gail Anthony.

Κάθε κάρτα κοστίζει 3 ευρώ, ενώ το σετ με 
τέσσερις κάρτες, 10 ευρώ. Μπορείτε να τις 
βρείτε στο μαγαζί του συλλόγου στην Παροι-
κιά, ή μέσω ταχυδρομείου με έξοδα αποστο-
λής. Ακόμα, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφω-
να του συλλόγου 6975 060927 ή στη γραμματέα, κ. Λένα Γιακουμοπούλου, στον 
αριθμό 6951 851575.

Εκλογές
Ο αναπτυξιακός σύλλογος Μώλου - Τσουκαλιάς - Γλυφάδων Πάρου, «ΠΡΟΟ-

ΔΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ», προσκαλεί τα μέλη του, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 
19:00 στα γραφεία του συλλόγου στα Μάρμαρα, με σκοπό:

α) Οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του Δ.Σ.
β) Διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ.
γ) Υποβολή προτάσεων για νέες δραστηριότητες του συλλόγου.

Συμπόσιο μελισσοκομίας

Με περισσότερους από 250 συμμετέχοντες οι οποίοι παρακολούθησαν ταυτο-
χρόνως από 8 νησιά των Κυκλάδων τις παρουσιάσεις και τοποθετήσεις 30 δια-
κεκριμένων ειδικών από Ελλάδα και εξωτερικό, ολοκληρώθηκε το πρώτο Διεθνές 
Συμπόσιο Μελισσοκομίας στις Κυκλάδες, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, με θέμα: 
«Η μελισσοκομία στη Μεσόγειο από την αρχαιότητα έως και σήμερα: ιστορικά ευ-
ρήματα και επίκαιρα θέματα». 

Ιδιαίτερη σημασία είχαν τα σημεία που αναδείχθηκαν μέσα από τις παρουσιάσεις 
και τον διάλογο μεταξύ επιστημόνων και μελισσοκόμων: 

- Οι Κυκλάδες έχουν μια πολύ πλούσια κληρονομιά στην παραδοσιακή όσο και στη 
σύγχρονη μελισσοκομία. Επομένως πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την καλύτερη, πιο μεθοδική οργάνωση και υποστήριξη του κλάδου.

- Η διατήρηση και προστασία σημαντικών παραδόσεων όπως της μελισσοκομικής 
πρακτικής στην ύπαιθρο και στον αγρό και όχι στο μουσείο (συμπεριλαμβανομένων 
των κυψελών και των μελισσιών), δημιουργεί ένα δυναμικό πεδίο μελλοντικής ανα-
πτυξιακής δραστηριότητας καθώς και ένα ανεκτίμητο περιουσιακό στοιχείο για την 
κοινωνία και για την τουριστική βιομηχανία, για παράδειγμα «μελισσοτουρισμός», 
ξεκινώντας από την επίσημη καταγραφή της πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς.

- Το μέλι είναι ένα σημαντικό αγροτικό προϊόν των νησιών. Είναι συνώνυμο με την 
ευεξία, την αγνότητα και τη φύση. Όσο υψηλότερης ποιότητας είναι το τελικό προϊόν 
τόσο μεγαλύτερη η εμπορική αξία και οι ευκαιρίες εξαγωγής. Τα μη τυποποιημένα, 
ανώνυμα προϊόντα είναι πιο ευάλωτα σε νοθεία, εκμετάλλευση και σε μη ασφαλείς 
πρακτικές. Η σωστή τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων κυψέλης είναι απαραί-
τητη για τη διαφύλαξη της υψηλής ποιότητας,  καθώς και τη σωστή διακίνηση των 
προϊόντων στην αγορά ως επώνυμων, με ονομασία προέλευσης.

- Η ορθή μελισσοκομική πρακτική (σωστό χειρισμοί και αποφυγή ρυπογόνων ου-
σιών) μαζί με το υπέροχο κλίμα και τη χαρακτηριστική βλάστηση των νησιών θα 
αναδείξουν ακόμα περισσότερο την αξία των μελισσοκομικών προϊόντων στις Κυ-
κλάδες.

- Οι μέλισσες αποτελούν δείκτες βιο-ασφάλειας και επηρεάζουν την ευρύτερη 
ισορροπία του οικοσυστήματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την αγροτική οικονο-
μία των νησιών. Η υγιής και άφθονη παρουσία τους είναι ζωτικής σημασίας για την 
αγροτική ανάπτυξη γενικότερα. Έτσι, η συνεχής παροχή των μελισσοκόμων με πλη-
ροφορίες και τεχνητή υποστήριξη, θα διατηρεί υγιής και άφθονους τους ντόπιους 
πληθυσμούς οι οποίοι πρέπει να διατηρηθούν δεδομένου ότι διαθέτουν συγκεκρι-
μένα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσαρμογής στις ξηροθερμικές συνθήκες των 
νησιών.

- Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικούς επιστήμονες και τεχνογνωσία καθώς και φο-
ρείς και οργανισμούς με σημαντική επιρροή στα κέντρα λήψεις αποφάσεων. Είναι 
απαραίτητες οι συνεργασίες για να διοχετεύεται σωστά η πληροφορία που βοηθά 
την πρακτική της μελισσοκομίας. Η κατανόηση των παραδοσιακών μεθόδων και η 
συνεχής επαφή με τους ειδικούς σαφώς βοηθά τους μελισσοκόμους να γίνουν κα-
λύτεροι και να οργανώσουν την μελισσοκομική δραστηριότητας τους περισσότερο 
επαγγελματικά.
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του ασθενοφόρου αεροσκάφους του Βε-
λεντζείου Ιδρύματος.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014, με πρωτοβουλία του Βελεντζείου Ιδρύματος, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών της Δ.Ε. με τους επικεφαλής των τεσσά-
ρων δημοτικών παρατάξεων του νησιού μας, με σκοπό την ενημέρωση τους γύρω 
από τις αποφάσεις και τις εξελίξεις σε σχέση με την επαναλειτουργία του ασθενο-
φόρου αεροσκάφους, στην αίθουσα του Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής.

Η σειρά των γεγονότων
Το Βελεντζείο Ίδρυμα έχει αναστείλει τη λειτουργία του ασθενοφόρου αεροσκά-

φους και τις πτήσεις αεροδιακομιδών από το Σεπτέμβριο του 2012.
Εκείνη την εποχή οι συνεχείς και επιτυχείς πτήσεις αεροδιακομιδών με το αερο-

σκάφος αντιμετώπιζαν την κριτική διαφόρων κέντρων εντός και εκτός του ιατρικού 
κυκλώματος και την απαξίωση… Αιτίες γι’ αυτό ήταν η πολεμική τακτική που του 
είχε ασκηθεί από συγκεκριμένη μερίδα του προσωπικού του Κ.Υ. Πάρου, με αποκο-
ρύφωμα την άρνηση των αγροτικών ιατρών να συνοδεύουν τις πτήσεις, καθώς και 
τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν από την μη καταβολή των μι-
σθωμάτων ιδιόκτητης κλινικής που ενοικιάζει το Ίδρυμα στην Αθήνα, και αποτελούν 
τη μοναδική πηγή εισοδήματος για την εκπλήρωση του κοινωφελούς έργου του. 

Σημειώνουμε βέβαια ότι παρόλα αυτά, έως τότε το ασθενοφόρο αεροσκάφος 
είχε ήδη διακομίσει έγκαιρα, με ασφάλεια, χωρίς κανένα πρόβλημα και δωρεάν, 
περισσότερα από 750 επείγοντα περιστατικά που έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής 
περίθαλψης. Στη συνέχεια οι περισσότερες διακομιδές συνέχισαν να γίνονται με τα 
καΐκια, προς όφελος συγκεκριμένων «πειρατών» του κλάδου και φυσικά των καλο-
θελητών εκ Πάρου… 

Οι επαφές
Το οικονομικό πρόβλημα απασχόλησε για αρκετά μεγάλο διάστημα τη Διοίκηση 

και τους νομικούς συμβούλους του Ιδρύματος. Το θέμα των εισοδημάτων από την 

κλινική στην Αθήνα, αρχίζει να «μαζεύεται» από το 2013, παρά τα όσα προβλήματα 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν γραφίδες εκ Πάρου…

Η επίλυση του προβλήματος ενεργοποίησης του αεροσκάφους και του ιατρού-
συνοδού επήλθε μετά από συνεχείς επαφές και συσκέψεις στην Αθήνα, το καλοκαίρι 
έως το τέλος του 2013.

Για την ιστορία να γράψουμε ότι τις «κλειστές» πόρτες για τις επαφές με κυβερ-
νητικά στελέχη ώστε να ενημερωθούν για το τι πραγματικά συνέβαινε γύρω από 
τις διακομιδές επειγόντων περιστατικών από το ΚΥ Πάρου και τη «φάμπρικα» των 
πλωτών, τις είχε ανοίξει γνωστός παράγοντας της Παριανής κοινωνίας. Από τις επα-
φές (σε κορυφαίο επίπεδο) που είχαν γίνει τότε, ξεκαθάρισε οριστικά ο τρόπος ενερ-
γοποίησης και χρήσης του αεροσκάφους με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 
με το ΕΚΕΠΥ (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας), για την οποία είχε γράψει τότε 
αναλυτικά η εφημερίδα μας, καθώς και την θεσμική διαδικασία πρόσληψης μόνιμου 
γιατρού/ων συνοδού/ων για τις πτήσεις αεροδιακομιδών.

Η αλλαγή της Νομοθεσίας

Ο Νόμος 4182/2013 «Περί λειτουργίας των Κοινωφελών Ιδρυμάτων» με ισχύ 
από τον Ιανουάριο του 2014 και εφαρμογή από το Μάιο του 2014, ήρθε να λύσει 
τα χέρια των υπευθύνων του Βελεντζείου Ιδρύματος, αφού χάρη σ’ αυτόν δόθηκε η 
δυνατότητα για την περαιτέρω αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.

Έτσι, το Ίδρυμα πλέον μπορεί να δημιουργήσει φορέα αξιοποίησης ή να συνεργα-
σθεί με ήδη υφιστάμενο, προκειμένου να αξιοποιήσει την περιουσία του, εισπράτ-
τοντας κρατική αποζημίωση (π.χ. όπως δίνεται στα πλωτά μέσα για διακομιδές), ή 
ακόμη σε συνδυασμό με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Πάντα βέβαια, διατηρώντας 
τους σκοπούς και τον κοινωφελή του χαρακτήρα.

Αεροδιακομιδές

Διάσταση απόψεων…
φωτο: psts.gr
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Η συνάντηση

Στη συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε στο Ιερό Προσκύνημα Εκα-
τονταπυλιανής, στις 18/10/2014, 
παρουσιάστηκαν αναλυτικά από την 
Πρόεδρο της Δ.Ε. οι αποφάσεις που 
έχουν ήδη ληφθεί και οι προοπτικές 
για την επαναλειτουργία του αε-
ροσκάφους. Επίσης, εξηγήθηκαν οι 
σημαντικοί λόγοι (κυρίως οικονομι-
κοί) για τους οποίους, ενώ κάποιες 
φορές ακούστηκε ότι θα πετάξει και 
πάλι το αεροσκάφος, αυτό δεν συ-
νέβη.

Ο δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, όμως 
αιφνιδίασε τους πάντες όταν είπε 
πως ο ίδιος έχει ανοίξει φάκελο για 
το θέμα των διακομιδών και έχει 
κάνει ήδη διερεύνηση! Κάπου εκεί 
ξεκίνησαν και οι αντιδράσεις, αφού, 
σύμφωνα με διαρροές, άρχισαν να 
του γίνονται ερωτήσεις οι οποίες 
όμως έμειναν αναπάντητες.

Ακόμα, στον κ. Κωβαίο, τέθηκαν και 
άλλες σχετικές ερωτήσεις, καθώς 
ο ίδιος ως δήμαρχος και αντιπρόε-
δρος του Βελεντζείου Ιδρύματος εξ 
οφίτσιο (θέση εν δυνάμει, που ακόμα 
δεν την έχει αναλάβει επίσημα), αντί 
να χρησιμοποιήσει τις κυβερνητικές 
του γνωριμίες για άμεση χρηματο-
δότηση του Ιδρύματος από κρατικό 
φορέα, όπως δήλωνε στο προεκλο-
γικό του πρόγραμμα, ψάχνει άλλες 
λύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημε-
ρίδας μας για το θέμα, σε μια φω-
τογραφία που είχε αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο (psts.gr, βλ: σ. 8) το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2014 εμφανίζεται 
ο κ. Κωβαίος μαζί με το διευθυντή ιδιωτικής εταιρείας που κάνει αεροδιακομιδές. 
Έτσι, το μυαλό πολλών πηγαίνει σε συζητήσεις και συμφωνίες του κ. Κωβαίου, με 
ιδιωτικές εταιρίες και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σχέδιο που, ενώ απορρίφθηκε από 
όλους τους μεγάλους νησιωτικούς Δήμους, γίνεται προσπάθεια να παρουσιασθεί 
στην Πάρο ως η ιδανική λύση!

Οι επικεφαλής των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης (Ενότητα για το Μέλ-
λον, ΚΕΠ-ΟΣΑ, Λαϊκή Συσπείρωση), δήλωσαν ότι στηρίζουν τις αποφάσεις και τις 
ενέργειες του Βελεντζείου Ιδρύματος, ενώ ο κ. Κωβαίος είπε πως θα διερευνήσει, 
θα βρει και θα προτείνει λύση μόνος του.

Υπενθυμίζουμε βέβαια πως το ασθενοφόρο αεροσκάφος είναι ιδιοκτησίας του 
Βελεντζείου Ιδρύματος και όχι του Δήμου Πάρου…

Πότε θα πετάξει;

Το μεγάλο ερώτημα που όμως παραμένει, είναι το πότε θα είναι σε θέση να κάνει 
και πάλι αεροδιακομιδές το Βελέντζειο Ασθενοφόρο Αεροσκάφος.

Αυτό που κυρίως έχει αξία για τον κόσμο είναι ότι το Ίδρυμα έχει αποφασίσει 
οριστικά να ξαναπετάξει το αεροσκάφος το συντομότερο δυνατόν, γεγονός που θα 
εξαρτηθεί από την εξέλιξη των διαδικασιών και την ανταπόκριση των αρμόδιων 
υπηρεσιών και φορέων σύμφωνα και με την πρόσφατη αναθεώρηση της αεροπο-

ρικής νομοθεσίας που καθορίζει τη 
λειτουργία των αερομεταφορέων.

Πιθανότατα το αεροπλάνο της 
Πάρου θα είναι το πρώτο που θα 
ενταχθεί σε φορέα διαχείρισης πτη-
τικών μέσων με το νέο καθεστώς.

Η ανακοίνωση

Για τη συνάντηση το Βελέντζειο 
Ίδρυμα Πάρου, εξέδωσε σχετικό 
δελτίο τύπου, που έχει ως εξής:

«Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Ιερού Προσκυνή-
ματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 
μετά από πρωτοβουλία-πρόσκληση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Βε-
λεντζείου Ιδρύματος, συνάντηση με 
τους τέσσερις επικεφαλής των πα-

ρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πάρου.

Σκοπός της συνάντησης, στην οποία 
συμμετείχαν και πέντε επιστημονικοί 
σύμβουλοι του Ιδρύματος, ήταν η ενη-
μέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αλλά 
και η ανακοίνωση των αποφάσεων 
του Ιδρύματος που αφορούν το ασθε-
νοφόρο αεροσκάφος, στο πλαίσιο 
των κοινωφελών του δράσεων στον 
τομέα της υγείας. 

Αρχικά, εκτέθηκαν και αναλύθηκαν 
διεξοδικά οι σοβαροί οικονομικοί λό-
γοι, τα εμπόδια και ο πόλεμος συμφε-
ρόντων εντός και εκτός Πάρου, που 
έχουν αναστείλει εδώ και δύο χρόνια, 
τη λειτουργία του ασθενοφόρου αε-
ροσκάφους και τις πτήσεις αεροδια-
κομιδών εκτάκτων περιστατικών. 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα δεδομένα που προκύπτουν από το νέο Νόμο περί 
λειτουργίας των Κοινωφελών Ιδρυμάτων, οι ενέργειες που έχουν ήδη γίνει προς την 
κατεύθυνση αυτή καθώς επίσης οι τελικές αποφάσεις του Ιδρύματος αλλά και οι νέες 
προοπτικές για την περαιτέρω αξιοποίηση του ασθενοφόρου αεροσκάφους, ώστε η 
λειτουργία και η προσφορά του να είναι συνεχής και απρόσκοπτη. 

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η δυνατότητα πλέον του Ιδρύματος για τη δημιουργία φο-
ρέα διαχείρισης και αξιοποίησης του ασθενοφόρου αεροσκάφους ή συνεργασίας του 
με ήδη υφιστάμενο φορέα. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προσφορά 
του Ιδρύματος στον τομέα των αεροδιακομιδών και κατ’ επέκταση στον εν γένει τομέα 
της υγείας στην Πάρο. 

Οι τρείς επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας δήλωσαν την ταύτισή τους 
με την κατεύθυνση του Βελεντζείου Ιδρύματος και στήριξαν τις πρόσφατες αποφάσεις 
του σχετικά με το καθεστώς επαναλειτουργίας του ασθενοφόρου αεροσκάφους, σε 
αντίθεση με το Δήμαρχο Πάρου ο οποίος δήλωσε ότι πρόθεση δική του αλλά και της 
δημοτικής πλειοψηφίας είναι να παρουσιάσει άλλη πρόταση, σε εντελώς διαφορετική 
κατεύθυνση από αυτήν του Βελεντζείου Ιδρύματος. 

Τέλος, όπως τονίστηκε στη συνάντηση από την Πρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής, το Βελέντζειο Ίδρυμα πιστό στα πλαίσια του κοινωφελούς του έργου, θα 
εντείνει τις ενέργειές του για την κατά το δυνατόν συντομότερη επαναλειτουργία και 
επαρκέστερη αξιοποίηση του ασθενοφόρου αεροσκάφους, ώστε να προσφέρει και 
πάλι τις πολύτιμες υπηρεσίες του σε όσους το έχουν ανάγκη».

Πρώτο θέμα | 9



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 201410 | Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

Νέα τμήματα 
του Ε.Σ. Πάρου

Με απόφαση του Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού 
συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, να ενταχθεί στο πρό-
γραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργα-
νωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Β.Ε.Ε της Ε.Σ.Ε.Ε και των 
οργανώσεων μελών αυτών, το σύλλογος προχώρησε 
σε πρόσληψη δύο ανέργων, που είναι μόνιμοι κάτοικοι 
Πάρου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σύμφωνα με το ΦΕΚ 
είναι επιδοτούμενο και ο σύλλογος δεν θα επιβαρύνε-
ται με επιπλέον έξοδα. Κατόπιν τούτου, ο Ε.Σ. Πάρου-
Αντιπάρου, ανακοίνωσε ότι το ωράριο του γραφείου 

διαμορφώνεται ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-15.00
ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17.00-21.00
Τα τμήματα που δημιουργήθηκαν και θα λειτουργή-

σουν είναι τα κάτωθι:
- Γραφείο εξυπηρέτησης επαγγελματία, υπεύ-

θυνος Εμμανουήλ Καρίμαλης
- Πολιτιστικό τμήμα, υπεύθυνες Αναστασία Σκα-

ραμαγκά και Αγγουριδάκη Στυλιανή
- Δια Βίου Μάθησης 2 «ΕΣΠΑ» - Σεμιναρίων 

επιμόρφωσης, υπεύθυνοι Αναστασία Σκαραμαγκά 
και Εμμανουηλ Καρίμαλης

- Γραφείο ενημέρωσης κοινού - υπεύθυνες 
Αναστασία Σκαραμαγκά και Αγγουριδάκη Στυλιανή

- Ίδρυσης καταστημάτων (εξωτερικός συνεργά-
της κ. Χαράλαμπος Σαράντης).

Συνάντηση 
Ε.Σ. Πάρου 
με Κωβαίο

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντη-
ση του δημάρχου Πάρου, κ. Μάρκου Κωβαίου, με τον 
πρόεδρο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου, κ. Απόστολο Αλιπράντη και του γεν. 
γραμματέα, κ. Ηλία Κρητικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εμποροεπαγγελ-
ματικού συλλόγου «[…] Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε 
από τον Πρόεδρο, Απόστολο Αλιπράντη, για τα νέα 
τμήματα που δημιουργήθηκαν στον σύλλογο μετά την 
πρόσληψη των δύο επιδοτούμενων ανέργων και την 
έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη-μηχα-
νολόγο, ο οποίος θα αναλαμβάνει τις άδειες ίδρυσης 
και λειτουργίας των καταστημάτων, καθώς επίσης 
ενημερώθηκε για το 8ο Συνέδριο των Εμπορικών 
Συλλόγων Κυκλάδων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
τον Απρίλιο στη Πάρο.

Κατόπιν τέθηκαν τα παρακάτω θέματα: Α) Παραε-

μπόριο, Β) Αεροδρόμιο Γ) Υγειονομικό Αεροσκάφος.
 - Όσον αφορά το παραεμπόριο, ο Δήμαρχος προ-

τίθεται να κοινοποιήσει και εγγράφως στις αρχές τις 
προθέσεις του, για την εξάλειψη του παραεμπορίου.

- Για το αεροδρόμιο, ενημερωθήκαμε ότι ο Δήμαρ-
χος, έχει στείλει επιστολή στον υπουργό υποδομών, 
μεταφορών και δικτύων, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κι 
αναμένουμε την απόφαση, που θα ορίζει την λειτουρ-
γία του.

- Τέλος, για το θέμα του Υγειονομικού Αεροσκά-
φους, μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση 
για την λειτουργία του από το Βελέντζειο Ίδρυμα 
Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου και πολύ σύντομα 
θα υπάρξει πρόταση του Δήμου που θα καλύψει τις 
επείγουσες διακομιδές ασθενών».

Επίσκεψη 
Κωβαίου 
στο Δεσποτικό

 Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, μαζί με 
την αντιδήμαρχο κ. Δώρα Σαρρή, επισκέφθηκε τον αρ-
χαιολογικό χώρο του Δεσποτικού, όπου και ξεναγήθη-
κε από τον υπεύθυνο των ανασκαφών, αρχαιολόγο, κ. 
Γιάννο Κουράγιο.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Δήμου Πάρου: «[…] 

Τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα του Δεσποτικού, 
κυρίως το πλούσιο και εντυπωσιακό αρχαϊκό ιερό του 
Απόλλωνα και οι Κούροι σμιλεμένοι σε  Παριανό μάρ-
μαρο, το κατατάσσουν ανάμεσα στους σπουδαιότε-
ρους αρχαίους λατρευτικούς χώρους του Αιγαίου».

Τέλος και πάντα σύμφωνα με το δελτίο τύπου, μετά 
το τέλος της επίσκεψης ο κ. Κωβαίος, δήλωσε: «Αξί-
ζουν πραγματικά συγχαρητήρια στον κ. Γ. Κουράγιο 
για την εξαιρετική δουλειά, χάρη στην οποία ήρθε 
στο φώς ένα τόσο σπουδαίο αρχαιολογικό και ιστο-
ρικό μνημείο του τόπου μας. Η επιβλητική εικόνα του 
Δεσποτικού οφείλεται φυσικά ως ένα μεγάλο βαθμό 
στην ύπαρξη της εξαίρετης πρώτης ύλης, του περί-
φημου Παριανού μαρμάρου».

Χειμερινό Ωράριο
Από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου-

Αντιπάρου, ανακοινώθηκε το προτεινόμενο χειμερινό 
ωράριο, που ξεκίνησε για τα εμπορικά καταστήματα 
στις 15/10 και θα διαρκέσει έως τις 15/3/2015 και 
για τα σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία κλπ ξεκινάει την 
1η Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 31/3/2015. Το 
ωράριο έχει ως εξής:

Εμπορικά-Τουριστικά
ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:00-14:00 & 

17:00-21:00
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΑΡΓΙΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΑΝΤΟ-

ΠΩΛΕΙΑ,ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ κλπ.
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:00-

21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:00-16:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00-20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΑΡΓΙΑ  
Εξαιρούνται τα παρακάτω καταστήματα: Βενζινά-

δικα, Συνεργεία, Ανθοπωλεία, Κάβες, Φωτογραφικά, 
Φούρνοι, Ζαχαροπλαστεία.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ερωτήματα 
προς Ε.Σ. 
και Κωβαίο

Αν η ανακοίνωση (βλ.: διπλανό θέμα) του εμπο-
ροεπαγγελματικού συλλόγου, σχετικά με την επί-
σκεψη που πραγματοποίησαν στον κ. Κωβαίο, είναι 
η ουσία των όσων συζητήθηκαν, και οι απαντήσεις 
που δόθηκαν ήταν τα όσα αναφέρονται, τότε υπάρ-
χει πρόβλημα…

Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η δημοτική 
πλειοψηφία αντιμετωπίζει τα θέματα με γενικολο-
γίες και δίχως καμία πολιτική απόφαση. Δεν μπορεί 
να παράξει πολιτική για πολύ σοβαρά θέματα του 
νησιού μας και όλα δείχνουν πως θέλει να τα έχει 
καλά με όλους σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του παραεμπορίου, η απά-
ντηση Κωβαίου είναι γενικόλογη και ουσιαστικά ο 
αναγνώστης κατανοεί πως ο ίδιος (δήμαρχος), θα 
πράξει για το θέμα, ένα μεγάλο τίποτα. Δηλαδή, 
ισχυρίζεται –πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση 
των εμπόρων- ότι θα κοινοποιήσει στις αρχές τις 
προθέσεις του... Δηλαδή, ο κ. Κωβαίος, που δεν 
είναι η πρώτη φορά που από θέση ευθύνης έχει 
ανάλογα θέματα να αντιμετωπίσει, ισχυρίζεται πως 
θα βαδίσει το δρόμο των περασμένων ετών. Αυτός 
ο δρόμος (αναφορές σε εμπλεκόμενους φορείς και 
αρχές, και κάποια τηλέφωνα σε υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες), δεν οδήγησε πουθενά. Το παραεμπόριο 
ειδικά τους θερινούς μήνες ανθεί στην Πάρο και τις 
συνέπειές του τις ζει στο πετσί του ο επαγγελμα-
τίας. Ο κ. δήμαρχος, δεν πρόσθεσε τίποτα νέο στη 
συνάντηση για το θέμα. Χτύπησε φιλικά πλάτες και 
είπε πως θα κοινοποιήσει και εγγράφως τις προ-
θέσεις του. Ποιες είναι άραγε αυτές οι προθέσεις 
του, πολύ θα ήθελε ο επιχειρηματικός κόσμος του 
νησιού μας να γνωρίζει. Το θέμα του παραεμπο-
ρίου για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται πολιτικές 
αποφάσεις και όχι ευχολόγια. Και από ευχολόγια 
αυτός ο τόπος έχει χορτάσει… Απάντηση σωστή και 
ουσιαστική θα είχαμε από τον κ. Κωβαίο, μόνο αν 
έλεγε στον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο για συ-
γκεκριμένα μέτρα που θα πάρει για την πάταξη του 
φαινομένου. Κάτι τέτοιο όμως δε διαβάσαμε στην 
ανακοίνωση.

Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε (αεροδρόμιο 
Πάρου), δείχνει όμως πιο σοβαρό, καθώς φαίνεται 
πως μετά τη συνάντηση με τον κ. Χρυσοχοΐδη στο 
εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου, από την πλευρά 
μας, δε συνεχίζουμε τις πιέσεις.

Ο κ. Κωβαίος, που ήταν παρόν στη συνάντηση, 
θα έπρεπε να έχει γίνει «τσιμπούρι» στους υπηρε-
σιακούς παράγοντες του υπουργείου και με συνεχή 
τηλεφωνήματα και επισκέψεις του, να αναγκάσει 
τους αρμόδιους να του δίνουν ουσιαστικά αναφο-
ρά για την πορεία του έργου. Το «περιμένουμε από-
φαση του υπουργού» που θα ορίζει τη λειτουργία 
του, είναι και αυτό γενικόλογο. Αφήστε, που όπως 
έχει διατυπωθεί στο δελτίο τύπου, θεωρούμε πως 
είναι λάθος, αφού κανείς υπουργός δεν ορίζει λει-
τουργία αεροδρομίου… 

Τέλος, σε ό,τι αφορά το θέμα του Βελεντζείου 
Ιδρύματος, γράφουμε αναλυτικά σήμερα στο πρω-
τοσέλιδο της εφημερίδας μας. 
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Μαθητικές 
εκλογές

Την Πέμπτη 9/10 πραγματοποιήθη-
καν στο Γυμνάσιο Παροικιάς, οι εκλο-
γές των μαθητικών κοινοτήτων για την 
σχολική χρονιά 2014-2015. Τα αποτε-
λέσματα εκλογών έχουν ως εξής:

15μελές μαθητικό συμβούλιο
Πρόεδρος: Μπαρμπαρή Κατερίνα
Αντιπρόεδρος: Ζουμή Κωνσταντίνα
Γραμματέας: Κίτας Φώτης
Ταμίας: Λουκή Κατερίνα
Τακτικά μέλη: Γεωργιάδης Πανα-

γιώτης, Καλακώνας Παντελής, Σκιαδά 
Κατερίνα, Καραφυλλάκη Πηνελόπη, 
Μουρλάς Ντίνος, Παπαδόπουλος Λου-
κάς, Πέτρου Τζώρτζης, Σκιαδάς Σπύ-
ρος, Μαλατέστα Πωλίνα, Δανιηλίδης 
Γιάννης, Σιφναίος Γιώργος

Αναπληρωματικά μέλη: Σαρρής Κο-
σμάς, Μπομποτάς Χρήστος, Καραφυλ-
λάκης Αριστοτέλης,

Α1
Πρόεδρος: Αποστολίδου Ηλέκτρα
Γραμματέας: Ανδρεοπούλου Λουκία
Ταμίας: Γεμελιάρη Μαρία
Μέλη: Αργελάς Γιάννης, Αναγνώ-

στου Αναστασία

Α2
Πρόεδρος: Μουστάκα Ειρήνη
Γραμματέας: Κούκα Ντάνιελ
Ταμίας: Καστανιάς Γρηγόρης
Μέλη: Καπούτσος Βαγγέλης, Μέξη 

Σέρτζιο

Α3
Πρόεδρος: Πέτρου Τζώρτζης
Γραμματέας: Μπισκετζής Ανδρέας
Ταμίας: Μυτιληναίος Γιώργος
Μέλη: Πολυχρονόπουλος Κων/νος, 

Παπαγεωργίου Βασίλης

Α4
Πρόεδρος: Χόνδρος Μαρκέλλος
Γραμματέας: Σερένα Τζίνι
Ταμίας: Τσιρέλης Αριστοτέλης
Μέλη: Σαμαλτάνη Κλειώ, Σκανδάλης 

Άγγελος

Β1
Πρόεδρος: Γεωργιάδης Παναγιώτης
Γραμματέας: Καρατζούνη Ιωάννα
Ταμίας: Ασπρολούπος Στάθης

Μέλη: Γκιόκα Γκιόζεφ, Καραφυλλάκη 
Πηνελόπη

Β2
Πρόεδρος: Λουκή Μαρία
Γραμματέας: Μοστράτου Μαρία
Ταμίας: Λουκής Παναγιώτης
Μέλη: Λέκα Κλέντι, Καρποδίνης Νί-

κος

Β3
Πρόεδρος: Μουρλάς Ντίνος

Γραμματέας: Παπαδόπουλος Λου-
κάς

Ταμίας: Μπομποτάς Χρήστος
Μέλη: Πρόκο Φωτεινή, Πρίνα Μα-

νώλης

Β4
Πρόεδρος: Σκιαδά Αικατερίνη
Γραμματέας: Ξανθοπούλου Εμμα-

νουέλλα
Ταμίας: Χανιώτη Δαμασκηνή
Μέλη: Σκανδάλης Γιώργος, Σιφναίος 

Δημήτρης

Γ1
Πρόεδρος: Θαλασσοχωρίτη Άννα
Γραμματέας: Δρόσος Γιώργος
Ταμίας: Βιώνης Κωσταντίνος
Μέλη: Θαλασσινού Βιολέτα, Δανιη-

λίδης Γιάννης

Γ2
Πρόεδρος: Λουκή Κατερίνα
Γραμματέας: Κονδύλης Θοδωρής
Ταμίας: Κρητικός Μιχάλης
Μέλη: Κουρμούκης Μιχάλης, Κίτας 

Φώτης

Γ3
Πρόεδρος: Μπαρμπαρής Στέλιος
Γραμματέας: Μυτιληναίος Ανδρέας
Ταμίας: Μπαρμπαρή Κατερίνα
Μέλη: Μακριδάκης Δημήτρης, Μα-

λατέστα Πωλίνα

Γ4
Πρόεδρος: Σουκάντος Γιάννης
Γραμματέας: Σαρρής Κώστας
Ταμίας: Σαρρής Κοσμάς
Μέλη: Πανωρίου Χριστίνα, Πατρίκη 

Ελισάβετ

Γ5
Πρόεδρος: Τζανιδάκη Εβελίνα
Γραμματέας: Στουγιάννου Άρτεμις
Ταμίας: Σέχου Σαμπρίνα
Μέλη: Σκανδάλης Σωτήρης, Σιφναί-

ος Γιώργος
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Βήχας, καταρροή, φτάρνισµα, δύσπνοια,
άσθµα, επιπεφυκίτιδα, εξανθήµατα...

πόσοι από εµάς αναγνωρίζουµε κάποιο σύµπτωµα
από τα παραπάνω χωρίς να γνωρίζουµε τον υπεύθυνο της ταλαιπωρίας µας;

Με µια απλή εξέταση αίµατος που πραγµατοποιούµε

στη          "διάγνωση" και σε συνεργασία
µε έµπειρους γιατρούς αλλεργιολόγους,

διερευνούµε τις αλλεργικές παθήσεις
και προχωράµε σε θεραπείες

ώστε να έχουµε καλύτερη ποιότητα ζωής.

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

Εκλογές γονέων!
Η Ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Δήμου Πάρου, προκήρυξε εκλογές 

στις 3/12/2014 για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Η γενική εκλογοα-
πολογιστική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Πολυγωνικό κτίριο Παροικιάς, στις 
6 το απόγευμα. Τα θέματά που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη 
είναι: α) απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και β) αρχαιρεσίες για 
ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης.

Για να διεξαχθούν οι εκλογές ανάδειξης νέου ΔΣ της Ένωσης συλλόγων γονέων 
& κηδεμόνων Δήμου Πάρου θα πρέπει:

1. Οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του νησιού, των οποίων η θητεία λή-
γει το 2014, να πραγματοποιήσουν εκλογές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 
21/11/2014, ώστε, μαζί με την εκλογή νέου ΔΣ του Συλλόγου τους, να εκλεγεί και 
ο εκπρόσωπός τους στην Ένωση Γονέων.

2. Να κοινοποιήσουν στο e-mail της Ένωσης Συλλόγων Γονέων (enosi.sillogon.
goneon.parou@gmail.com), τα στοιχεία των εκλεγμένων εκπροσώπων τους (ονο-
ματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail) μέχρι την Παρασκευή 28/11/2014.

3. Την ημέρα των εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ της Ένωσης (3/12/2014), οι 
εκπρόσωποι κάθε επιμέρους συλλόγου στην Ένωση, οφείλουν να έχουν μαζί τους: 
α) αντίγραφο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής τους που διεξήγαγε τις 
εκλογές και β) απλή κατάσταση μελών του νέου ΔΣ του συλλόγου τους, συμπερι-
λαμβανομένου του ονόματος του εκπροσώπου του στην Ένωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 
Δήμου Πάρου –και προς πληρέστερη ενημέρωση διευκρινίζονται τα εξής:

«- Μέχρι και τα πρώτα 30 μέλη κάθε συλλόγου γονέων που λαμβάνουν μέρος 
στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΣ, εκλέγεται ένας εκπρόσωπός τους στην Ένω-
ση γονέων. 

- Επιπλέον των 30 συμμετεχόντων και μέχρι του αριθμού 46, δηλαδή 15+1 συμ-
μετέχοντες, δίνεται το δικαίωμα εκλογής και δεύτερου εκπροσώπου του συλλόγου 
στην Ένωση.

- Οι εκπρόσωποι ΟΛΩΝ των Συλλόγων που θα λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες 
της Ένωσης, θα πρέπει να φροντίσουν οι σύλλογοι που εκπροσωπούν να είναι 
ταμειακώς εντάξει».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα µε 
πηγάδι. ∆ίνονται ξεχωριστά 
ή µαζί.  ∆ίνονται και µε ενοί-
κιο. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τµ, µε 740 
τµ οικόπεδο, 200 µ από τη 
θάλασσα. 240.000 €. ∆ίνεται 
και µε ενοίκιο. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανεί-
ου. Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

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

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, πωλείται 
παλαιά µονοκατοικία 65 τµ. 
Χρειάζεται µικροεπισκευές 
αλλά µπορεί και να οικοδο-
µηθεί. Τιµή 45.000 €. Τηλ.: 
6972330035

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ       
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ             

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πε-
ριοχή Αγ. Γεώργιος,  πωλείται 
οικόπεδο, 1.100 τµ, 300 µέτρα 
από τα θάλασσα. Τηλ.: 210-
3234577, 6947274378

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, πω-
λείται οικόπεδο 302 τµ, 
συντελεστής δόµησης 0,70. 
Υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέ-
δια. Επίσης, ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 
(επί κεντρικού δρόµου Νά-
ουσας προς χωριά, έναντι 
πλακιδίων Ζουµή), πωλείται 
κτήµα 5.200 τµ. Έχει άδεια 
από δασική υπηρεσία. Και τα 
δυο σε τιµή ευκαιρίας, λόγω 
ανάγκης. Τηλ.: 6945275152 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                           

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
(ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), διαµέρισµα 
70τ.µ., 260€. ΚΑΛΑΜΑΥ-
ΚΑ (ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 
250€. ΕΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. 
ΕΛΗΤΑΣ, 100τ.µ. 350€, 2Υ/∆, 
καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, γκαρσο-
νιέρα, 120€, επιπλωµένα ή 
µη. Τηλ. 6932285768  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται κατάστη-
µα, 125 τµ, 400,00 €. Τηλ.: 
6978126696, 2284042642  

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα, µη 
επιπλωµένη 40τµ, 160 ευρώ. 
Τηλ. 6974601331

ΣΩΤΗΡΕΣ (5-10’ από Πα-
ροικία), ενοικιάζεται ισόγεια 
κατοικία, 60 τµ, επιπλωµένη,  
µε ψυγείο, πλυντήριο ρού-
χων, air-condition, τζάκι, 
ηλεκτρική κουζίνα, τηλεόρα-
ση. Με κήπο και απεριόριστη 
θέα. Τηλ.: 6974457463 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ), 
ενοικιάζεται ισόγειο 2άρι, 
επιπλωµένο, µε αυτονοµί-
α ∆ΕΗ και νερό. Για όλο το 

χρόνο, µε συµβόλαιο. Τηλ.: 
6977785214, 2109631639

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα 50 τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση, ελεύθερο πάρ-
κινγκ, απεριόριστη θέα 
και δωρεάν πρόσβαση στο 
internet. Τηλ.: 6932331812 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα, 45 τ.µ. στην πλαγιά 
των Αγίων Αναργύρων. Πα-
νοραµική θέα. Air-condition. 
Τηλ.: 6973530583

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ενοικι-
άζεται κατάστηµα (πρώην 
χρυσοχοείο ∆ενέγρη). Τηλ.: 
6940571581, 6909186051 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΑΣΤΡΟ), ενοι-
κιάζεται διαµέρισµα, προς την 
θάλασσα,  άνωθεν εστιατορί-
ου Πλάζα). Τηλ.: 6940571581, 
6909186051 

ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοικιάζε-
ται αποθήκη, 100 τµ, µε 
θέσεις parking πολλών αυτο-
κινήτων. Τηλ.: 6940571581, 
6909186051 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαµέρισµα, ένα υπνο-
δωµάτιο, µεγάλο καθιστικό, 
κουζίνα, µπάνιο, σκεπαστή 
βεράντα, εξαιρετική θέα. Τηλ.: 
6948872161, 6949043463

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), 
ενοικιάζεται µονόχωρη γκαρ-
σονιέρα 25 τµ, επιπλωµένη. 
Άριστη κατάσταση, αυτόνοµη 
θέρµανση – ψύξη, θέα θάλασ-
σα. Ενοικιάζεται µε το χρόνο, 
150,00 το µήνα. Πλυντήριο 
και internet δωρεάν. Τηλ.: 
6976433642  

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται οι-
κία, µεζονέτα 85 τµ, µε 
βασικό οικιακό εξοπλισµό, 

ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι, 
air condition, µπάρµπεκιου, 
πλησίον Αγίας Αικατερίνης. 
Τηλ.: 6948511546  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιφερειακός, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τµ. 
Τηλ.: 2284021644 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα – δυάρι. Τηλ.: 
6972077052

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ             

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ή Έργων 
Υποδοµής) ζητούνται, για 
την Πάρο, µε τουλάχιστον 5 
χρόνια από κτήση πτυχίου 
και εµπειρία / επιµόρφωση 
σε θέµατα ασφάλειας και υ-
γείας της εργασίας. Εργασία 
ως Τεχνικοί και Συντονιστές 
Ασφαλείας πλήρους απασχό-
λησης (10 ώρες την ηµέρα, 
6 µέρες την εβδοµάδα) για 
20 µήνες. Αποστείλατε βιο-
γραφικό στο e-mail: nikos@
typoparos.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ζητεί ερ-
γασία για φροντίδα παιδιών. 
Τηλ.: 6978439474 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-
ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδονται 
σε λογικές τιµές. Μάθε το 
Laptop ή το Tablet καλύτερα. 
Τηλ.: 6974717978

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα µαθήµατα κατ’ οίκον, 
στα µαθηµατικά σε µαθητές 
Γυµνασίου – Λυκείου - ΕΠΑΛ. 
Τηλ.: 6993939396

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για 
καθαρισµούς οικιών και 
καταστηµάτων. Επίσης για 
φροντίδα παιδιών. Περιοχές 

Λογαράς, Πούντα, Πίσω Λι-
βάδι, Πρόδροµος. Χαµηλές 
τιµές, υπεύθυνες συστάσεις. 
Τηλ.: 6945275152 

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία σε κα-
τάστηµα ή για καθαρισµούς 
ή φύλαξη ηλικιωµένων ή για 
οποιαδήποτε άλλη σχετική 
εργασία. Τηλ.: 6946860245 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα µαθήµατα (αρχαία, 
έκθεση, λατινικά, ιστορία) σε 
παιδιά Γυµνασίου – Λυκείου. 
Αναλαµβάνει µελέτη µαθητών 
∆ηµοτικού. Τηλ.: 6982287020

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ              

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην παραλία 
Παροικίας Πάρου πωλείται, 
σε λειτουργία, µε πλήρη ε-
ξοπλισµό. Τηλ.: 6946467908, 
2284024507

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣ-
ΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (εστιατόριο ή 
καφετέρια) πωλείται, στην 
µαρίνα της Νάουσας Πάρου. 
Τηλ.: 6937375269

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ ΣΤΕΚΙ 
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις Σωτήρες, 
ενοικιάζεται. Ή για οποια-
δήποτε άλλη επαγγελµατική 
χρήση. Τηλ.: 6934173780

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΚΕΤΑ 
πωλείται, σε λευκό χρώµα, 
ελαφρώς µεταχειρισµένη, µε 
δυο στρώµατα, τιµή 150,00 €. 
Τηλ.: 2284024827

ΕΠΙΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ πωλούνται, 
καινούρια, ελαφρώς χρησι-
µοποιηµένα, σε πάρα πολύ 
καλή κατάσταση. Επίσης, Η-
ΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
(ψυγείο, πλυντήριο πιάτων, 
πλυντήριο ρούχων, κουζίνα, 
αποροφητήρας, κλιµατιστικά), 
όλα σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 6939037044  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, πίσω από το γή-
πεδο, νότια, παραχωρώ κτήµα 
8 στρεµµάτων, µε 70 ελιές και 
20 πορτοκαλιές, δυο πηγάδια, 
αποθήκη, ρεύµα, σκαπτικό 
µεγάλο και λοιπά εργαλεί-
α. Αντάλλαγµα τους µισούς 
καρπούς των δέντρων. Τηλ.: 
6945275152
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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€

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

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

Η κ. Κάπαρη Νικολίνα,  διατροφολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

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 24 Οκτωβρίου από 12.00-17.00
Σάββατο 25 Οκτωβρίου από 10.00-14.00

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. Μαρία Χόλη Παιδίατρος, θα κάνει ιατρείο
στη «διάγνωση»

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου από τις 12:00-17:00
Σάββατο 25 Οκτωβρίου από τις 10:00-14:00
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Αγιασµός στο 1ο 
Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων

Την Κυριακή 12/10/14 πραγματοποιήθηκε στην Εστία 
του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Πάρου στις Λεύ-
κες, ο ετήσιος αγιασμός για τη νέα προσκοπική χρονιά από 
τον π. Γεώργιο.

Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Λευκών, κ. Ιωάννης Κονταράτος, ο πρόεδρος του «ΜΕΕΑΣ 
ΥΡΙΑ» Λευκών κ. Ιωάννης Κοντός, καθώς γονείς και φίλοι 
του Συστήματος.



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 201414 | Το θέμα της εβδομάδας

Συνεδρίαση 
Δημ. Συμβουλίου

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΚΔΕΠΑΠ στη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 16/10/2014. 

Η συζήτηση είχε αντεγκλήσεις, αφού η πλειοψηφία δε θέλησε να δοθούν θέσεις 
στους συνδυασμούς της ελάσσονος μειοψηφίας, όπως είχε γίνει και στο προηγού-
μενο ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ. Θυμίζουμε πως στο προηγούμενο ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ, η τότε 
πλειοψηφία είχε προτείνει να μετέχουν εκτός από μέλη της μείζονος μειοψηφίας και 
μέλη των δύο συνδυασμών της ελάσσονος μειοψηφίας (ΚΕΠ, Λαϊκή Συσπείρωση). Η 
ΚΕΠ συμμετείχε, ενώ η Λαϊκή Συσπείρωση είχε αρνηθεί για άλλους λόγους.

Στη συνέχεια της συζήτησης ο 
δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, δέχθη-
κε να μετέχει και άλλο ένα μέλος 
της αντιπολίτευσης στο ΔΣ της 
ΚΔΕΠΑΠ και συγκεκριμένα ο δη-
μοτικός σύμβουλος της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, κ. Νέστορας Γκίκας, 
με αναπληρωτή τον κ. Π. Αποστο-
λόπουλο (που είχε αρχικά προτα-
θεί ως κανονικό μέλος του ΔΣ). Η 
πρόταση Κωβαίου απορρίφθηκε 
από τον κ. Ν. Γκίκα, διότι στο ΔΣ 
δεν θα ήταν εκπρόσωποι όλων 
των συνδυασμών της μειοψηφί-
ας, αφού θα απουσίαζε μέλος από 
την ΚΕΠ-ΟΣΑ.

Τελικά, κατά πλειοψηφία εγκρί-
θηκαν οι παρακάτω για το νέο ΔΣ 
της ΚΔΕΠΑΠ, που ως πρόεδρος 
προορίζεται ο κ. Αθανάσιος Μαρι-
νόπουλος.

Τακτικά μέλη: Αθαν. Μαρινό-
πουλος, Πατέλη Κατ., Παπουλή 
Ευδ., Μπόνης Στ., Χατζόπουλος 
Νικ., Αποστολόπουλος Παν., Βαρ-
βέλης Αναστ., Μαλάμου Ιωάννα 
(πλειοψηφία), Γεωργιάδης Δημ. 
(εκπρ. εργαζομένων ΚΔΕΠΑΠ), 
Περαντινού Μαρ. (εκπρ. συλλό-
γων), Κεμπάμπης Πάνος (μειοψηφία). 

Αναπληρωτές: Λ. Μικές, Σαρρή Δώρα, Χριστοφόρου Πουλίου Δήμητρα, Σιφναί-
ου Μαρ., Κορδονέλη Μαρ., Μανωλάκη Θεοδοσία, Μάζαρος Κων/νος, Κονταράτο 
Ιω., Ροδίτη Αγγ. (πλειοψηφία), Αλέγκρε Εσκαλονή, (εκπρ. εργαζομένων ΚΔΕΠΑΠ), 
Γεμελιάρης Γεωρ. (εκπρ. συλλόγων), Χριστοφόρου-Πουλίου Δήμητρα (μειοψηφία).

Απολογισμός Λ.Τ.
Στην ίδια συνεδρίαση και μετά από μία θυελλώδη συζήτηση εγκρίθηκε ο απολο-

γισμός του Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.
Ο κ. Κ. Ροκονίδας έκανε αναφορά και κριτική για τους χειρισμούς στο Λιμενικό 

Ταμείο και συγκεκριμένα από την εποχή που ξέσπασε η ιστορία με την ανάμειξη της 
εισαγγελίας Σύρου, για την υπόθεση που ακόμα ερευνάται. 

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. Γ. Πούλιος, υποστήριξε πως αν 
ερωτηθούν οι πολίτες για το Λιμενικό Ταμείο, θα απαντήσουν: «Σήψη, διαφθορά, 
στασιμότητα». Συνεχίζοντας είπε πως δε θα ψηφίσει τον απολογισμό, διότι δεν πεί-
σθηκε για τις εξηγήσεις του κ. Γαβαλά. Απαντώντας ο κ. Γαβαλάς, είπε ότι αν δεν 
φέρει στοιχεία ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Πούλιος, θα καταφύγει δι-
καστικά εναντίον του.

Ο κ. Αλ. Γκόγκας (ΚΕΠ-ΟΣΑ), είπε πως δε θα συμφωνήσει με τους ισχυρισμούς 
του κ. Στ. Γαβαλά, ότι για το πενιχρό έργο ευθύνεται μόνο η γραφειοκρατία, αλλά 
ευθύνεται και η κακή του προϊστορία και εμπλοκή με τη δικαιοσύνη.

Ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης, είπε πως υπάρχει ευθύνη διότι δεν μπορέσαμε να στε-
λεχώσουμε το Λιμενικό Ταμείο. Ακόμα, αποκάλυψε πως από το 2006 υπήρχαν απο-
φάσεις για προσλήψεις, οι οποίες όμως δεν εγκρίθηκαν ποτέ από το ΑΣΕΠ. Όπως 
υποστήριξε το Λ.Τ. έχει να ανέβει ένα Γολγοθά, διότι δεν έχει στελέχωση. Τέλος, είπε 
πως για ό,τι ακούγεται για σκοτεινές εποχές του Ταμείου κλπ, ότι ξεχνούν όλοι 
ότι την υπόθεση στην εισαγγελία την έστειλε ο ίδιος, για να κατηγορη-
θεί στη συνέχεια ότι δεν έκανε Ε.Δ.Ε. «Αν την είχα κάνει» συμπλήρωσε, «θα 
λέγατε όλοι σήμερα, ότι πήγα να «μπαλώσω» την υπόθεση…».

Τελικά, με ουσιαστικά τις ψήφους της μείζονος αντιπολίτευσης, ο απολογισμός 
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Η ανακοίνωση
Για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η Λαϊκή Συσπείρωση, εξέδωσε το 

παρακάτω δελτίο τύπου:
«Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 16 

Οκτώβρη μεταξύ άλλων:
- Εκθέσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις αυλές των σχολείων μας και τους 

χώρους άθλησης, που τους καθιστούν επικίνδυνους για την σωματική ακεραιότητα 
των μαθητών (σπασμένες ή κακά τοποθετημένες μπασκέτες, κολώνες στην αυλή 
του Α’ Δημοτικού κ.ά.). Η Δημοτική Αρχή παρέπεμψε την επίλυση αυτών των υπαρ-
κτών προβλημάτων στις καλένδες του τεχνικού προγράμματος, αδιαφορώντας για 

το τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε.
- Θέσαμε το θέμα των μονά-

δων αφαλάτωσης που έχει προ-
μηθευτεί ο Δήμος από το 2011 
αλλά «σαπίζουν» στην αχρηστία 
με ευθύνη της προηγούμενης Δη-
μοτικής Αρχής και ζητήσαμε να 
έρθει ως θέμα προσεχούς ημε-
ρήσιας διάταξης στο ΔΣ. Τοπο-
θετηθήκαμε και ψηφίσαμε κατά 
της έγκρισης των απολογισμών 
του Λιμενικού Ταμείου για τα έτη 
2012 και 2013 αναδεικνύοντας 
την αδυναμία από μέρους του να 
ελέγχει την σωστή ή μη απόδοση 
του βασικού μέρους των εσόδων 
του, που προέρχεται από τα τέλη 
που αποδίδουν οι ακτοπλοϊκές 
εταιρίες. Παράλληλα αναδείξαμε 
τις μεγάλες ευθύνες όλων των 
δημοτικών αρχών από το 2003 οι 
οποίες με τις επιλογές τους άφη-
σαν απογυμνωμένο από προσω-
πικό το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

- Καταγγείλαμε την τακτική της 
πλειοψηφίας στην εκλογή του 
νέου Δ.Σ. της ΚΔΕΠΑΠ, που με 
την πρόταση της απέκλεισε την 
δυνατότητα εκπροσώπησης όλων 

των παρατάξεων της μειοψηφίας παρά την πρόβλεψη του καταστατικού για αυτό. 
Έτσι προχώρησαν ουσιαστικά στην εκλογή ενός σχεδόν μονοπαραταξιακού ΔΣ .

Τέλος, ερωτηματικά προκαλεί η στάση του Δημάρχου και της αρμόδιας Αντιδη-
μάρχου που όπως διαπιστώσαμε, ήταν ενήμεροι για την αυθαίρετη καταστροφή 
δημοτικής περιουσίας και αλλαγή χρήσης δημοτικού χώρου στο Πίσω Λιβάδι. Πα-
ρόλα αυτά αδιαφόρησαν για την προστασία του δημοτικού συμφέροντος, βάζο-
ντας ουσιαστικά «πλάτη» στην λογική της αυθαιρεσίας των ιδιωτών. Για το θέμα 
αυτό καταθέσαμε πρόταση η νομική υπηρεσία του Δήμου να κινήσει τις προβλε-
πόμενες από το νόμο διαδικασίες αλλά η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου 
αποφάσισε την επιβολή μόνο ενός προστίμου».

Και παραίτηση…
Ο κ. Π. Αποστολόπουλος, ο οποίος αποτέλεσε άθελά του «μπαλάκι» από τον κ. Μ. 

Κωβαίο, για τη θέση στο ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ, την επόμενη ημέρα παραιτήθηκε (ορθά), 
καταθέτοντας την παρακάτω επιστολή:

«Μετά τα όσα κωμικοτραγικά γεγονότα έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο της 
16/10/2014 για τη ψήφιση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΑΠ, υπέ-
βαλα γραπτώς την παραίτησή μου μη αποδεχόμενος τη θέση του συμβούλου, κυ-
ρίως για τον τρόπο που αυτό έγινε.

Τώρα θα μου πείτε από ποιό συμβούλιο παραιτήθηκες; Από το μη νόμιμο εξ αι-
τίας του οποίου η διαδικασία θα επαναληφθεί όπως λένε οι πληροφορίες μου ή 
από το νέο που θα προκύψει; Η απάντηση είναι αυτονόητη. Τέλος οριστικά και 
αμετάκλητα! Η μακρόχρονη, ανιδιοτελής και εθελοντική παρουσία και προσφορά 
μου σε συλλόγους, αθλητική επιτροπή επί δημαρχίας Αργουζή, Δ.Ο.Ν.Α και ΚΔΕ-
ΠΑΠ, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να γίνουν αντικείμενο συναλλαγής στο συγκεκριμένο 
Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ δε περισσότερο ο ίδιος να αντιμετωπίζομαι ως μπαλάκι 
του πινγκ-πονγκ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Ροκονίδα, για την ιδιαίτερα τιμητική άποψη προς το 
πρόσωπό μου, όπως αυτή εκτέθηκε στο εν λόγω Δημοτικό Συμβούλιο».
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Σ.τΕ. «Γκρεμίστε!»
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αυξημένη σύνθεση του Ε’ Τμήματός του, αφού 

ερμήνευσε την πολεοδομική νομοθεσία, υπογραμμίζει ότι «τα αυθαίρετα κτίσματα 
ανεγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω εντός του αιγιαλού ή εντός της θάλασσας κατε-
δαφίζονται υποχρεωτικώς».

Παράλληλα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο καθιστά σαφές ότι τα αυθαίρετα 
κτίσματα που βρίσκονται στον αιγιαλό, χωρίς περιστροφές, θα κατεδαφίζονται υπο-
χρεωτικά και άμεσα.

Όπως αναφέρει η «Ημερησία», η Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, στηριζό-
μενη σε έκθεση αυτοψίας του Λιμεναρχείου Σερίφου, εξέδωσε πρωτόκολ-
λο κατεδάφισης αυθαίρετου κτίσματος στον αιγιαλό οικισμού του νησιού. Επιπλέον, 
κάλεσε την ιδιοκτήτρια του ακινήτου να το κατεδαφίσει μέσα σε 15 ημέρες, όπως 
προβλέπει η νομοθεσία.  Το εν λόγω κτίσμα ανεγέρθηκε το 1960 ως αποθήκη με 
άδεια της τότε Χωροφυλακής Σερίφου. Το 1993, με άδεια του Πολεοδομικού Γρα-
φείου Μήλου, επετράπη η αλλαγή χρήσης του επίμαχου κτίσματος και από αποθήκη 
μετατράπηκε σε κατάστημα, το οποίο λειτούργησε ως μίνι μάρκετ.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και ζητούσε να ακυ-
ρωθεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Στη συνέχεια κατέθεσε αίτηση στην Κτηματική 
Υπηρεσία για επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τρόπο ώστε να εξαιρείται το επί-
μαχο κτίσμα, καθώς έχει αναγερθεί με νόμιμη άδεια. Τελικά, το αίτημα απερρίφθη.

Ακόμα, οι σύμβουλοι Επικρατείας όταν αναφέρονται σε αυθαίρετα εντός της θα-
λάσσης εννοούν τις εξέδρες που στήνονται από ξύλα και με βάσεις από μπετόν μέσα 
στη θάλασσα και επάνω τους λειτουργούν, κατά κανόνα, εστιατόρια, καφετέριες και 
άλλα παρόμοια καταστήματα. «Οι ειδικές αυτές διατάξεις περί αυθαιρέτων κατα-
σκευών, τονίζουν οι δικαστές, αποσκοπούν στην άμεση και αποτελεσματική προ-
στασία του αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου, και επιβάλλουν την αποκατάσταση 
της μορφής τους, η οποία έχει αλλοιωθεί με τη χωρίς άδεια ανέγερση πάσης φύ-
σεως τεχνικού έργου, κτίσματος ή κατασκευάσματος. Η κατεδάφιση κτισμάτων», 
σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «που ανεγέρθηκαν χωρίς την προβλεπόμε-
νη από τη νομοθεσία περί αιγιαλού διοικητική άδεια πρέπει, κατ’ αρχήν, να λαμβά-
νεται οποτεδήποτε και αν έχει λάβει χώρα ανέγερσή τους, ακόμη δηλαδή και αν 
αυτά έχουν ανεγερθεί πριν από την οριοθέτηση του αιγιαλού με διοικητική πράξη».

Σημειώνουμε ότι η κατεδάφιση των αυθαιρέτων μετά την έκδοση του σχετικού 
πρωτοκόλλου, γίνεται από τον ιδιοκτήτη τους. Εάν αυτός δεν το πράξει, τότε το 
κτίσμα κατεδαφίζεται με την επιμέλεια των αρχών. Τα έξοδα κατεδάφισης διαβι-
βάζονται στην αρμόδια ΔΟΥ και εισπράττονται από τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Επίδομα
Τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για 

το 2014 θα δοθεί σε οικογένειες όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των 
μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κα-
τοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την 
Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Η εισοδηματική ενίσχυση ανέρχεται:
α) σε 600 ευρώ ετησίως εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιού-

χων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
β) σε 300 ευρώ ετησίως εφόσον το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυ-

μαίνεται μεταξύ των 3.000 και των 4.700 ευρώ.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο 

πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό 
τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων 
από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνε-
ται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση 
το οποίο χορηγείται αυτή. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι 
δικαιούχοι είναι τα εξής:

- Αίτηση του δικαιούχου (στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: 
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογα-
ριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ) - Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης.

-  Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να 
προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και 
μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

-  Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδή-
ματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισο-
δήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

-  Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της 
οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.

- Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
- Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ο 

αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με τη μορφή ΙΒΑΝ. 
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ΕΩΣ ΣΤΙΣ 

30/11/2014 στα κατά τόπους ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ του Δήμου μας 
(τηλ. 22840-24912 ΚΕΠ Παροικίας & ΚΕΠ Νάουσας τηλ. 22840-51691) και στο 
Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πάρου (τηλ. 22843-60111).

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και το Γραφείο Άσκησης Κοι-
νωνικής Μέριμνας συνδράμουν ΜΟΝΟ ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και των 
δικαιολογητικών και την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης, οι οποίες έχουν και την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο της πληρότητά 
τους και την προώθησή τους στις κατά τόπους αρμόδιες ΥΔΕ (ανά Περιφερειακή 
Ενότητα) για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δι-
καιούχου.

Καταρροϊκός πυρετός
Κρούσματα καταρροϊκού πυρετού 

παρουσιάστηκαν πριν περίπου 25 ημέ-
ρες για πρώτη φορά και στην Πάρο. Τα 
20 περίπου κρούσματα επιβεβαιώθη-
καν και εργαστηριακά σε 10 μαντριά 
που έχει γίνει η έρευνα. 

Οι κτηνοτρόφοι των νησιών μας για 
περισσότερες πληροφορίες θα πρέ-
πει να επικοινωνούν είτε με τη Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής Κυκλάδων, τηλ.: 22810 82377 είτε 
με το Τμήμα Κτηνιατρικής Πάρου, τηλ.: 
22840 21228.

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση το Επαρχείο Πάρου, που έχει ως εξής:
«Μετά και την εργαστηριακή επιβεβαίωση της ύπαρξης μόλυνσης από τον ιό του 

Καταρροϊκού Πυρετού (Κ.Π.) του προβάτου σε αρκετές εκτροφές του νησιού μας, 
είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους κατοίκους του νησιού και ιδιαίτερα 
τους κτηνοτρόφους για το νόσημα αυτό και τι πρέπει να προσέχουν.

 Ο Κ.Π. οφείλεται σε ιό και μεταδίδεται με μικρές σκνίπες του γένους Culicoides. 
Η νόσος έχει παγκόσμια εξάπλωση, ενδημεί σε χώρες όπως Τουρκία, Συρία, Ισρα-
ήλ, Αίγυπτος και έχει εμφανιστεί σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και πρόσφατα 
στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία. Ο Κ.Π. προσβάλλει μόνο τα μηρυκαστικά 
ζώα (πρόβατα, αίγες βοοειδή, ελάφια, καμήλες), με σοβαρότερα όμως κλινικά συ-
μπτώματα και θανάτους στα πρόβατα. Ο Κ.Π. δεν προσβάλλει τον άνθρωπο και δεν 
υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν μεταδίδεται με το κρέας και με το γάλα.

Η λειτουργία των δημοτικών σφαγείων στην Πάρο και οι έλεγχοι των 
ζώων πριν και μετά την σφαγή διασφαλίζουν απόλυτα τους καταναλω-
τές για την καταλληλότητα και την υγιεινή των κρεάτων που σφάζονται 
εκεί.

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Κτηνιατρική Υπηρεσία της 
Περιφερειακής Ενότητας Πάρου για τυχόν ύποπτα συμπτώματα στα ζώα τους και να 
συνεργάζονται στενά με τον κτηνίατρο κ. Νικόλαο Τσιγώνια (στο τηλέφωνο 22840 
21228) για τον έλεγχο και τον περιορισμό της νόσου. Επίσης να εφαρμόζουν όλα 
τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης και να κάνουν τακτικά εντομοκτονίες τόσο στα 
ζώα όσο και στους γύρω χώρους.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου είναι  από την πρώτη 
στιγμή στο πλευρό των κτηνοτρόφων μετά την έγκαιρη διάγνωση του νοσήματος 
και ελέγχει συνεχώς την πορεία και την εξέλιξη της νόσου.

Ελπίζουμε ότι η πολιτεία όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός θα σταθεί στο πλευ-
ρό των κτηνοτρόφων για τις ζημίες τις οποίες υπέστησαν».
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