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Είσαι έτοιµος για
µια µικρή επένδυση

που θα σου επιστραφεί;

» σελ.5

Αντιδράσεις 
για ΦΠΑ

Με αφορμή διαρροές και δημοσιεύματα των τελευ-
ταίων ημερών που φέρουν το θέμα της κατάργησης 
των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, στα λεγόμενα με-
γάλα και «κοσμοπολίτικα» νησιά του Αιγαίου, μεταξύ 
αυτών και η Πάρος, υπήρξαν αντιδράσεις από την το-
πική πολιτική σκηνή, καθώς και συντεχνιακούς φορείς.

» σελ. 6

Μπέρδεμα 
Αλληλεγγύης…

Μία προσπάθεια κίνησης αλληλεγγύης –που μπέρ-
δεψε πολλούς συμπολίτες μας- ήρθε στο φως της 
δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, με αφορμή ένα 
κάλεσμα συλλόγου.

» σελ. 13 

Επίσκεψη 
Συρμαλένιου

Στην Πάρο και την Αντίπαρο βρέθηκε το Σάββατο 
7/3/2015 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Νίκος 
Συρμαλένιος.

» σελ. 11

Φουλ
των μπαράζ! 

Το όγδοο εισιτήριο, που δίνει το δικαίωμα συμμετο-
χής στους αγώνες για την ανάδειξη του πρωταθλη-
τή ΕΠΣ Κυκλάδων, κέρδισε το περασμένο Σάββατο 
(7/3/15), η ομάδα της Άνω Μεράς, που κέρδισε με 2-1 
την ομάδα του Αίαντα Σύρου.

» σελ. 15

ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΟΥ
Έργο πνοής με 12-10;

» σελ. 8-9
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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 334
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Ποιος Λόταρ;
Την προηγούμενη εβδομάδα οι «διαφωνίες» άφη-

σαν εποχή με την ιστορία του Λόταρ, στο νέο αερο-
δρόμιο Πάρου. Όμως, αυτό που ειπώθηκε από τον 
Κωβαίο στη συνεδρίαση των φορέων τη Δευτέρα 9 
Μαρτίου, στο Δημαρχείο, ξεπερνά κάθε «τέχνη» που 
μπορούσα να βάλω και να σκεφθώ στη στήλη μας. Ο 
δήμαρχος λοιπόν παρουσιάζει το νέο του πλάνο για 
τις κατασκευές στο νέο αεροδρόμιο και αραδιάζει κά-
ποιες απαντήσεις που του δόθηκαν. Σε κάποια στιγμή 
ο Βλαχογιάννης τον ρωτάει αν έχει απαντήσεις για τον 
πύργο ελέγχου. Ο Κωβαίος τον κοιτάει και λέει: «Πύρ-
γο ελέγχου ε; Ναι, αυτό δε το σκέφθηκα!».

■ Πρ. Ηλίας 
Το σχέδιο Κωβαίου για το νέο αεροδρόμιο, ως κατα-

λάβατε, δε συμπεριλαμβάνει πύργο ελέγχου. Να δεις 
που θα βάλουν στον Πρ. Ηλία στην Αντίπαρο κάποιον 
εθελοντή και από εκεί θα στήσουν Πύργο Ελέγχου.

■ Χρυσοχοΐδης
Το είπε ο Ρόκο, για τον Χρυσοχοΐδη, στο δημοτικό 

συμβούλιο και το κλέβω. Όπως είπε ο επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου: «Ο Χρυσοχοΐδης, εκτός 
από το μνημόνιο, φαίνεται πως δεν είχε διαβάσει και 
τον τρόπο που γίνονται οι δημόσιες συμβάσεις».

■ Εγκαίνια;
Όπως είπε ο δήμαρχος μας, το νέο υπερσύγχρονο 

αεροδρόμιο Πάρου, θα συνδέεται με τον κεντρικό 
δρόμο, μέσω χωματόδρομου με 3Α «πατημένο». Ση-
μειώνουμε πως ο χωματόδρομος θα είναι και… μονό-
δρομος. Κάποιος δηλαδή θα κάθεται στη μια άκρη του 
δρόμου και όταν είναι να περάσει κάποιο αυτοκίνητο, 
θα κρατάει τσίλιες και δε θα αφήνει να έρχεται από 
την αντίθετη κατεύθυνση άλλο. Αναμένουμε με ανυ-
πομονησία την πρόσκληση για τα εγκαίνια του νέου 
υπερσύγχρονου χωματόδρομου (με 3Α «πατημένο» 
όμως), για το κόψιμο των σχετικών κορδελών. 

■ Βούλτεψη
Μωρέ δίκιο είχε η Βούλτεψη που έλεγε ότι όταν έρ-

θει ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουμε και από χαρτί υγείας. Με-
γάλο δίκιο είχε η κοπέλα. Η πρώτη απόδειξη υπάρχει 
ήδη εδώ στην Πάρο και παραξενεύομαι που δε γίνα-
με πρώτο θέμα σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας. Λοιπόν, 
ξεκινάει την περασμένη Τρίτη το βράδυ το δημοτικό 
συμβούλιο και όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης 
διαμαρτύρονται, αφού για το θέμα του νέου αερο-
δρομίου δεν έχουν στο φάκελό τους το παραμικρό 
στοιχείο, εισήγηση ή κάτι άλλο για να μελετήσουν το 
θέμα. Ο Ρόκο ζητάει το λόγο και διαμαρτύρεται στον 
πρόεδρο κ. Χρ. Σαραντινό. Του λέει ότι μετά το θέμα 
του αεροδρομίου υπάρχουν 6-7 τυπικά θέματα να συ-
ζητήσουν και του δείχνει συγχρόνως ένα μάτσο χαρτιά 
(μεγαλύτερα και από ένα τόμο εγκυκλοπαίδειας). «Αν 

γι’ αυτά τα τυπικά θέματα έχουμε όλα αυτά τα χαρτιά, 
για το νούμερο ένα θέμα συζήτησης (αεροδρόμιο), 
δεν έχουμε τίποτα» του λέει. Και ο κ. Σαραντινός του 
απαντά: «Ναι, σωστά, αλλά έχουμε πρόβλημα με το 
χαρτί στο δήμο!».

■ Βούλτεψη 2

Η γαλαρία –που έπεσε κάτω από τα γέλια- με την 
απάντηση που δόθηκε, άρχισε αμέσως να «πετάει» 
ατάκες. Άλλος έλεγε στα μέλη του ΔΣ του Βελεντζείου 
Ιδρύματος που ήταν στην αίθουσα «γιατί δεν τους πή-
ρατε χαρτί στο δήμο;» και άλλοι έλεγαν «πήρε το χαρ-
τί η Βούλτεψη και εξαφανίστηκε!». Αυτά σας έγραφα 
και τις προάλλες στη στήλη μας. Σιγά το δύσκολο να 
γράψεις παραπολιτικά σχόλια στην Πάρο. Με κάθε λό-
γου γνώσης γράφω ότι μπορούσα σήμερα να γεμίσω 
μια εφημερίδα με παραπολιτικά σχόλια με τα όσα έγι-
ναν στις συζητήσεις για το νέο αεροδρόμιο.

■ Σαραντινός 1
Ο Ρόκο λοιπόν είχε μεγάλα κέφια στη συνεδρίαση 

και δεν άφηνε τίποτα να πέσει χάμω. Σε κάποια στιγμή 
που ο δήμαρχος άρχισε να εξηγεί πως θα βρεθούν τα 
χρήματα και άρχισαν να ακούγονται ατάκες «θα βγά-
λετε δίσκο στην εκκλησία;», ο πρόεδρας προσπάθησε 
να κρατήσει την τάξη και είπε: «Παιδιά, κάναμε το δη-
μοτικό συμβούλιο καφενείο». Και ο Ρόκο απάντησε: 

«Άλλοι είναι οι λόγοι που η αίθουσα έγινε καφενείο!».

■ Σαραντινός 2
Σε κάποια στιγμή λαμβάνει το λόγο ο Θ. Μαρινό-

πουλος. Προσπαθεί να διατυπώσει μία σκέψη του και 
ο πρόεδρας βγάζει όλη την αυστηρότητα πάνω του 
λέγοντας να ολοκληρώνει, διότι είναι πλέον εκτός 
χρόνου. Ο Μαρινόπουλος προσπαθεί να τον πείσει 
ότι ολοκληρώνει, ο Σαραντινός είναι ανένδοτος, και ο 
Θανάσης λέει: «Δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει ο άνθρω-
πος!».

■ Δάσκαλος
Ο Αγγ. Πατέλης, αφού είχε κάνει το διαχωρισμό σε 

καλούς συμβούλους που υποστηρίζουν το έργο του 
δημάρχου και σε εχθρούς του αεροδρομίου (αφού δεν 
υποστηρίζουν τη λύση Κωβαίου), κάνει νέα επίθεση σε 
Ροκονίδα και του λέει: «Εμένα δε θα με φιμώσει κα-
νείς. Ο άνθρωπος (Ροκονίδας) είναι σόουμαν. Τι να 
μου πείτε; Βρήκατε το δάσκαλό σας όμως. Δε σας 
ζητώ καμία συγγνώμη». Και ο Ρόκο απαντά: «Εσύ εί-
σαι ο δάσκαλος;».

■ Μπέρδεμα
Ο δήμαρχος έλεγε πριν μερικές μέρες ότι με τις κι-

νήσεις που κάνει για το νέο αεροδρόμιο, αυτό θα λει-
τουργήσει την 1η Ιουνίου 2015. Τη Δευτέρα (9/3/15) 
το πρωί είπε πως είναι σίγουρος κατά 20% για την 1η 
Ιουνίου. Την Τρίτη (10/3/15) το βράδυ είπε πως είναι 
σίγουρος ότι το αεροδρόμιο θα λειτουργήσει στα τέλη 
του 2015. Και όπως λέει το τραγούδι της Κωνστα-
ντίνας (σε μουσική του συμπολίτη μας Π. Μαθιέλλη) 
«Στον επόμενο τόνο θα ’ν’ η ώρα για σένανε μόνο. 
Στον επόμενο τόνο θα μετράω μαζί σου το χρόνο». 
Ούτε παραγγελιά να το είχαμε το άσμα

■ Πρίζα
Πριν βρεθώ στην Πάρο, είχα περάσει από μία σχε-

τικά μεγάλη για τα δεδομένα της χώρας μας Ελληνο-
αμερικάνικη εταιρεία επικοινωνίας. Η εταιρεία περη-
φανευόταν -και δίκαια- για τη μεγάλη της πρόοδο σε 
θέματα πληροφορικής, και μάλλον ήταν από τις λίγες 
δεκάδες τότε εταιρείες στη χώρα μας, που είχε τόσο 
καλή σχέση με το διαδίκτυο. Κάποια στιγμή «νέκρω-
σαν» όλα τα συστήματα και σχετικοί και άσχετοι μπή-
καν στον αγώνα να βρουν τι φταίει. Κανείς δεν έβρισκε 
τίποτα, μέχρι που είδε και αποείδε η εταιρεία και έφε-
ρε τον top μηχανικό που είχε για τους υπολογιστές. Το 
Αμερικανάκι έψαξε παντού, τα πάντα ήταν καλά, αλλά 
το πρόβλημα παρέμενε. Τελικά, μετά από μέρες ανα-
κάλυψε ότι για όλα έφταιγε μια ελαττωματική πρίζα, 
που έκανε δεν έκανε 50-60 δραχμές τότε. Τώρα θα 
μου πείτε γιατί γράφω την ιστορία. Γιατί με την ιστο-
ρία αεροδρόμιο-τσαντίρι θα πέσει πολύ γέλιο σε λίγες 
μέρες… Όσο κάνει μια πρίζα ή η αποστολή ενός φαξ 
είναι το θέμα.

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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Θερινά
δρομολόγια

Σύμφωνα με το πλάνο της ιδιοκτήτριας ακτοπλοϊκής 
εταιρείας, το «Blue Star Delos», επιστρέφει στα δρο-
μολόγιά του στις Κυκλάδες, από 14 Μαρτίου 2015. Το 
πλοίο θα ξεκινάει από τον Πειραιά στις 7:25 το πρωί, για 
Πάρο, Νάξο, Ίο (εκτός Δευτέρας και Σαββάτου, ενώ από 
26/6/15 έως και 7/9/15 δε θα προσεγγίζει το λιμάνι της 
Ίου).

Στη θέση του «Blue Star Ιθάκη», που πουλήθηκε σε 
εταιρεία Καναδικών συμφερόντων, θα δρομολογηθεί το 
«Blue Star Paros», που θα πραγματοποιεί το δρομολόγιο 
από Ραφήνα, για Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Ίο. Τα δρομο-
λόγια θα ξεκινήσουν από 26/6/2015 και θα διαρκέσουν 
έως 9/9/2015. Το πλοίο θα αναχωρεί από Ραφήνα, κα-
θημερινά, στις 7:40 το πρωί.

Επίσης, το «Blue Star Patmos», από 26/6/2015 έως 
7/9/2015 –κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή- θα εκτε-
λεί το δρομολόγιο: Πειραιάς - Σύρος - Πάρος - Νάξος 

- Ίος - Σαντορίνη (με προσέγγιση στη Σύρο κάθε Τρίτη 
και Κυριακή), ενώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και 
Σάββατο, θα εκτελεί το δρομολόγιο: Πειραιάς, Πάρος, 
Νάξος, Δονούσα, Αιγιάλη, Αστυπάλαια και κάθε Πέμπτη 
θα προσεγγίζει και το λιμάνι της Σύρου. Το πλοίο θα ξεκι-
νάει από το λιμάνι του Πειραιώς στις 5:30 το απόγευμα.

Τέλος το «Blue Star Naxos», θα εκτελέσει τα παρα-
κάτω έκτακτα καλοκαιρινά δρομολόγια για Πάρο: 17/7, 
24/7, 29/7, 31/7, 1/8, 5/8, 7/8 και 8/8/2015. Όλα τα πα-
ραπάνω δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Πειραιά, στις 
9 το βράδυ, με επιστροφή από το λιμάνι της Πάρου για 
Πειραιά στις 1:10 τα ξημερώματα, ενώ το δρομολόγιο 
της 17/8/2015 θα αναχωρήσει από Πειραιά στις 8:45 
το βράδυ, με επιστροφή στις 0:55 τα ξημερώματα από 
Πάρο.
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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
εφαρµογέςµην ξεχνάς να κάνεις

check-in στην               
για ό,τι χρειάζεται

η επιχείρησή σου...

κάρτες | διαφηµιστικά έντυπα | φακέλους
προτυπωµένα Α4 παραστατικά

µπλοκ (τιµολογίων-αποδ. είσπραξης κλπ)
µηχανογραφικά έντυπα | αυτοκόλλητα

και ότι άλλο σκεφτείς!

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 & 53555
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr

Pet friendly 
Οι «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου» (ΦΕΠ), θέλουν να 

καταγράψουν τους χώρους που είναι ευπρόσδεκτα τα 
κατοικίδια στην Πάρο, για να διευκολύνουν τόσο τους 
επισκέπτες, αλλά και τους κατοίκους του νησιού, που 
είναι φιλόζωοι.

Γι’ αυτό το λόγο καλούν τους επαγγελματίες του 
τουρισμού, είτε διαθέτουν ξενοδοχείο ή άλλο κατά-
στημα όπου είναι ευπρόσδεκτα τα σκυλάκια και τα γα-
τάκια (αδέσποτα και μη), να επικοινωνήσουν μαζί τους 
μέσω της σελίδας στο facebook ή μέσω email για να 

προστεθούν στον κατάλο-
γο: animalwelfareparos@
gmail.com

Οι ΦΕΠ σημειώνουν 
ακόμα, ότι στο Ξενοδοχεια-
κό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
έχουν δηλώσει 58 ξενο-
δοχεία της Πάρου ότι είναι 
ευπρόσδεκτα τα κατοικίδια 
και θα ήθελαν μια επιβε-
βαίωση της παροχής αυτής 
από τους ξενοδόχους. 

Πρωτοβουλία 
νεολαίας

Νέα παιδιά από την Πάρο, που ζουν στην Αθήνα, 
αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία «ομάδα» στο 
facebook, με τίτλο: «Εγώ GrouΠάρο! Εσύ?».

Η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Παριανών Συλ-
λόγων (Ο.ΠΑ.Σ), ξεκίνησε πριν λίγους μήνες για τη 
συσπείρωση και συνεργασία της Παριανής νεολαίας 
και η σελίδα στο facebook είναι το μέσο για να γνωρι-
στούν και ο τρόπος για να επικοινωνήσουν.

Απώτερος σκοπός της ομάδας είναι να αναλάβουν 
δράσεις, φτιάχνοντας υποομάδες με κοινό στόχο, και 
αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα και τις σπουδές τους 
για να βοηθήσουν το νησί όπως μπορούν.

Στην πρώτη ανακοίνωσή τους γράφουν: «Νέοι και 
νέες της Πάρου στην Αθήνα. Είμαστε πολλοί! Το ξέ-
ρατε; Είμαστε διαφορετικοί, αλλά βαδίζουμε με τόσο 
κοινά συναισθήματα και σκέψεις! Μήπως ήρθε η ώρα 
να μην προσπερνάμε πια ο ένας τον άλλο στους δρό-
μους της  Αθήνας ή στους διαδρόμους των σχολών; 
Μήπως είμαστε τόσο κοντά και δεν το ξέρουμε; Μή-
πως τα χαρακτηριστικά μας, τα ταλέντα μας, οι γνώ-
σεις, τα όνειρα και οι ανησυχίες μας συμπορεύονται; 
Ήρθε η ώρα να συναντηθούν και να εκτοξευθούν πα-
ρέα! (…)

Ελάτε για να γνωριστούμε και να αλληλεπιδράσου-
με... σε ένα κλίμα, που  θα  έχουμε  διαμορφώσει ειδι-
κά για εμάς!... Έφτασε η στιγμή... να γίνει η αρχή! Ένα 
βήμα πιο κοντά ο ένας στον άλλο! Ένα βήμα πιο κοντά 
στο νησί μας… ακόμα κι αν δεν χρειάζεται να είμαστε 
εκεί! Σας περιμένουμε όλους!

Οργανωτική Ομάδα Εκδήλωσης:
Στέλλα, Πάνος, Ελιζαμπέτα, Δήμητρα, Ιφιγένεια, 

Αντώνης, Μαριαρίνα».
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Συντονιστικό

Πραγματοποιήθηκε στις 11/3 το μεσημέρι η συνάντηση του Συντο-
νιστικού στο υπουργείο υγείας, για τα θέματα του τομέα υγείας στα 
νησιά μας. 

Η αντιπροσωπεία από Πάρο και Αντίπαρο είχε ενημερωθεί για την 
αργοπορία της συνάντησης και της ζητήθηκε συγγνώμη για την κα-
θυστέρηση.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
κλάδων, Μανιός, Συρίγος και Συρμαλένιος και από Πάρο και Αντίπα-
ρο οι: Μ. Κωβαίος, Φαρούπος Τάσος, Μπιζάς Κώστας, Τζανακόπου-
λος Παντελής, παπά Δημήτρης, Τριαντάφυλλος Ιωάννης, Κάγκανη 
Άννα, Γουρδούκης Ηλίας, Ισιγώνης Μανώλης, Χουλιάρας Σωτήρης, 
Καλακώνας Γιάννης και Δραγάτης Κώστας.

Την εισήγηση έκανε ο κ. Γουρδούκης, που περιέγραψε την κατάσταση ως έχει και 
αναλυτικά. Επίσης, παρέδωσε τη σύμβαση που έχει υπογράψει το Βελέντζειο με το 
ΕΚΕΠΙ για τις αεροδιακομιδές. Ακόμα, μίλησαν οι κ.κ. Κωβαίος, Μπιζάς, Ισιγώνης, 
Χουλιάρς και Δραγάτης, και όλοι επιχειρηματολόγησαν για την τραγικότητα της κα-
τάστασης στο ΚΥ. Στο τέλος πήρε το λόγο ο κ. Ξάνθος -που δεν δεσμεύτηκε για 
τίποτα- ούτε και για τους δύο άμεσα γιατρούς (παιδίατρο και γενικής ιατρικής), που 
του ζήτησε ο κ. Γουρδούκης σαν επείγοντα προβλήματα

Ο κ. υφυπουργός, έγραψε μια έκθεση για την τραγική κατάσταση της υγείας και 
επί λέξει ανέφερε τα παρακάτω:

«Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν ξεκαθαρίσει το δημοσιονομικό τοπίο της 
χώρας και όταν σταθεροποιηθεί η διαπραγμάτευση.

Την τραγική εικόνα στο χώρο της υγείας θα την αξιοποιήσουμε στην διαπραγμάτευση 
γιατί οι προηγούμενοι δεν το έκαναν και για να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι σε τι κα-
τάσταση είμαστε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και περιορισμένα οικονομικά 
απ’ ότι ξέρετε. Θα εκμεταλλευτούμε τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν για να ανακου-
φίσουμε τους ανθρώπους και για να καλύψουμε τα επείγοντα κενά με επικουρικούς 
γιατρούς. Για να λυθεί το πρόβλημα χρειαζόμαστε 20.000 προσλήψεις στο χώρο της 
υγείας. Για μας το εφικτό είναι 1000 γιατροί και 1000 υπόλοιπο προσωπικό, και για 
αυτό θα προσπαθήσουμε, για να κρατήσουμε όρθιο το σύστημα υγείας». Η μόνη δέ-
σμευση ήταν ότι θα παρατείνουν όλες τις συμβάσεις των επικουρικών γιατρών μέχρι 
31-12-2015, άσχετα αν αυτές λήγουν νωρίτερα για να μην τους δημιουργηθούν 

παραπάνω κενά από αυτά που υπάρχουν.
Ακόμα, τόνισε με έμφαση ότι η κοινωνία πρέπει να καταλάβει ότι αυτοί κάνουν ότι 

μπορούν, ότι αγωνίζονται για το καλύτερο δυνατό, ότι θα προσπαθήσουν να πλη-
ρώνουν το προσωπικό το συντομότερο δυνατό, ότι ετοιμάζουν ένα σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης για την επιβίωση του συστήματος υγείας και ότι θα διαχειριστούν τους 
διαθέσιμους πόρους (υλικό και ανθρώπινο δυναμικό) με αίσθημα δικαιοσύνης. Επί-
σης, ανέφερε ότι συζητούν με τον κ. Κατρούγκαλο για ένα πακέτο προσλήψεων με 
προτεραιότητα την υγεία και με τον κ. Καμμένο, για να αξιοποιήσουν και τις στρατι-
ωτικές ιατρικές δομές.

Όσο αφορά την πρόταση για το υγειονομικό αεροσκάφος, δηλαδή η ένταξή του 
σε κρατικό φορέα και είπε επί λέξει ότι «η πρότασή σας ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ».

Σε ό,τι αφορά την άμεση πρόσληψη των δύο γιατρών που του είπε ο κ. Γουρδού-
κης, απάντησε: «Σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι στις απόλυτες προτεραιότητες μας», 
χωρίς όμως να δεσμευθεί χρονικά σε πόσο διάστημα θα γίνει αυτό. Και αυτό το ανέ-
φερε γιατί του είπε ο κ. Γουρδούκης για περιθώριο 30 ημερών και απάντησε: «δεν 
μπορώ να δεσμευθώ». Όσο αφορά για το ΕΚΑΒ ρώτησε αν λειτουργεί το σύστημα 
που το καλοκαίρι για δύο-τρεις μήνες παίρνουν απόσπαση και κατεβαίνουν διασώ-
στες και επίσης ανέφερε σχετικά ότι σκέφτονται να κάνουν δεύτερη βάση ΕΚΑΒ στο 
Αιγαίο, εκτός αυτής που υπάρχει στην Ρόδο. 

Για το ότι έχουμε 6 ΕΚΑΒίτες αντί 11 δε δόθηκε καμία απάντηση, όπως και για 
τα υπόλοιπα: Ασθενοφόρο στην Αντίπαρο, Αξονικός τομογράφος, Νοσηλεύτριες και 
ελλείψεις στα αναλώσιμα υλικά.
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Παριανόμετρο
Στη μηχανική επιστήμη για να μετρήσουμε τις διάφορες αποδόσεις των φυσικών 

ενεργειών χρησιμοποιούμε τα αντίστοιχα όργανα. Για παράδειγμα, για να μετρήσου-
με τη δύναμη που ασκούμε, χρησιμοποιούμε το δυναμόμετρο.

 Στην Πάρο μετά την προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το 
νέο αεροδρόμιο και τη σχετική απόφαση καθιερώνετε το Παριανόμετρο. Δηλα-
δή, το όργανο εκείνο που η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου θα μετρά «τη 
δύναμη της αγάπης για την Πάρο». Όσο και αν ακούγεται παράξενο κάτι τέτοιο 
είναι αλήθεια. Ακούστηκε λοιπόν ότι όποιος δε συμφωνεί μαζί τους δε θέλει το αε-
ροδρόμιο, άρα δεν αγαπάει την Πάρο. «Πας μη Έλλην Βάρβαρος» έλεγαν οι αρχαίοι 
πρόγονοί μας. Φυσικά αυτή η αυταρχική λογική παραπέμπει στο Μεσαίωνα που η 
ιερά εξέταση κατείχε την απόλυτη αλήθεια και όσοι είχαν αντίθετη άποψη τους πε-
ρίμενε η πυρά. Ας βάλουμε όμως το Παριανόμετρο να μετρήσει και ας μην έχουμε 
«εξουσιοδότηση» από την πλειοψηφία.

 Ποιός αγαπάει πιο πολύ την Πάρο; Αυτός που σήμερα εκ του ασφαλούς κάνει 
κριτική για το παρελθόν, ξεχνώντας την συνυπευθυνότητα του, ή αυτοί που προσπα-
θούσαν κάνοντας πολλές φορές και λάθη;

 Ποιός αγαπάει πιο πολύ την Πάρο; Αυτοί που μέχρι πριν λίγες μέρες δεν γνώ-
ριζαν «τίποτα» για τα προβλήματα του νέου αεροδρομίου και πολλοί από αυτούς 
χαιρόντουσαν με τις εμπλοκές για να μην αναγνωρίσουν την προσφορά όσων είχαν 
δουλέψει γι’ αυτή την υπόθεση ή όσοι παρακολουθούσαν και πίεζαν στο μέτρο του 
δυνατού για να προχωράει το μεγαλύτερο έργο;

...ο έπαρχος που συγκάλεσε πρώτος σύσκεψη για την ουσία της υπόθεσης 
καλώντας τον πλέον αρμόδιο για την υπόθεση επί της Πάρου (τον αερολιμενάρχη) 
ή αυτοί που ενημερώνουν με αναλήθειες τις αρμόδιες υπηρεσίες υπονομεύοντας 
ουσιαστικά την εξέλιξη του έργου; 

...αυτοί που επιμένουν σε λύσεις πρόχειρες και εκτός προδιαγραφών της 
Υ.Π.Α. για λόγους που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν, διχάζοντας την Παριανή κοινωνία ή 
αυτοί που ακολουθούν τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας διεκδικώντας ένα σύγ-
χρονο και ασφαλές αεροδρόμιο;

...οι 12 δημοτικοί συμβουλοί που επιμένουν να επιβάλλουν ένα νέο έμμεσο 
χαράτσι στους Παριανούς, αντί να διεκδικήσουν ομόφωνα από την κυβέρνηση να 
ολοκληρώσει αυτό το μεγάλο έργο που ήδη έχουν δαπανηθεί περίπου 25 εκατομ-
μύρια, ή οι 10 δημοτικοί σύμβουλοι που ζητούν με ομοφωνία να απευθυνθούν στον 
αρμόδιο υπουργό;

Δυστυχώς θα μπορούσα να συνεχίσω αυτή την Παριανομέτρηση αλλά θεωρώ ότι 
είναι καταστροφικό κάτι τέτοιο. Δεν επιτρέπεται η διαχείριση ενός τόσο σοβαρού 
θέματος να γίνεται πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η διχαστική πολιτική δεν είναι 
εργαλείο πολιτικής ανέλιξης κανενός.

 Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός για όλους: Να αποκτήσει η Πάρος το συ-
ντομότερο δυνατόν ένα σύγχρονο και ασφαλές αεροδρόμιο.

Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
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Αντιδράσεις για ΦΠΑ
Με αφορμή διαρροές και δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που φέρουν το 

θέμα της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, στα λεγόμενα μεγάλα και 
«κοσμοπολίτικα» νησιά του Αιγαίου, μεταξύ αυτών και η Πάρος, υπήρξαν αντιδρά-
σεις από την τοπική πολιτική σκηνή, καθώς και συντεχνιακούς φορείς. Οι αντιδρά-
σεις έχουν ως εξής:

Γ. Χατζημάρκος 
Ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Χατζημάρκος δήλωσε: «Δεν υπάρχει νομοθετικό 

πλαίσιο, που να μπορεί να εδραιωθεί συνταγματικά και να επιτρέπει το διαχωρισμό 
των νησιών εντός της ίδιας διοικητικής διαίρεσης, σε ό,τι αφορά το καθεστώς συ-
ντελεστών ΦΠΑ. Δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός νησιών σε πλούσια και φτωχά, 
αφού για να το καταλάβουν και οι κάτοικοι της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι σαν να 
συζητάμε το ενδεχόμενο να ισχύσει άλλος συντελεστής ΦΠΑ στα όρια του Δήμου 
Αθηναίων και άλλος στα όρια του Δήμου Αιγάλεω!

Όποια συζήτηση γίνεται, έχει στόχο να μας διασπάσει ως νησιώτες και αυτό είναι 
το κύριο πολιτικό χαρακτηριστικό αυτής της συζήτησης. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τις 
διαρροές, έχουν σκοπό να προκαλέσουν έναν «εμφύλιο» μεταξύ των νησιών. Γι’ 
αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Όσοι απεργάζονται τέτοια σενάρια να ξέρουν ότι θα μας 
βρούνε απέναντί τους πάρα πολύ σκληρά. Και για την πράξη αυτή καθαυτή, αλλά 
και για τα κίνητρα με τα οποία προσεγγίζουν το συγκεκριμένο θέμα. Τα κέντρα 
από τα οποία γίνονται αυτές οι διαρροές, 
παίζουν ένα ύποπτο ρόλο. Το «χτύπημα» 
γίνεται τώρα ακόμη και ύπουλο και κάποιοι 
προσπαθούν να το περάσουν ρίχνοντας 
στάχτη στα μάτια των κατοίκων των μι-
κρών νησιών, τους οποίους υποτίθεται ότι 
αγκαλιάζουν. Αν ήθελαν να τους αγκαλιά-
σουν, υπάρχουν πολλά μέτρα νησιωτικής 
πολιτικής για να εφαρμόσουν, διότι ο όρος 
«νησιωτικότητα» στη χώρα μας είναι γράμ-
μα κενό περιεχομένου». 

Ακόμα, ο κ. Χατζημάρκος σημείωσε το 
οξύμωρο να προβάλλεται τις μέρες αυτές 
το θέμα της κατάργησης των μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ στα κοσμοπολίτικα νη-
σιά, παράλληλα με την προβολή της πρω-
τοβουλίας της Περιφέρειας για την παρο-
χή κινήτρων σε γιατρούς, προκειμένου να 
καλυφθούν οι υγειονομικές ελλείψεις των 
νησιών. «Δεν ξέρω πόσο πλούσια και κο-
σμοπολίτικα μπορούν να χαρακτηρίζονται 
τα νησιά στα οποία έρχεται η περιφέρεια 
να καλύψει υγειονομικά τους κατοίκους 
τους» σχολίασε ο Περιφερειάρχης. Ο ίδιος 
τόνισε ότι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με 
τον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου. «Παρα-
κολουθούμε το θέμα. Δεν είμαστε αυτοί που θα το «σηκώνουμε» κάθε φορά που 
θα γίνεται κάποια διαρροή, όμως να ξέρουν όλοι ότι την κρίσιμη στιγμή θα είμαστε 
εκεί, κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να το αποτρέψουμε. 
Σε κάθε περίπτωση, οι μειωμένοι συντελεστές έχουν θεσπιστεί με νόμο. Ο νόμος 
αλλάζει με νόμο, η κατάργησή τους θα πρέπει να έλθει στη Βουλή και για να πε-
ράσει, θα πρέπει οι νησιώτες βουλευτές να τη ψηφίσουν. Στην περίπτωση που το 
θέμα έλθει στην Βουλή, εμείς θα είμαστε  μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας του 
Κοινοβουλίου, την ημέρα της συνεδρίασης» ανέφερε.

Καταλήγοντας ο κ. Χατζημάρκος κάλεσε όσους υιοθετούν την αντίληψη περί νη-
σιών διαφορετικών ταχυτήτων, να μην ρίχνουν νερό στον μύλο όσων θέλουν να 
οδηγήσουν τα νησιά σε χειρότερες ημέρες από τις σημερινές. «Εμείς κάνουμε δια-
φορετική χρήση της έννοιας των «νησιών διαφορετικών ταχυτήτων». Στην Αθήνα, 
η χρήση του όρου αυτού γίνεται μόνο όταν πρόκειται να υποστούμε δεινά και κάθε 
φορά που θέλουν να υπερτονίσουν την διαφορά του ενός νησιού από το άλλο. Γιατί 
δε γίνεται η χρήση του όρου όταν το κράτος των Αθηνών πρέπει να προχωρήσει 
σε μέτρα αποκατάστασης αυτών των διαφορετικών ταχυτήτων;» διερωτήθη ο κ. 
Χατζημάρκος και σημείωσε ότι σε αυτήν τη συζήτηση που έχει στόχο να σπάσει το 
ενιαίο μέτωπο των νησιωτών, η Περιφέρεια δεν πρόκειται να συμμετάσχει.

Επιμελητήριο Κυκλάδων
«Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, 
Κύριοι Υπουργοί, 
Θα θέλαμε καταρχήν να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τη δέσμευση της 

κυβέρνησης - μέσω του Υπουργού Οικονομικών κ. Βαρουφάκη - προς τους τοπι-
κούς βουλευτές, με αφορμή τις ανησυχίες που εκδηλώθηκαν σχετικά με την πιθα-
νότητα αλλαγής του καθεστώτος του Φ.Π.Α. στα νησιά. 

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, για το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση δείχνει να αντιλαμ-
βάνεται την ανάγκη διατήρησης του καθεστώτος μειωμένου Φ.Π.Α. κάτι που σχε-
τίζεται άμεσα με τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου και που οφείλει κάθε 
κυβέρνηση να εξασφαλίζει σε αντιστάθμιση του υψηλού κόστους διαβίωσης και 

μεταφορών, αλλά και των δυσμενών συνθηκών τις οποίες βιώνουν οι νησιώτες 
επιχειρηματίες και κάτοικοι ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο. Για να γίνει κατα-
νοητό αυτό, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή κατά την οποία 
συντάσσεται η παρούσα επιστολή, για άλλη μια φορά επικρατεί κατάσταση απομό-
νωσης μεταξύ των νησιών, καθώς έχουν διακοπεί τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια. 
Ήδη έχουμε θέσει το θέμα προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας, προκειμένου να παρέμ-
βει. Σχετικά με την πρόσφατη φημολογία που αφορά στους δύο σημαντικότερους 
τουριστικούς προορισμούς των Κυκλάδων, τα νησιά Μύκονο και Σαντορίνη, σύμ-
φωνα με την οποία για πρώτη φορά τίθεται θέμα διαχωρισμού των συντελεστών 
Φ.Π.Α. σε νησιά της ίδιας χωρικής ενότητας, έχει προκαλέσει την έκπληξή μας και 
θεωρούμε ότι είναι και θα παραμείνει στο επίπεδο της παραπληροφόρησης.

Είναι αδιανόητο να μιλάμε έστω και υποθετικά για τέτοιους διαχωρισμούς, όταν 
γνωρίζουμε ότι σε νησιά του ίδιου νησιωτικού χώρου, που αποτελούν μια ενιαία 
και αδιάσπαστη ενότητα και λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, η εφαρμογή 
τέτοιων μέτρων, θα πλήξει το σύνολο του νομού και τον Τουρισμό, ο οποίος αποτε-
λεί ίσως τη μοναδική πλουτοπαραγωγική πηγή από την οποία αναμένονται αξιόλο-
γα έσοδα όχι μόνο για την τοπική, αλλά και για την εθνική οικονομία. Είμαστε στη 
διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα κρίνετε χρήσιμη τη συνεργασία μας».

Ένωση Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου
«Κύριε Υπουργέ!
Πληροφορούμαστε τις τελευταίες ημέρες, ότι διακινείται στα ΜΜΕ η άποψη της 

αύξησης του ΦΠΑ σε μερικά λεγόμενα «κοσμοπολίτικα νησιά» μεταξύ των οποί-
ων αναφέρεται και η Πάρος. Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Πάρος 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα όλων των 
νησιών του Αιγαίου και δεν ανήκει κατά 
κανένα τρόπο σε προνομιούχο περιοχή για 
τους ακόλουθους λόγους:

1. Η τουριστική περίοδος διαρκεί πολύ 
λίγο, δηλ. κυρίως από μέσα Ιουλίου έως 
τέλος Αυγούστου, με αποτέλεσμα την αντι-
οικονομική λειτουργία των ξενοδοχείων 
και λοιπών επιχειρήσεων.

2. Η Πάρος διαθέτει ένα πολύ μικρό αε-
ροδρόμιο, το οποίο δεν εξυπηρετεί τους 
επισκέπτες, κυρίως του εξωτερικού. Για το 
νέο Α/Δ δεν γνωρίζουμε πότε και αν θα πε-
ρατωθεί, διότι παρά το γεγονός ότι τελειώ-
νει ο διάδρομος προσγείωσης – απογείω-
σης, δεν έχουν προβλεφθεί όλες οι άλλες 
εγκαταστάσεις (κτίρια αφίξεων – αναχω-
ρήσεων, υδροδότηση, παροχές ΔΕΗ, τη-
λεφώνων, δρόμος πρόσβασης, διευθέτηση 
ομβρίων, εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και 
πυροπροστασίας, εσωτερικά δικτυα, βιο-
λογικός καθαρισμός, Η/Ζ  κλπ.).

3. Το κατά κεφαλήν εισόδημα των κατοί-
κων της Πάρου δεν έχει καμία σχέση με αυτό άλλων εύπορων προορισμών της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Ωστόσο, λόγω του τρόπου υπολογισμού του κατά κεφα-
λήν εισοδήματος, υφίσταται την δραματική περικοπή των ευρωπαϊκών πόρων για 
βασικά έργα υποδομής, αλλά και επιδοτήσεων για ιδιωτικές επενδύσεις.

4. Η Πάρος υφίσταται όλες τις αρνητικές συνέπειες της «νησιωτικότητας», ιδιαί-
τερα το μεγάλο κόστος διαβίωσης και επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και ως 
εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση με το 
μειωμένο ΦΠΑ έναντι άλλων περιοχών της Στερεάς Ελλάδος.

5. Στα παραπάνω προστίθεται ο προβληματικός τομέας της υγείας ( πρόσθετες 
επιβαρύνσεις σε περίπτωση σοβαρών ασθενειών για μεταφορά ασθενών, ελλεί-
ψεις γιατρών και  νοσηλευτικού προσωπικού) σε σύγκριση με την ηπειρωτική Ελ-
λάδα, ελλείψεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και της παιδείας.

6. Ο τομέας των μεταφορών είναι προβληματικός λόγω του περιορισμού των 
επιδοτήσεων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, του περιορισμού των ακτοπλοϊκών 
δρομολογίων και του μεγάλου κόστους μεταφοράς προσώπων και προϊόντων.

Η αύξηση του ΦΠΑ στην Πάρο θα επιτείνει τις παραπάνω ανισότητες, θα δη-
μιουργήσει αίσθημα αδικίας, θα επιφέρει σημαντική βλάβη στην οικονομία τού 
νησιού και κατά συνέπεια στην Εθνική Οικονομία και τελικά θα λειτουργήσει 
αντιαναπτυξιακά! Η ανταγωνιστικότητα των νησιών μας απέναντι στους κύριους 
ανταγωνιστές μας, ειδικά της νότιας Ευρώπης, θα μειωθεί αισθητά, όταν πολλές 
Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν πολύ χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ σε τουριστικές 
περιοχές (η Γαλλία 2,1 και 5,5%, η Ισπανία όπως και η Ιταλία 4%, το Λουξεμ-
βούργο 3%, Ηνωμένο Βασίλειο 5%, κλπ.). Στην Ευρώπη υπάρχουν επίσης πολλές 
περιοχές που έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Ακόμη και στη Γερμανία σε δυο νησιά της 
Βόρειας θάλασσας που ανήκουν στο Schleswig – Hollstein έχουν μηδενικό ΦΠΑ. 
Συμπερασματικά, παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω να απορρίψετε 
με κάθε τρόπο την ιδέα της αύξησης του ΦΠΑ στην Πάρο – Αντίπαρο και στα άλλα 
μη προνομιούχα νησιά.

Τέλος, παρακαλούμε να εγκρίνετε τις απαραίτητες δαπάνες για την άμεση υλο-
ποίηση των απαιτούμενων προσωρινών εγκαταστάσεων για να λειτουργήσει  το 
νέο Α/Δ της Πάρου το συντομότερο δυνατό, άλλως η αναπτυξιακή πορεία της Πά-
ρου και των όμορων νησιών που εξυπηρετούνται από την Πάρο, με έμφαση στην 
διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, θα παραμείνει καθηλωμένη».
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Δίχως πλοία 
οι Κυκλάδες

Νέο πρόβλημα ήρθε και πάλι να ταράξει τις ενδοκυκλαδικές ακτοπλοϊκές συγκοι-
νωνίες, καθώς πλέον τα νησιά μας έμειναν δίχως πλοία, καθώς και τα τρία πλοία 
που τις εξυπηρετούσαν –για διάφορους λόγους- δεν είναι σε θέση να κάνουν τα 
δρομολόγια.

Για το θέμα είχαμε επιστολές προς τον υπουργό οικονομίας, υποδομών, ναυτιλίας 
και τουρισμού, κ. Γεώργιο Σταθάκη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επιστολές 
διαμαρτυρίας των φορέων της περιοχής είναι οι ακόλουθες:

Δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε έληξε χθες η μικρή παράταση που είχε πάρει το επιβατηγό - 

οχηματαγωγό πλοίο «Άρτεμις» για την εκτέλεση των ενδοκυκλαδικών δρομολο-
γίων. 

Επίσης το επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «AQUA SPIRIT», το οποίο εκτελού-
σε τα παραπάνω δρομολόγια, παραμένει εδώ και εβδομάδες ακινητοποιημένο στο 
λιμάνι του Λαυρίου λόγω επίσχεσης εργασίας, με αποτέλεσμα τα νησιά των Κυ-
κλάδων να στερούνται ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Οι επαναλαμβανόμενες παρατά-
σεις της σύμβασης με το επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «Άρτεμις» δεν λύνουν 
το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών μας, το οποίο διαιωνίζεται. 
Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για μια μόνιμη λύση εν όψει και του εορτασμού του Πάσχα. 
Οι Κυκλάδες είναι ένα ιδιαίτερο γεωγραφικά νησιωτικό σύμπλεγμα με σημαντικό 
πληθυσμό, ο οποίος κατά την θερινή περίοδο αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της με-
γάλης τουριστικής κίνησης. Οι Κυκλάδες αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης χιλιάδων 
επισκεπτών κάθε χρόνο. Δυστυχώς όμως οι δυσκολίες μετακίνησης, οι δυσκολίες 
των θαλάσσιων συγκοινωνιών και η ανεπαρκής ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών, 
τόσο μεταξύ τους όσο και με το κέντρο (ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες), δυ-
σχεραίνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινή ζωή στα νησιά.

Με βάση όλα τα παραπάνω θα ήθελα να ζητήσω την ενίσχυση της ενδοκυκλα-
δικής ακτοπλοϊκής γραμμής με καινούργια, αξιόπιστα, ασφαλή και αξιόπλοα πλοία, 
γεγονός που θα συμβάλει θετικά όχι μόνο στην βελτίωση των συνθηκών διαβί-
ωσης των κατοίκων των νησιών αλλά και στην ανάπτυξη του τουρισμού και της 
οικονομίας».

Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γ. Λεονταρίτης 
«Η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών των Κυκλάδων αποτελεί ένα από τα σημα-

ντικότερα θέματα που απασχολούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα 
εμάς που έχουμε την ευθύνη των Κυκλάδων. Το τελευταίο διάστημα αντιμετωπί-
ζουμε το μεγάλο πρόβλημα με την ενδοεπικοινωνία των νησιών μας και την σύνδε-

ση τους με την έδρα του Νομού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες παραπόνων και αιτημάτων βοήθειας για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος από τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τους Δη-
μάρχους, τους Φορείς, τους επαγγελματίες και τους κατοίκους των Κυκλάδων. Η 
ενδοεπικοινωνία των Κυκλάδων το τελευταίο διάστημα έχει πληγεί ιδιαίτερα με 
την διακοπή των δρομολογίων των πλοίων της ΝΕΛ, «AQUA JEWEL» και «AQUA 
SPIRIT» και μόλις σήμερα διεκόπη και η σύνδεση με τις Δυτικές Κυκλάδες, αφού 
σταμάτησε και το πλοίο «ΑΡΤΕΜΙΣ» της HELLENIC SEAWAYS  που εκτελούσε δρο-
μολόγια εκεί αντικαθιστώντας το ένα από αυτά. Τα παράπονα και οι αντιδράσεις 
που δεχτήκαμε σήμερα ήταν εντονότατα, αλλά και δικαιολογημένα αφού ουσιαστι-
κά απομονώθηκαν πλήρως. Αναλογιζόμενοι την ευθύνη, παρακαλούμε ιδιαίτερα 
όπως αντιμετωπίσετε το συντομότερο δυνατόν και κατά απόλυτη προτεραιότητα 
το πρόβλημα αυτό που προέκυψε με τη διακοπή δρομολογίων του «ΑΡΤΕΜΙΣ», 
άμεσα και οριστικά με την επαναδρομολόγησή του, αλλά και την οριστική επίλυση 
των προβλημάτων της ενδοεπικοινωνίας». 

Επιμελητήριο Κυκλάδων
«Κύριε Υπουργέ, 
Όπως γνωρίζετε, το χρόνιο πρόβλημα της εσωτερικής επικοινωνίας των νησιών 

των Κυκλάδων ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, έχει οξυνθεί ακόμα περισ-
σότερο το τελευταίο διάστημα, λόγω των γνωστών προβλημάτων.   

Αποτέλεσμα της πλήρους απομόνωσης στην οποία έχουν περιέλθει τα νησιά μετά 
την έξοδο και του δεύτερου πλοίου που εκτελούσε ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, εί-
ναι οι σφοδρότατες αντιδράσεις από επιχειρήσεις μέλη μας, φορείς και κατοίκους. 
Παρακαλούμε θερμά, όπως δώσετε άμεση προτεραιότητα στο θέμα και εξαντλή-
σετε κάθε περιθώριο, ώστε να δοθεί μια άμεση και οριστική λύση στην ταλαιπωρία 
στην οποία υποβάλλονται επιχειρηματίες και κάτοικοι των Κυκλάδων, δεδομένου 
ότι είναι πλέον αδύνατη η λειτουργία της γραμμής με επαναλαμβανόμενες συμβά-
σεις διάρκειας είκοσι ημερών, που καθιστούν αδύνατο κάθε προγραμματισμό. Θα 
θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχοντας την πεποίθηση 
ότι η νέα κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει δυναμικά και αποτελεσματικά τα ζητήματα 
που σχετίζονται με το ακτοπλοϊκό, προτίθεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης που 
λαμβάνετε από την ανάληψη των καθηκόντων σας για θέματα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων σας, να διοργανώσει - εφόσον και σεις το επιθυμείτε - μια συνάντη-
ση με τους Βουλευτές του Νομού, τους εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών 
και τους Ο.Τ.Α. του Νομού Α΄ και Β΄ βαθμού, μέσω του συστήματος τηλεδιάσκε-
ψης που έχουμε εγκαταστήσει στα οκτώ μεγαλύτερα νησιά του (Άνδρο, Μήλο, 
Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Σύρο και Τήνο) όπου διατηρεί ισάριθμα γραφεία 
με μίνι συνεδριακές αίθουσες συνολικής χωρητικότητας 650 ατόμων.  

Στη συνάντηση αυτή, κατά την οποία θα καταστεί εφικτό να σας δοθεί από τους 
τοπικούς φορείς, μια σαφής και συνολική εικόνα των θεμάτων που σχετίζονται με 
το ακτοπλοϊκό και τις Κυκλάδες, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην Ερμούπο-
λη, έδρα του νομού, απ’ όπου θα είναι δυνατή η ζωντανή σύνδεση με τα υπόλοιπα 
νησιά. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα κρίνετε χρήσιμη τη συνεργασία 
μας και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας».

Προσέχετε!
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική 

Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, στο πλαί-
σιο του προληπτικού και κοινωνικού 
της ρόλου υπενθυμίζει στους πολίτες 
χρήσιμες συμβουλές για την προστα-
σία του οχήματος τους από διάρρηξη 
ή κλοπή:

- Να έχετε πάντα τις πόρτες και το 
πορτπαγκάζ του αυτοκινήτου σας, 
κλειδωμένα όταν οδηγείτε στην πόλη.

- Μην αφήνετε ποτέ το όχημα με 
αναμμένη τη μηχανή και το κλειδί 
στην υποδοχή του, ακόμα και αν βγαί-
νετε για μερικά δευτερόλεπτα από αυτό. Πάντοτε να παίρνετε το κλειδί μαζί σας.

- Να κλειδώνετε πάντα τις πόρτες, να κλείνετε τα παράθυρα και να ενεργοποιείτε 
το συναγερμό όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο κάπου.

- Μην αφήνετε κανενός είδους αντικείμενα, χρήματα, πορτοφόλι, κινητά τηλέφω-
να, γυαλιά ηλίου, τσάντες και τιμαλφή μέσα στο αυτοκίνητο.

- Αφαιρείτε την πρόσοψη του ραδιοφώνου και κάθε τι πολύτιμο όταν βγαίνετε 
από το αυτοκίνητό σας.

- Μη φυλάσσετε τα εφεδρικά κλειδιά του οχήματος μέσα σ’ αυτό, αλλά σε άλλο, 
ασφαλέστερο μέρος.

- Αν παρκάρετε το αυτοκίνητο ή το δίκυκλό σας σε χώρο στάθμευσης (parking), να 
παίρνετε μαζί σας τα κλειδιά του. Μην αφήνετε στο όχημα στοιχεία που δηλωτικά 
της ταυτότητάς σας.

- Να αποφεύγετε να σταθμεύετε το όχημά σας σε ερημικά μέρη.
- Αν έχετε ακινητοποιήσει το όχημα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αποσυν-

δέετε την μπαταριά του.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε, ότι το όχημα σας έχει παραβιαστεί καταγγείλε-

τε το γεγονός στην Αστυνομία.

Η Πάρος στην «ITB» 
 Ο δήμος Πάρου έλαβε μέρος στη διεθνή έκθεση τουρισμού «ΙΤΒ 2015», στο Βε-

ρολίνο, η οποία διήρκησε από 4-8 Μαρτίου. 
Η Πάρος συμμετείχε στο περίπτερο 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μαζί 
με άλλα νησιά όπως η Νάξος, η Αστυ-
πάλαια, η Άνδρος, κ.α. Το stand της 
Πάρου όπως και ολόκληρη η έκθεση 
σημείωσε ικανοποιητική επισκεψιμό-
τητα και τα μηνύματα για την τουρι-
στική περίοδο του 2015 ήταν ενθαρ-
ρυντικά.  

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
πραγματοποιήθηκαν επαφές με επαγ-
γελματίες τουρισμού και δημοσιογρά-
φους, των οποίων τα στοιχεία έχουν 
ήδη κοινοποιηθεί στους επαγγελ-
ματίες του νησιού προς αξιοποίηση. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για τις 
περιπατητικές διαδρομές, τα αρχαι-
ολογικά και ιστορικά αξιοθέατα του 
νησιού. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: 
«[…] Στόχος του Δήμου Πάρου είναι 
η δυναμική παρουσία και συστημα-
τική προβολή του νησιού τόσο στην 
εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές 
του εξωτερικού. Τον Δήμο Πάρου εκπροσώπησε η κ. Ελένη Τριπολιτσιώτη. Στην 
έκθεση παρευρέθησαν επίσης ο κ. Δημήτρης Πετρόπουλος, ο κ. Νάσος Μπογδάνος 
και η κ.  Κατερινά Ζαφείρη».
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ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΟΥ
Έργο πνοής με 12-10;

Με ψήφους 12 υπέρ και 10 κατά, το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, σε μαραθώνια 
συνεδρίασή του το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου 2015, αποφάσισε την προσωρινή 
κατασκευή λυόμενων εγκαταστάσεων 350 τ.μ. σε χώρο που θα υποδείξει η ΥΠΑ 
(Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), εφόσον υπάρξει έγκριση της προτεινόμενης λύ-
σης για το νέο αεροδρόμιο Πάρου. 

Οι 10 ψήφοι κατά, υποστήριξαν τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής, η 
οποία θα επισκεπτόταν τον υπουργό υποδομών για τη δέσμευση υλοποίησης του 
προγράμματος της ΥΠΑ, για προσωρινή στέγαση αεροσταθμού 850 τ.μ. και εφόσον 
δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα, τότε αυτό, να συζητηθεί ξανά σε ένα μήνα στο δη-
μοτικό συμβούλιο.

Ουσιαστικά στη συζήτηση του θέματος που κράτησε περίπου 3,5 ώρες και ήρθε 
ως συνέχεια από συζήτηση φορέων και πολιτών το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, 
υπήρχαν δύο προτάσεις. Η πρώτη της πλειοψηφίας, που άλλαξε αρκετές φορές τα 
προηγούμενα εικοσιτετράωρα και η οποία υποστηρίζει την με κάθε τρόπο πρόχειρη 
λύση, ώστε να λειτουργήσει φέτος το νέο αεροδρόμιο. Η δεύτερη, που στήριξε σύσ-
σωμη η αντιπολίτευση και μέρος της συμπολίτευσης, και υποστήριζε την εξάντληση 
όλων των ευκαιριών για τη σωστή και μόνιμη λύση του κτιριακού προβλήματος, 
μέσω εθνικών πόρων και ΕΣΠΑ.

Επίσης, σύμφωνα με τα όσα αποδεικνύονται στα επίσημα έγγραφα και αλλη-
λογραφία της ΥΠΑ, η προτεινόμενη λύση από την πλειοψηφία δήμου Πάρου, θα 
αντιμετωπίζει προβλήματα, αφού ξεκάθαρα φαίνεται ότι η Πολιτική Αεροπορία έχει 
άλλα στάνταρ για τα κτίρια.

Η πρώτη μέρα
Η πρώτη συνάντηση μεταξύ δήμου, φορέων και πολιτών, πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα 9 Μαρτίου.
Σ’ αυτή τη συνεδρίαση ο κ. Μ. Κωβαίος υποστήριζε τη λύση με το στέγαστρο 

του ασθενοφόρου αεροσκάφους του Βελεντζείου Ιδρύματος. Από την άλλη οι πα-
ρευρισκόμενοι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν αρχικά διότι στη 
συνάντηση ο κ. Κωβαίος είχε παρουσιαστεί δίχως να τους έχει δώσει καμία ενημέ-
ρωση, ενώ όπως φάνηκε στη συνέχεια από αλληλογραφία του έπαρχου κ. Κ. Μπιζά 
με την ΥΠΑ, ο κ. δήμαρχος ενεργούσε σε επαφές του με τις υπηρεσίες, δίχως καμία 
ενημέρωση και έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο έπαρχος, κ. Κ. Μπιζάς, είχε απευθύνει δύο ερωτήματα στις 5 και 6/3/15 

προς τις υπηρεσίες της ΥΠΑ. Στις ερωτήσεις ζητούσε να ενημερωθεί σε ποιο στάδιο 
βρίσκονται οι μελέτες του έργου (κτίρια 7.500 τ.μ. και δρόμος 951 τ.μ.) και πότε 
προβλέπεται η δημοπράτησή τους. Ακόμα, ζητούσε να ενημερωθεί για το ποιες είναι 
οι δυνατές επιλογές, προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή των κτιρίων του 
αεροδρομίου με το συντομότερο τρόπο. Η απάντηση της ΥΠΑ που ανέγνωσε ο κ. 
Μπιζάς, προκάλεσαν την αρχική έκρηξη της αντιπολίτευσης, καθώς αποδείχθηκε 
ότι ο κ. δήμαρχος είχε ενεργήσει κατόπιν δικής του βούλησης και ανέφερε σκέψεις 
του ως γεγονότα, καθώς και προθέσεις φορέων, οι οποίοι έως εκείνη τη στιγμή δεν 
είχαν καμία ενημέρωση.

Η επιστολή Κωβαίου
Ο κ. δήμαρχος είχε στείλει επιστολή στις 6/3/2015 και επικαλείτο σύσκεψη στο 

γραφείο του με το μηχανικό του δήμου κ. Γ. Ραγκούση, τον προϊστάμενο πολεοδομι-
κού σχεδιασμού, κ. Στ. Ταΐρη, τον πρόεδρο της ένωσης ξενοδόχων, κ. Γ. Μπαφίτη και 
εκπροσώπους ιδιωτικής αεροπορικής εταιρείας (!).

Στην επιστολή του ο κ. Κωβαίος έγραφε (με bold δικές μας υπογραμμίσεις) επί λέ-
ξει: «[…] Σας ενημερώνουμε ότι στη συγκέντρωση αυτή επιβεβαιώθηκε η πρόθε-
ση του Δήμου και των φορέων της Πάρου να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση 
του νέου αερολιμένα Πάρου από 1-6-2015. Για τον σκοπό αυτό σε συνάντηση με 
το Βελέντζειο Ίδρυμα Πάρου, επιβεβαιώθηκε η κατ’ αρχήν διάθεση παραχώρησης 
υπάρχοντος στεγάστρου υγειονομικού αεροσκάφους που βρίσκεται στον παλαιό 
αερολιμένα εμβαδού 320 τ.μ. με την προϋπόθεση να τοποθετηθεί στη θέση του 
την οποία θα παραμένει για να εξυπηρετεί ως προσωρινός αεροσταθμός καθώς 
και τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε και ημιτελούς οικίας (τον όροφο εάν 
απαιτείται) για να χρησιμεύει ως πύργος ελέγχου αντίστοιχα.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Δήμος Πάρου δεσμεύεται για τη διάθεση όλων των δυ-
νάμεών του για τον σκοπό της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, με τη συμβολή 
του στην πρόσβαση στο αεροδρόμιο, στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου 
του αεροσταθμού αλλά και τη μείωση των τελών σύνδεσης ύδρευσης της 
δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης. Τέλος σε κάθε περίπτωση και οι εμπλεκό-
μενοι φορείς που προαναφέρθηκαν δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν αποφα-
σιστικά με κάθε μέσο για το σημαντικό σκοπό της λειτουργίας του αεροδρομίου, 
που θα δώσει σημαντικές λύσεις στα προβλήματα επικοινωνίας του νησιού και την 
ανάπτυξη του τουρισμού.
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Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε όπως με βάση χρονοδιάγραμμα ενεργειών που 

θα καθορίσετε επιβεβαιώσετε και τη δική σας πρόθεση δεσμευτικά για το χρονικό 
διάστημα που θα απαιτηθεί για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου δηλ. την ενερ-
γοποίηση του νέου κρατικού αερολιμένα Πάρου στις 1-6-2015».

Τι λέει η ΥΠΑ
Η απάντηση που δόθηκε στο έπαρχο κ. Μπιζά (στο δικό του αίτημα), απαντά ου-

σιαστικά και στο αίτημα Κωβαίου, και ουσιαστικά αποδεικνύει πως πρέπει να είναι 
τα στάνταρ ενός σύγχρονου αεροδρομίου. Στην απάντηση της ΥΠΑ μεταξύ άλλων 
αναφέρεται:

«[…] Το κτίριο του αεροσταθμού που προβλέπεται βάσει του σχεδίου 
ανάπτυξης του αεροδρομίου, επιφάνειας 7500 τ.μ. ευρίσκεται στο στάδιο 
της προμελέτης. Η υπηρεσία μας έχει προγραμματίσει την εκπόνηση σταδίων της 
μελέτης (οριστική και εφαρμογή). Το έργο έχει προταθεί για υλοποίηση μέσα στο 
τρέχον πρόγραμμα 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από ΕΕ, με ορίζοντα υλο-
ποίησης το νωρίτερο το 2020.

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατασκευή του ανωτέρω κτιρίου, η 
Υπηρεσία προγραμματίζει τη λειτουργία του κτιρίου αεροσταθμού στο κτί-
ριο που βάσει του σχεδίου ανάπτυξης του αεροδρομίου θα χρησιμοποιηθεί μελλο-
ντικά ως κτίριο Πυροσβεστικού Σταθμού, επιφάνειας 850 τ.μ. (…).

Κατόπιν αυτού το εν λόγω έργο θα προχωρήσει με δημοπράτηση με μέριμνα της 
ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ και με μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί και θα εγκριθεί προσεχώς από την 
Υπηρεσία. Το έργο εκτιμούμε, ότι θα μπορεί να λειτουργήσει τη θερινή περίοδο του 
2017, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση».

Στη συνέχεια της απάντησης γίνεται αναφορά στην επιστολή του κ. Κωβαίου (όταν 
υποστήριζε τη λύση του σκέπαστρου), για την οποία η ΥΠΑ ενημερώνει για τη δαι-
δαλώδη μετεγκατάσταση και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται, και επίσης, 
ότι ο Δήμος θα πρέπει να φροντίσει και για την οδό πρόσβασης και τον απαραίτητο 
περιβάλλοντα χώρο. Τέλος, το έγγραφο ΥΠΑ ολοκληρώνεται γράφοντας: «δεδο-
μένου του ελάχιστου χρόνου, που μεσολαβεί μέχρι την 1/6/2015, αλλά και της 
πολυπλοκότητας του όλου θέματος για την πιστοποιημένη έναρξη λειτουρ-
γίας του νέου αεροδρομίου, η Υπηρεσία προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα 
υλοποίησης της πρότασης του κ. δημάρχου και να σας ενημερώσει σχετικά».

Οι αστοχίες
Κατά τη συζήτηση με φορείς στις 9/3/15 υπήρξαν πολλές αστοχίες, όπως το ότι 

το παρόν (για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε ως δήμος), έδωσαν και εκπρόσωποι 
ιδιωτικής αεροπορικής εταιρείας, που όπως είναι φυσικό το πρώτο μέλημά τους 
είναι να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο με κάθε τρόπο. Σημειώνουμε πως οι εκ-
πρόσωποι της ιδιωτικής εταιρείας δεν ήρθαν απρόσκλητοι… όπως φυσικά και δε 
δεσμεύτηκαν πως θα βοηθήσουν οικονομικά το έργο. «Θα δούμε» είπαν.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο κ. Βλαχογιάννης, σε μία αποστροφή της τοποθέτη-
σής του είπε: «[…] Οι εκπρόσωποι της Aegean δεν έχουν καμία βαρύνουσα 
σημασία. Εκπρόσωποι της ΥΠΑ έπρεπε να είναι εδώ». Ακόμα, ο κ. Βλαχογιάννης 
έθεσε το ζήτημα των χρημάτων που πρόκειται να δώσει ο δήμος για τις εργασίες 
και αναρωτήθηκε πως θα εγκριθούν παρόμοια κονδύλια από την επίτροπο, αφού οι 
συγκεκριμένες δαπάνες είναι μη επιλέξιμες.

Ο κ. Ροκονίδας είπε πως αυτός ο τόπος έχει πληρώσει ακριβά την κατάρα των 
πρόχειρων και προσωρινών εγκαταστάσεων και έπρεπε αυτή την εμπειρία μας να 
την εκμεταλλευτούμε και όχι να τις προτείνουμε ως λύση πάλι. Ακόμα, ο κ. Ρο-
κονίδας υπενθύμισε πως το υπάρχον αεροδρόμιο -που υποδέχεται 20 άτομα στις 
πτήσεις των αεροσκαφών- έχει τα ίδια περίπου τ.μ. στα κτίριά του με τη λύση που 
προτείνεται για το νέο αεροδρόμιο, που οι πτήσεις τους θα υποδέχονται πολλαπλά-
σιους επιβάτες.

Ο κ. Σαρρής υποστήριξε ότι βλέπει προχειρότητα στη λύση που προτείνεται από 
το Δήμο.

Η συνεδρίαση
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 10/3/15 υπήρχαν αντεγκλήσεις, 

εντάσεις, εκνευρισμοί, αλλά και ύβρεις, εντός και εκτός αίθουσας. Λάδι στη φωτιά 
συνήθως έριχναν ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι που υποστήριζαν ότι όσοι δεν 
υποστηρίζουν τη λύση Κωβαίου, είναι «εχθροί» του νέου αεροδρομίου…

Σημειώνουμε, πως ενώ όλοι ήταν προετοιμασμένοι να ακούσουν την πρόταση 
Κωβαίου για το στέγαστρο του ασθενοφόρου αεροσκάφους, αφού αυτό ήταν το 
ζήτημα τις δύο τελευταίες εβδομάδες, ο κ. δήμαρχος έφερε δύο νέες προτάσεις, 
την εξής μία! Δηλαδή, πρόχειρο λυόμενο κτίριο 350 τ.μ. κόστους 265.000 ευρώ, 
με παράδοση σε τρεις μήνες, ώστε θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο στις 1/6/2015. 
Σημειώνουμε πως αυτό το κόστος δεν είναι κατόπιν κάποιου διαγωνι-
σμού, αλλά κατόπιν προσωπικής συζήτησης του κ. Κωβαίου με ιδιωτική 
εταιρεία. Τα χρήματα όπως είπε θα βρεθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία 
του αεροδρομίου, την «Aegean», και ότι μπορούν να βρουν χρήματα ο Δήμος και οι 
φορείς… Για το δρόμο πρόσβασης είπε πως θα είναι χωματόδρομος μονής κατεύ-
θυνσης… Όταν ρωτήθηκε γιατί πρώτα δεν κάνουμε συνάντηση με το νέο υπουργό 
υποδομών, απάντησε ότι δεν μπορεί να κλείσει ακόμα ραντεβού και δεν θα κατα-
φέρουμε τίποτα αν πάμε εκεί… Τέλος, για όλα τα παραπάνω δεν παρουσιάστηκε 
καμία μελέτη, κανένα σχέδιο, παρά μόνο σκέψεις επί χάρτου. Πως θα μπορούσαν να 
παρουσιαστούν όμως, όταν και μέχρι λίγες ώρες νωρίτερα ο κ. Κωβαίος υποστήριζε 
άλλη λύση…

Τι είπαν
Η πιο σημαντική-σχετική με το θέμα παρουσία στη συνεδρίαση του δημοτικού 

συμβουλίου, ήταν του αερολιμενάρχη Πάρου, κ. Κ. Λεοντίδη, ο οποίος ξεκάθαρα 
είπε πως για να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο, οι απαιτήσεις των έργων είναι 
κτίρια 850 τ.μ. «Αυτά είναι τα μέτρα (μίνιμουμ) για ένα αξιοπρεπές αεροδρόμιο» 
συμπλήρωσε.

Ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης είπε: «Η σημερινή συζήτηση είναι δημιουργική σύγ-
χυση… Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι το κτίριο των 7500 τ.μ. 
για το οποίο έχει ανατεθεί μελέτη. Αν η ανεξάρτητη αρχή δεν ακύρωνε τα όσα είχε 
πει ο κ. Χρυσοχοΐδης, σήμερα, δε θα είμαστε εδώ, και το έργο θα προχωρούσε. 
Γιατί λοιπόν ο Κωβαίος βιάστηκε να στείλει επιστολή γι’ αυτό το «τσαντιράκι;». 
Είχαμε κάποιο δείγμα ότι δε θα μας έδιναν τα χρήματα για τα έργα; Σωστά είπε 
προηγουμένως ο κ. Αμπατζής ότι ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει αεροδρόμια. Πως 
θα προχωρήσουμε έτσι;».

Ο κ. Ν. Σαρρής μεταξύ άλλων είπε: «Η προχειρότητα που αντιμετωπίζουμε το 
έργο είναι το θέμα. Θέλουμε να αντικαταστήσουμε το κράτος στα έργα. Αυτό είναι 
άνευ προηγουμένου».

Ο κ. Κ. Ροκονίδας μεταξύ άλλων ανέφερε: «Αλλάζετε κε δήμαρχε συνέχεια 
στις λύσεις που προτείνεται: Τη μία μας λέτε για λυόμενα της Σητείας, την άλλη 
για σπίτια ιδιωτών, την άλλη για στέγαστρα, την άλλη να κουβαλάμε τους επιβάτες 
από το παλιό στο νέο αεροδρόμιο με νταλίκες, την άλλη λύσεις τύπου ΟΛΠ, και 
εγώ δεν ξέρω τι άλλο.

Η «ελαφρότητα» αυτής της παρέας αλλάζει σήμερα πρόταση απ’ αυτή που 
είχε γίνει προς την ΥΠΑ. Κάνουμε δημοτικό συμβούλιο και δεν έχουμε στα χέρια 
μας τίποτα. Τι είμαστε εδώ μέσα; Πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων; Τη μία 
«Ιντρακάτ» την άλλη «Aegean». Φέρνετε μια νέα πρόταση τώρα εδώ, που βάζει 
βόμβα στα θεμέλια ενός σύγχρονου αεροδρομίου. Δεν έχετε πάει να δείτε τους 
υπουργούς, αλλά μας λέτε εδώ πως κάποιοι θα βγουν στο δρόμο να μαζέψουν 
λεφτά…».

Μεγάλη ένταση
Στιγμές πολύ αρνητικές για το δημοτικό συμβούλιο έζησαν οι θεατές του δημοτι-

κού συμβουλίου λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο κ. Αγ. Πατέλης κατηγόρησε τους κ.κ. 
Βλαχογιάννη και Ροκονίδα, ότι δε θέλουν να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο, για να 
«εισπράξει» από τον κ. Ροκονίδα την απάντηση: «Είσαι προβοκάτορας».

Ο κ. Πατέλης συνέχισε να απευθύνει χαρακτηρισμούς υποστηρίζοντας πως δεν 
μπορεί να τον φιμώσει κανείς, για να «εισπράξει» την απάντηση από τον κ. Βλαχο-
γιάννη: «Σημασία δεν έχει τι λέει, αλλά ποιος τα λέει…».

«Βόμβα» Ισιγώνη 
Το λόγο στη συνεδρίαση έλαβαν αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά τρεις πολίτες 

ήταν αυτοί που έκλεψαν τις εντυπώσεις, με όσα είπαν και τις ατάκες τους.
Ο κ. Μ. Ισιγώνης, είπε πως ό,τι αποφασίσουν είναι άνευ αντικρίσματος, καθώς ο 

Νόμος 732 και το ΓΠΣ απαγορεύει τις λυόμενες κατασκευές στο νησί 
μας. Κάποιοι πολίτες που ανέφεραν λυόμενες κατασκευές που υπάρχουν στο νησί 
μας (λιμάνι Παροικιάς, στέγαστρο ασθενοφόρου αεροσκάφους), προφανώς δε γνώ-
ριζαν πως αυτές οι κατασκευές είχαν προηγηθεί του Νόμου. Ακόμα, ο κ. Ισιγώνης 
είπε: «Κατά την άποψή μου εξυπηρετείται ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό που κάνετε 
ξεπουλάει το δικαίωμα που έχουμε για ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Αυτά τα τσαντί-
ρια που πάτε να φτιάξετε δε συνάδουν με το Κυκλαδίτικο τοπίο».

Ο κ. Ανδρ. Σάμιος μεταξύ άλλων είπε: «Σταματήστε να κάνετε διαχωρισμούς 
ποιοι υποστηρίζουν το έργο σας και ποιοι όχι. Εδώ κάνετε συζήτηση και δεν έχετε 
καν φέρει εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Πως θα πιστοποιήσετε 
όλα αυτά που θέλετε; Υπάρχουν συμφέροντα λοιπόν που θέλουν υποβαθμισμένα 
κτίρια; Εσείς δεν ξέρετε εδώ ούτε τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει η 
ΥΠΑ!».

Ο δικηγόρος κ. Κ. Μπαλίκος, στην τοποθέτησή του είπε: «Με πορδές δεν βάφο-
νται αυγά… Έπρεπε να υπάρχει εδώ ένας εισηγητής, μία μελέτη, ένα πρόγραμμα… 
Δεν βλέπω τίποτα από αυτά».

Διά ταύτα
Ίσως μία από τις ουσιαστικές τοποθετήσεις της βραδιάς έγινε από το δημοτικό 

σύμβουλο, κ. Χαρ. Μαλνδρέτο και εκεί βρίσκεται το νόημα, πέραν της απεμπό-
λησης δικαιώματος για ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Ο κ. Μαλινδρέτος είπε πως αν 
εμμείνουμε στην κατασκευή με ιδία έξοδα ενός κτιρίου 350 τ.μ. αυτό θα μείνει και 
δε θα υπάρξει επέκτασή του. 

Η εφημερίδα μας στο προηγούμενο φ. της προσπάθησε να δείξει το «στραβό» 
της υπόθεσης. Και αυτό διότι είναι βέβαιο πως η σημερινή πλειοψηφία του Δήμου, 
κάτω από πίεση ορισμένων επαγγελματιών δεν αντιλαμβάνεται πως πάμε για μία 
λύση πρόχειρη που μόνο κακό και δυσφήμιση θα φέρει στο νησί μας. Αεροδρόμιο με 
πρόχειρη προκάτ κατασκευή 350 τ.μ. με χωματόδρομο μονής κυκλοφορίας, δίχως 
καμία άλλη υποδομή. Αφήνουμε στην άκρη το πως μπορεί να πάρει πιστοποίηση ένα 
τέτοιο αεροδρόμιο. Αφήνουμε στην άκρη τα φληναφήματα περί λειτουργίας του την 
1η Ιουνίου 2015. Αφήνουμε στην άκρη και τα πολιτικά παιχνίδια «παρακάμπτω την 
πολιτική εξουσία της χώρας μου και συνδιαλέγομαι μόνο με όλους όσοι μπορούν να 
μου δώσουν πρόσκαιρα πολιτικά κέρδη». Όπως είπε και ο Κ. Ροκονίδας «χάνεται 
κρίσιμος πολιτικός χρόνος». Αυτή είναι η ουσία.
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Α. Μιχαλακόπουλος: 
Μία άγνωστη ιστορία 
στην Πάρο

Στις 7 Μαρτίου συμπληρώθηκαν 77 χρόνια 
από το θάνατο του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, 
που υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδας, από τις 
7/10/1924 έως τις 26/6/1925.

 Ο Μιχαλακόπουλος, ήταν σημαντικός πολιτι-
κός, γεννημένος στην Πάτρα το 1875. Εκτός της 
Στρατιωτικής Σχολής που φοιτούσε, ήταν και στη 
Νομική και με υποτροφία του Βασιλιά Γεωργίου Α’ 
σπούδασε στη Γαλλία, Γερμανία και Αθήνα.

Αναμείχθηκε στην πολιτική με το κόμμα του Βε-
νιζέλου και το 1924 ίδρυσε το κόμμα των Συντη-
ρητικών Φιλελεύθερων. Στις 7/10/1924 σχημάτισε 
κυβέρνηση με τον Γ. Κονδύλη, όπου ανατράπηκε 
από τη δικτατορία Πάγκαλου το 1925. Στη συνέ-
χεια, έγινε υπουργός εξωτερικών, αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης και συμμετείχε με το Βενιζέλο στις 
διαπραγματεύσεις για τη «Συνθήκη της Λοζάννης». 
Το 1930 συνυπέγραψε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
το «Σύμφωνο Ειρήνης και Φιλίας, Ελλάδας-Τουρ-
κίας». 

Επί δικτατορίας Μεταξά, εξορίστηκε στο νησί 
μας. Στην Πάρο αρρώστησε και μεταφέρθηκε στην 
Αθήνα, όπου και πέθανε το 1938. Ακόμα και σήμε-
ρα, σώζεται το πατρικό του σπίτι στην Πάτρα, στην 
πλατεία Όλγας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ηλικιωμένων Παριανών, 
ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, όταν εξορίστηκε στην 
Πάρο, διέμενε φρουρούμενος στην περιοχή Χάλα-
ρα της Παροικιάς, σε κάποιο κατάλυμα. Ατυχώς, 
δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για την παραμονή 
του, τις συνήθειές του ή τις επαφές του, την εποχή 
εκείνη. Υπάρχει βέβαια μία μαρτυρία για μία επίσκε-
ψη που έκανε στην οικία Γράβαρη στην «Σεπτεμβρι-
ανή» αγορά, όταν τον είχαν καλέσει για «τραπέζι».

Ο κύριος λόγος της εξορίας του ήταν, ότι ήταν 
αντίθετος στο ζήτημα της παλινόρθωσης της μο-
ναρχίας, παρά την καλή σχέση που διατηρούσε με 
το «στέμμα» και τον Γεώργιο τον Β’. Οι πολλές επα-
φές του στην συνέχεια με το Βασιλιά Γεώργιο, επί 
δικτατορίας Μεταξά, και οι συζητήσεις του μ’ αυτόν 
για την επάνοδο της κοινοβουλευτικής δημοκρατί-
ας, προκάλεσαν την οργή του Ιωάννη Μεταξά, που 
αποφάσισε την εκτόπισή του στην Πάρο. Σύμφωνα 
με τους ιστορικούς ο Μιχαλακόπουλος ήταν αντί-
θετος στη μοναρχία, αν και διατηρούσε σχέσεις με 
το παλάτι και από την άλλη ζητούσε συγχρόνως 
την επάνοδο της Δημοκρατίας. Δύσκολα πράγματα 
δηλαδή, για την εποχή του ολοκληρωτικού καθε-
στώτος του Ιωάννη Μεταξά....

 Στο νησί μας ο Μιχαλακόπουλος ήρθε με κλο-
νισμένη την υγεία του, φρουρούμενος από μία δι-
μοιρία της Χωροφυλακής. Η όλη κατάσταση που 
αντιμετώπισε και η κλονισμένη υγεία του είχε σαν 
αποτέλεσμα την εσπευσμένη μεταφορά του στο 
νοσοκομείο του «Ευαγγελισμού» στην Αθήνα, με 
αποτέλεσμα τον θάνατό του, τον Μάρτιο του 1938. 
Οι μαρτυρίες για το μεγάλο Έλληνα πολιτικό κατά 
την παραμονή του στην Πάρο, είναι ελάχιστες. Είναι 
χρέος τιμής για το νησί μας, να βρει περισσότερα 
στοιχεία για την εξορία του εδώ, και να τιμήσει την 
μεγάλη αυτή προσωπικότητα της χώρας μας, και 
στην Πάρο.

25η Μαρτίου 
στη Νάουσα

Ανακοινώθηκε από τη δημοτική κοινότητα Νάουσας 
το πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων για την 25η 
Μαρτίου. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων έχει ως εξής:

- Γενικός σημαιοστολισμός των δημοσίων και 
δημοτικών καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ., των τραπεζών και 
ιδιωτικών καταστημάτων και σπιτιών, καθώς και των 
ελλιμενισμένων πλοίων από το πρωί της 23ης Μαρ-
τίου μέχρι τη δύση του ήλιου της 25ης Μαρτίου και 

φωταγώγηση τις βραδινές ώρες.
- Ομιλίες από κατάλληλους ομιλητές σε συγκε-

ντρώσεις στα σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, οργανι-
σμούς κλπ στις 24 Μαρτίου

- Το πρωί της 25ης Μαρτίου ώρα 7.30 π.μ. θα 
σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλη-
σιών. Στις 10.00 π.μ. θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως Θεοτόκου, επίσημη δοξολογία και σχετική ομιλία 
από τη διευθύντρια του γενικού λυκείου Νάουσας κ. 
Χατζηγεωργίου Ιφιγένεια. Θα ακολουθήσει επιμνημό-
συνη δέηση, και κατάθεση στεφανιών στο μνημείο των 
Ηρώων, βάσει του προγράμματος που θα καταρτιστεί 
από την δημοτική κοινότητα Νάουσας. Στη συνέχεια 
θα γίνει παρέλαση των μαθητών των σχολείων.

- Τελετάρχης ορίστηκε η κ. Κορδονέλλη Μαρία.

Δεν ακούν;
Νέα επιστολή στους εμπλεκόμενους φορείς έστειλε 

και πάλι ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου, με αφορμή την ταλαιπωρία που υφίστα-
νται τα μέλη του με την υποστελέχωση του γραφείου 
ΟΑΕΕ Νάξου, αλλά και τη μη ύπαρξη παρόμοιου γρα-
φείου στο νησί μας.

Η νέα επιστολή έχει ως εξής: «Την οργή αλλά και 
την απογοήτευση του εμπορικού κόσμου των νησιών 
μας Πάρου - Αντιπάρου, καταθέτει ο εμποροεπαγγελ-
ματικός σύλλογος Πάρου Αντιπάρου με την επιστολή 
αυτή, που είναι συνέχεια άλλης, την οποία έχουμε επι-

συνάψει, με παρόμοιο περιεχόμενο που απευθύναμε 
σε όλους τους εμπλεκομένους μόλις πριν 8 μέρες.

Από Δευτέρα 2/3/2015 το γραφείο της Νάξου είναι 
σε πλήρη αδυναμία ακόμη και να δεχτεί φαξ, λόγω 
φόρτου εργασίας. Κατανοούμε τα προβλήματα και 
την πίεση στο προσωπικό της υποστελεχωμένης υπη-
ρεσίας, που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πλέον τόσα 
νησιά, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση ΑΜΕΣΑ. Καλούμε 
τους βουλευτές μας κ. Ν. Συρμαλένιο, κ. Ν. Μανιό και 
κ. Α. Συρίγο, επίσης τον Έπαρχο Πάρου-Αντιπάρου κ. 
Κ. Μπιζά, να δώσουν λύση το ταχύτερο δυνατό.

Επαναλαμβάνουμε ότι ο εμποροεπαγγελματικός 
σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου θα είναι αρωγός στην 
προσπάθεια αυτή και θα τη στηρίξει με κάθε τρόπο».

Περίεργα 
πράγματα με 
τον αξονικό

Μία επιστολή του Βελεντζείου Ιδρύματος, που δη-
μοσιοποιήθηκε από το blog «Παριανός Δρόμος», σχε-
τικά με τον αξονικό τομογράφο –που η άφιξή του είχε 
χαιρετιστεί μετά βαΐων και κλάδων- φέρνει για μια 
φορά ακόμα στην επιφάνεια, το περίεργο και ύποπτο 
παιχνίδι κατά του Παριανού Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτεται στο έγγραφο 
που δημοσιεύτηκε, από την Άνοιξη του 2014 (!) το 
Βελέντζειο Ίδρυμα είχε ζητήσει διάφορες απαντήσεις 
ώστε να χρηματοδοτήσει το κόστος εγκατάστασης του 
αξονικού τομογράφου, ύψους 25-30.000 ευρώ, σύμ-
φωνα με αίτημα του Κ.Υ. Πάρου.

Το Βελέντζειο στην απάντηση του αιτήματος, μετά 
από εισήγηση του επιστημονικού του συνεργάτη, ια-
τρού, κ. Παντελή Μεσσαρόπουλου, είχε ζητήσει τις 
εξής διευκρινήσεις:

α) Αν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα προς την κε-
ντρική διοίκηση (Νοσοκομείο Σύρου, 2η ΔΥΠΕ Πειραι-
ώς και Νήσων), αφού η όποια χρηματοδότηση του 
Ιδρύματος προϋποθέτει το ατελέσφορο και άνευ απο-
τελέσματος σύνολο ενεργειών.

β) Εάν υπήρχε η προαπαιτούμενη μελέτη για την 
εγκατάσταση του αξονικού τομογράφου στον «προκα-
θορισμένο» όπως χαρακτηρίζονταν, χώρο.

γ) Εάν είχε προβλεφθεί η κάλυψη της θέσεως μόνι-
μου χειριστή του αξονικού τομογράφου, ώστε να μην 
καταστεί άνευ ουσίας και αντικειμένου η ύπαρξή του.

δ) Ποια είναι η διάρκεια ζωής του εν λόγω αξονικού 
τομογράφου.

Ε) Αν με το κόστος λειτουργίας, που αναφέρεται στο 
αίτημα για τη λειτουργία του αξονικού τομογράφου, 
αιτούνται τη συνεχή κάλυψη των δαπανών λειτουρ-
γίας του.

Η ουσία
Το έγγραφο απάντησης του Βελεντζείου, δεν απα-

ντήθηκε ποτέ (έως και την  ώρα που γράφονται αυ-
τές οι γραμμές του ρεπορτάζ μας, δύο χρόνια μετά!). 
Σημειώνουμε, ότι και για τη μη χρηματοδότηση του 
αξονικού τομογράφου είχε κατηγορηθεί το Βελέντζειο 
Ίδρυμα.

Παρά ταύτα, τα γνωστά «παπαγαλάκια», που εδώ και 
καιρό προσπαθούν να υποβαθμίσουν το Βελέντζειο 
Ίδρυμα και την προσφορά του στον τόπο, διαδίδουν τα 
περί απραξίας του και διάφορα άλλα, που οδήγησαν 
το Ίδρυμα με ανακοίνωσή του προ εβδομάδας ακόμα 
και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, για τα όσα 
διαδίδονται σε βάρος του.

Ο αξονικός τομογράφος βρίσκεται και σήμερα στο 
Κ.Υ. Πάρου, αναξιοποίητος. Είναι παλαιό μηχάνημα 
που χαρακτηρίζεται «Bottom line».

Για 
το καρναβάλι

Αγαπητή Φωνή της Πάρου,
Στην παρέλαση του καρνάβαλου στην Παροικιά, με-

ταξύ άλλων είδα και μια πολυάριθμη ομάδα παιδιών 
του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς, 
ντυμένα με άσπρες ποδιές παριστάνοντας τον Τσελε-
μεντέ. Στο άρμα υπήρχε μια τεράστια τούρτα.

Τόσοι εκπαιδευτικοί δεν βρήκαν άλλο θέμα από αυτό 

του Τσελεμεντέ με σύμβολο την τούρτα; Όταν η Ελλά-
δα έχει καταλάβει την πρώτη θέση στην παχυσαρκία 
των παιδιών, είναι αδιανόητο τα παιδιά και τα νήπια με 
τους γονείς τους να αποθεώνουν τα γλυκά του Τσελε-
μεντέ. Πολλοί θαύμασαν το θέαμα των παιδιών λόγω 
της συμμετοχής και της ομοιόμορφης ενδυμασίας.

Εμένα μου άρεσε περισσότερο το θέμα των μαθη-
τών της τρίτης Γυμνασίου για την έλλειψη γιατρών στο 
Κέντρο Υγείας, παρόλο που η συμμετοχή ήταν μικρή 
και η αμφίεσή τους πολύ απλή.

Φιλικά
Αγλαΐα Τσιρώνη

Νάουσα
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Ανάκληση δηλώσεων 
Μ. Σιφναίου

Σχετικά με τη διένεξη που έχει δημιουργηθεί –με αφορμή τον αγώνα μεταξύ ΑΟΠ-
Νηρέα- και τις αντιδράσεις του Αθλητικού Ομίλου Πάρου, ο πρόεδρος του ΑΜΕΣ 
«Νηρέας», κ. Μανώλης Σιφναίος, δημοσιοποίησε την παρακάτω επιστολή:

«Αγαπητοί «φίλοι» του Δ.Σ. του ΑΟ Πάρου,
Με έκπληξη παρέλαβα την προηγούμενη Τρίτη 3/3/15 το εξώδικο από το Σύλλο-

γό σας που μου ζητούσατε να ανακαλέσω δημόσια για τις δηλώσεις μου που κατ’ 
εσάς προσέβαλαν τον Σύλλογο σας. 

Αν λοιπόν αυτό αντιληφθήκατε από τις δηλώσεις μου βεβαίως και ανακαλώ και 
σας ενημερώνω ότι ουδέποτε έχω καταφερθεί εναντίον κανενός συλλόγου και 
παράγοντα στα 7 χρόνια ενασχόλησης μου με τα αθλητικά δρώμενα της Πάρου και 
των Κυκλάδων.

Δυστυχώς (ή ευτυχώς) για όσους με ξέρουν είμαι ένας άνθρωπος παρορμητι-
κός. Για 15 ημέρες είχα να διαχειριστώ μια πρωτόγνωρη περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
σχετικά με το θέμα των 2 αθλητών μας. Υπήρχαν πολλές ενδείξεις για «ύποπτες» 
κινήσεις αλλά τελικώς δεν υπήρχαν αποδείξεις. Όλο αυτό το θέμα αποσυντόνισε 
όπως αποδείχτηκε την ομάδα μας και οδήγησε το «ντέρμπι» σε άλλα χρόνια τοπι-
κιστικής κόντρας. Προσπάθησα με όσες δυνάμεις είχα να «σκεπαστεί» το θέμα και 
να πάμε σε έναν ήρεμο ποδοσφαιρικό αγώνα. Δυστυχώς στον αγωνιστικό χώρο και 
στις κερκίδες βρέθηκαν άνθρωποι που «ομόρφυναν» την κατάσταση.

Το ρεπορτάζ «έπαιξε» για 30 ώρες. Τόση έπρεπε να ήταν η ανοχή σας απέναντι 
μου. Σε εσάς που με κάποιους έχουμε αγωνιστεί για πολλά κεκτημένα του αθλητι-
σμού στην Πάρο. Με δική μου πρωτοβουλία συναντήθηκα το πρωί της Δευτέρας 
9/2 με το Διοικητή του Α.Τ. Πάρου και αφού δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις ζήτησα 
άμεσα από την ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύθηκε η συνέντευξη να αποσυρθεί, 
το οποίο και έγινε άμεσα. Άρα για 30 ώρες έθιξα τον Σύλλογο σας και εσάς προ-
σωπικά. Ενώ εσείς εδώ και 30 ημέρες με «εξυμνείτε». Για να μην σας κουράζω 
απλά σας ενημερώνω ότι πριν βάλετε την υπογραφή σας σε ένα εξώδικο και πριν 
στείλετε στη δημοσιότητα ονόματα (εγώ ποτέ δεν κατονόμασα) πρέπει να ρωτή-
σετε και να μάθετε τι έχει προσφέρει ο καθένας. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για 
την αντιμετώπιση που έχω από υγιείς φιλάθλους του νησιού. Την προσπάθεια μου 
για τον αθλητισμό τη Πάρου δεν θα την απογοητεύσετε. Απλά καλό είναι να ενη-
μερώνεστε. 

Το όνομα μου θα το βρείτε ακόμη και σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου σας 
όταν κάποιοι από εσάς δεν ήσασταν καν μέλη στο ΑΟ Πάρου. Άρα τα περί προ-
σβολής του ΑΟ Πάρου δεν με αγγίζουν, όντας ένα από τα μέλη του ΔΣ του Νηρέα 
που ήμασταν έτοιμοι να διαθέσουμε του αθλητές μας στον Σύλλογο σας για ΜΙΑ 
ποδοσφαιρική ομάδα στο νησί.

Αυτά τα ολίγα και κλείνοντας σας ευχαριστώ που μου αναδείξατε και το δεύτερο 
κακό μου προσόν, αυτό της αφέλειας. Απλά σας βεβαιώνω ότι δεν θα ξανακάτσω 
να μου χτυπάτε φιλικά την πλάτη. Με το υπάρχων Δ.Σ. του ΑΟ Πάρου ΕΓΩ προσω-
πικά θα έχω τυπικές σχέσεις. Και θα είμαι παρών από τις ΚΕΡΚΙΔΕΣ του Δημοτικού 
Γηπέδου Πάρου να ενισχύσω τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή του ΑΟ Πά-
ρου στα μπαράζ ανάδειξης πρωταθλητή, όπως δεν θυμάμαι να έχετε κάνει κάποιοι 
από εσάς στο παρελθόν».

Επίσκεψη Συρμαλένιου
Στην Πάρο και την 

Αντίπαρο βρέθηκε το 
Σάββατο 7/3/2015 ο 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
κλάδων, κ. Νίκος Συρ-
μαλένιος.

Ο κ. Συρμαλένιος, 
συνοδευόμενος από 
τοπικά στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ, συναντήθηκε 
με τους δημάρχους της 
Αντιπάρου και Πάρου, 
κ.κ. Τάσο Φαρούπο και Μάρκο Κωβαίο, επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Πάρου και 
τέλος, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του ΔΣ του εμποροεπαγγελματικού συλλό-
γου των νησιών μας.

Στη συνάντηση με το δήμαρχο της Αντιπάρου, κυρίαρχο θέμα ήταν η αδυναμία λει-
τουργίας του Δήμου λόγω της τραγικής υποστελέχωσης, που χωρίς μηχανικό, χωρίς 
οικονομικό υπάλληλο και χωρίς οδηγό, αδυνατεί να εκπληρώσει τις στοιχειώδεις 
υπηρεσίες του προς τους πολίτες, ενώ με το δήμαρχο της Πάρου η συζήτηση περι-
στράφηκε γύρω από το ζήτημα της μη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, λόγω της 
έλλειψης κτιριακών εγκαταστάσεων την ώρα που ο διάδρομος από-προσγειώσεων 
έχει ήδη κατασκευαστεί και περαιωθεί.

Στο Κέντρο Υγείας συναντήθηκε με τον επιστημονικό διευθυντή Βασίλη Παναρίτη, 
καθώς και με τον διοικητικό υπεύθυνο, Βασίλη Γαβαλά, με τους οποίους συζήτησε 
εκτενώς τα οξυμμένα προβλήματα της παροχής δημόσιας υγείας στο νησί. Κυρίαρχο 
ζήτημα ήταν η απουσία γιατρών και κυρίως του παιδίατρου και του παθολόγου, η 
επικείμενη αποχώρηση δύο γιατρών το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ σοβαρή 
παραμένει και η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και η μη λειτουργία του 
αξονικού τομογράφου, παρά την παραλαβή του περίπου ένα χρόνο πριν. Τέλος, στη 
συνάντηση με τους εκπροσώπους του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου τέθηκαν 
πάλι τα ζητήματα της ανυπαρξίας γραφείου του ΟΑΕΕ στο νησί, καθώς και η ανη-
συχία τους για ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά.

Σε όλες τις παραπάνω συναντήσεις, ο κ. Ν. Συρμαλένιος είπε: «[…] σε συνεργασία 
με την κυβέρνηση θα επιδιωχθούν λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
της κοινωνίας και γι’ αυτό το λόγο έχουμε αρχίσει, ως νησιώτες βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, να συναντιόμαστε με τους αντίστοιχους υπουργούς, όπως έγινε πρόσφα-
τα με τον αναπληρωτή υπουργό υγείας, καθώς και με τον αναπληρωτή υπουργό 
ναυτιλίας».

Ο κ. Συρμαλένιος, ανέφερε επίσης: «Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σε όλους 
τους τομείς είναι δύσκολη και πολύπλοκη, αλλά με αποφασιστικότητα θα προχω-
ρήσουμε σε λύσεις, στα στενά πλαίσια που μας επιτρέπει ο προϋπολογισμός, κα-
θώς και οι όποιες δυνατότητες ανακατανομής δαπανών». Τέλος, επανέλαβε για μια 
ακόμα φορά ότι δεν τίθεται θέμα αύξησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 
νησιά, όπως κατηγορηματικά δεσμεύτηκε και ο υπουργός οικονομικών.

Ενημέρωση εμπόρων
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, διοργανώνει ημερίδα ενη-

μέρωσης, την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα στο γραφείο του (Περιφε-
ρειακός Παροικιάς). Η ημερίδα αφορά τα εξής θέματα:

- Το ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2015»

Παρουσίαση της δομής των επιδοτούμενων και χρηματοδοτούμενων προγραμμά-
των. Τελευταίες εξελίξεις και αναμενόμενα προγράμματα ενίσχυσης νέων και υφι-
στάμενων επιχειρήσεων. Δομή και περιεχόμενα επιχειρηματικών σχεδίων. Εισηγητής: 
Απόστολος Χριστοδουλάκης.

- «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»
Παρουσίαση του καθεστώτος αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων και τις εταιρικές 

υποχρεώσεις σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής και εργονομίας, καθώς επίσης και μια 
αναφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα - υποχρεώσεις μερικών επαγγελματικών 
κλάδων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές-οδηγίες. Εισηγητής: Χα-
ράλαμπος Σαράντης (συνεργάτης μηχανολόγος του συλλόγου).

Θέατρο
Σε μια εποχή δύσκολη που όλοι χρειαζόμαστε επειγόντως «ενέσεις γέλιου», η θε-

ατρική ομάδα Νάουσας, συνεχίζει την τριαντάχρονη πορεία της με το βλέμμα στην 

Ισπανία και παρουσιάσει την αστυνομική κωμωδία: «Ροδάκινο κομπόστα», του Μι-

γκέλ Μιούρα

Όλα ξεκινούν σ’ ένα διαμέρισμα της Μαδρίτης, μέσα στο κατακαλόκαιρο της Ισπα-

νικής πρωτεύουσας όπου μια παράξενη καλόγρια αναστατώνει τους πάντες… Η πε-

ριπέτεια με το αστυνομικό σασπένς αρχίζει και η συνέχεια επί σκηνής…

Παραστάσεις: Σάββατο 21, Κυριακή 22, Τετάρτη 25, Σάββατο 28 και Κυριακή 29 

Μαρτίου στις 8:30 μ.μ. στην αίθουσα της θεατρικής ομάδας, στη Νάουσα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οικι-
σµού,  από 60 έως 150τµ σε 
τιµές κάτω του κόστους από 
45.000€, πολύ µικρή προκα-
ταβολή, πολλές δόσεις έναντι 
ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΝΤΑΛ-
ΛΑΣΕΤΑΙ 670 τ.µ. εντός 
σχεδίου, σε πολύ καλή περι-
οχή στη Νέα Μάκρη Αττικής, 
µε σπίτι άνω των 90 τ.µ. στη 
δυτική πλευρά της Πάρου.  
Τηλ. 6974258469

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                           

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
– ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον κε-
ντρικό δρόµο, ενοικιάζεται 

κατάστηµα νεόκτιστο, 250 
τ.µ. ισόγειο και 150 τ.µ. υπό-
γειο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ. Με πάρκινγκ. Ενοι-
κιάζεται και τµηµατικά. Τηλ: 
6977618527/6978085886

4ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – 
ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται 
καταστήµατα, από 70 τ.µ.-450 
τ.µ., µε µεγάλους χώρους για 
πάρκινγκ και αποθήκες. Τηλ : 
6944900855

ΝΑΟΥΣΑ θέση Ασπρόχωµα, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
στον 1ο όροφο, 45 τ.µ. µε 2 
υ/δ επιπλωµένα και κουζινά-
κι. Μεγάλες βεράντες µε θέα 
στη θάλασσα. 
Για όλο το χρόνο ή σεζόν. 
Τηλ: 6937236724

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΙΒΑ∆ΙΑ  ε-
νοικιάζεται, επιπλωµένο 
studio για όλο το χρόνο.Τιµή 
: 170,00 €. Τηλ. επικοινωνίας 
6989871269 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο 

καταστήµατα, 40 τ.µ. έκαστο 
ή 80 τ.µ. ενοποιηµένο, 20 
µέτρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6971596075

ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζεται δίχω-
ρη γκαρσονιέρα, 2 χλµ. από 
το λιµάνι της Παροικίας. Τηλ: 
2284022302/6944558581

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - 
ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ζητείται, ισόγειο ή µονοκα-
τοικία, µε 2 ή 3 υπνοδωµάτια,
στην Παροικία ή στην 
ευρύτερη περιοχή, (Κα-
κάπετρα, Παρασπόρος, 
Καµάρες κ.λπ.), µε θέρ-
µανση (καλοριφέρ). Τηλ. 
2284092034/6907150518

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Η΄ΣΠΙΤΙ, 
ζητείται προς ενοικίαση για 
όλο το χρόνο, σε άριστη 
κατάσταση, επιπλωµένο, 
στην ευρύτερη περιοχή της 
Νάουσας, έως 300 ευρώ µη-
νιαίως. Τηλ : 6972020905

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

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

ΙΤΑΛΙΚΑ Ταχύρρυθµα σε-
µινάρια για τον τουρισµό, 
µαθήµατα ιδιαίτερα, οµαδικά 
ή ατοµικά. Προετοιµασία για 
όλα τα διπλώµατα και για 
σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 
6974 365805

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία  σε 
κουζίνα ή λάντζα εστιατο-
ρίου, επίσης αναλαµβάνει 
διάφορες οικιακές εργασίες 
(καθαριότητα, σίδερο κ.α), 
περιποίηση βρεφών και 
παιδιών και φροντίδα ηλι-
κιωµένων (σαν εξωτερική). 
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ: 6972373718

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΩΝ 
παραδίδονται. Επίσης, ανα-
λαµβάνουµε µεταφράσεις 
της ίδιας γλώσσας. Περισσό-
τερες πληροφορίες στο τηλ. 
6945182875

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία, για ξε-
νοδοχείο ή εστιατόριο ή για 
φύλαξη ηλικιωµένων. Τηλ. 
επικοινωνίας : 6993688167

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί εργασία, ως 
οδηγός µε δίπλωµα Γ+∆+Ε 
κατηγορίας ή ως συντηρητής 
κήπων ή πισίνας σε ξενο-
δοχειακές µονάδες. Τηλ.: 
6994223682

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ             

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για 
το εµπορικό τµήµα της ε-

φηµερίδας «Φωνή της 
Πάρου». Στείλτε τα βιο-
γραφικά σας στο e-mail: 
foni@typoparos.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για το service 
και το bar ζητείται από το 
εστιατόριο “Thalassamou” 
στην Πίσω Αλυκή. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις, η 
αντίστοιχη προϋπηρεσία και 
η πολύ καλή γνώση του-
λάχιστον Αγγλικών. Τηλ.: 
6972297557

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟ-
ΡΟΣ, ζητείται για εστιατόριο 
στην περιοχή της Παροικίας. 
Αποστείλατε βιογραφικό στο: 
foni@typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, για χρωµατο-
πωλείο στη Αλυκή ζητείται, 
για µόνιµη εργασία. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση η καλή 
γνώση Αγγλικών και η εκ-
πλήρωση των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων. Τηλ. επικοι-
νωνίας : 6972000752

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, για τουριστικό 
γραφείο ζητείται. Αποστείλα-
τε βιογραφικό στο: foni@
typoparos.gr

Ο∆ΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑΣ, ζητείται από εταιρεία 
διανοµών. Απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις : Απολυτήριο 
Λυκείου, ∆ίπλωµα Οδήγησης 
Γ΄ Κατηγορίας, Ηλικία έως 
35 ετών, Ελληνικής Υπη-
κοότητας. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα λη-
φθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. 
επικοινωνίας : 2284041252, 
41764. Κιν.: 6979798938

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ ζητεί οδηγό. Τηλ. 
επικοινωνίας : 6944509845

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ 
ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις 
Σωτήρες, ενοικιάζεται. Τηλ.: 
6934173780  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
& ΕΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ εµπορι-
κής επιχείρησης παιδικών 
ενδυµάτων πωλείται (πρώ-
ην κατάστηµα orchestra). 
Πληροφορίες στα τηλ. 
6989810701, 6938995453

12 | 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€

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Πάρος 11.03.2015       Αρ. Πρωτ. 774

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) , απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Δ.Δ. Παροικιάς-
Αγκαιριάς Δ.Δ. Νάουσας Δ.Δ. Μάρπησσας

-Λευκών
Χωματουργικές
εργασίες με JCB. 300 ώρες Χ 35,00 € 200 ώρες Χ 35,00 € 200 ώρες Χ 35,00 €

Χωματουργικές
εργασίες με σφυρί. 50 ώρες Χ 40,00 € 50 ώρες Χ 40,00 € 50 ώρες Χ 40,00 €

     Διευκρινίζουμε ότι:
Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο Δ.Δ. Παροικιάς-Αγκαιριάς είναι από τον Κώστο, Μαράθι, Παροικιά, Κακά-

πετρα, Παρασπόρος, Πούντα, Γλυσίδια, Κάμπος, Βουτάκος, Αλυκή, Αγκαιριά, Τρυπητή κ.λ.π.
Αντίστοιχα στο Δ.Δ. Νάουσας, από τον Αστέρα, Υστέρνι, Νάουσα, Σάντα-Μαρία, Αμπελάς, Κολυμπήθρες, Καμάρες 

κ.λ.π.
Στο Δ.Δ. Μάρπησσας-Λευκών, από Λεύκες, Χοιρόλακα, Μάρμαρα,Πρόδρομο, Μάρπησσα, Πίσω Λειβάδι, Λογαρά, 

Τσερδάκια, Χρυσή Ακτή, Δρυό, Πυργάκι, Ασπρο Χωριό κ.λ.π.
      Εννοείται ότι ενδιάμεσες περιοχές που τυχόν δεν αναγράφονται, περιλαμβάνονται στις κοντινότερες περιοχές 

ανάλογα με την κρίση της Υπηρεσίας.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την ελάχιστη τιμή εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών ανά ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες έως την 26η  Μαρτίου 2015.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ρούσσος Βατίστας
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Μπέρδεμα 
Αλληλεγγύης…

Μία προσπάθεια κίνησης αλληλεγγύης –που μπέρδεψε πολλούς συμπολίτες μας- 
ήρθε στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, με αφορμή ένα κάλεσμα 
συλλόγου.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Πάρου-Αντιπάρου, «Π. Καλλίερος», καλεί τους ενεργούς πολίτες του νησιού 
μας να συνδράμουν στην προσπάθεια που κάνουν για συγκέντρωση τροφίμων, τα 
οποία θα σταλούν πριν από τις γιορτές του Πάσχα σε κοινωνικούς φορείς στην 
Αθήνα, που κινητοποιούνται γύρω από 
άπορες οικογένειες και ορφανά παιδιά.

Γι’ αυτό, το επόμενο διάστημα, όσοι 
ενδιαφέρονται, μπορούν να συγκε-
ντρώνουν συσκευασμένα τρόφιμα και 
να τα φέρουν την Τρίτη 24 Μαρτίου, 
από τις 18:00 έως τις 20:00 στο «Σπίτι 
του Δασκάλου», όπου θα γίνει η τελική 
συλλογή.

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα προϊό-
ντων:

- Συσκευασμένα είδη τροφίμων: 
γάλα εβαπορέ, κακάο, άνθος αραβοσί-
του, λάδι, ρύζι, σάλτσα ντομάτας, μπι-
σκότα, αλάτι, ξύδι, μπαχαρικά, όσπρια, 
μέλι, μαρμελάδα, δημητριακά, φρυγα-
νιές, βρεφικές κρέμες, αλεύρι.

- Είδη βρεφικής φροντίδας: πάνες, 
μωρομάντηλα, σαμπουάν, αφρόλου-
τρα.

- Είδη προσωπικής φροντίδας: σα-
μπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, 
οδοντόβουρτσες.

- Είδη υγιεινής: σακούλες απορριμ-
μάτων, χλωρίνη, μαλακτικά ρούχων, 
καθαριστικά.

- Είδη οικιακής χρήσης: χαρτί υγείας, 
χαρτί κουζίνας, αλουμινόχαρτα.

Το αρχικό μπέρδεμα
Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών έστειλε την επιστολή-κάλεσμα για αλληλεγγύη 

–εκτός από τα τοπικά ΜΜΕ για κοινοποίηση στους αναγνώστες τους- και στους: 
Δήμο Πάρου, ένωση συλλόγων γονέων Πάρου και σύλλογο γυναικών «Αρηίς».

Ο πίνακας των παραληπτών της ανακοίνωσης ξαφνιάζει, αφού σε μία κίνηση αλ-
ληλεγγύης εμπλέκεται ο δήμος, που σαφώς το πρώτο μέλημά του πρέπει να είναι η 
έμπρακτη στήριξη των πολιτών που τον απαρτίζουν, και στη συνέχεια κάθε τι άλλο. 
Κυρίως όμως, στο δήμο Πάρου, άλλος είναι ο φορέας που ασχολείται με παρόμοιες 
κινήσεις (ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης) και σαφώς, 
όχι η πολιτική διοικητική αρχή (δήμος). Στη συνέχεια, εντύπωση προκαλεί το ότι η 
επιστολή στέλνεται σ’ ένα σύλλογο γυναικών. Τι νόημα είχε; Ο συγκεκριμένος σύλ-
λογος (Αρηίς), τα τελευταία χρόνια που υφίσταται κάνει πολλαπλές ενέργειες στην 
υπόθεση βοήθειας για την αλληλεγγύη συμπολιτών μας. Η δράση του στον παρα-
πάνω τομέα είναι συγκεκριμένη. Πως λοιπόν ένας άλλος σύλλογος (εκπαιδευτικοί), 
ζητά τη βοήθειά του και με ποια λογική, πέραν αυτής του ότι ο σύλλογος γυναικών 
με δικά του μέσα προσπαθεί για να βοηθήσει συμπολίτες μας. Είναι σαν να λέμε 
«εμείς δεν ξέρουμε, κάντε το εσείς». Ναι, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση –αν ισχύει το 
παραπάνω- τότε θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μία συνεννόηση και όχι να το μαθαί-
νουν οι αποδέκτες μέσα από ένα δελτίο τύπου. Αφήνουμε δε στην άκρη, ότι απο-
κλείστηκαν και άλλοι φορείς οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα βοηθήσει συμπολίτες 
μας ή και συμπατριώτες μας εκτός Πάρου, σε παρόμοιες καταστάσεις. Ο σύλλο-
γος των εκπαιδευτικών με την ανακοίνωσή του –με μια μονοκονδυλιά- 
ακύρωσε την προσπάθεια τόσων και τόσων άλλων συμπολιτών μας που 
δραστηριοποιούνται σε άλλους συλλόγους, που κάνουν παρόμοιες κινήσεις.

Η άποψή μας είναι ότι οι συγγραφείς της ανακοίνωσης των εκπαιδευτικών είχαν 
πλήρη άγνοια για το τι ακριβώς έχει γίνει και τι γίνεται στην Πάρο, σε ζητήματα 
αλληλεγγύης. Είναι ως οι συγγραφείς να ζουν κάπου αλλού και όχι στο νησί μας. 
Θέλουν να κάνουν μία φιλανθρωπική κίνηση, την αποφασίζουν (κατά την άποψή μας 
στο πόδι), και στέλνουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα…

Τέλος, άσχημη εντύπωση προκαλεί πως παρόμοιες κινήσεις πρέπει να γίνονται 
πρώτα στη διπλανή μας πόρτα και στη συνέχεια να βλέπουμε –αν μπορούμε- τι 
μπορούμε να κάνουμε και στο τέρμα της γειτονιάς μας... Για όλους όσοι δε το 
γνωρίζουν, υπάρχουν και στην Πάρο αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. 
Για περισσότερες ερωτήσεις, πληροφορίες και κινήσεις βοήθειας: Μητρόπολη Πα-
ροναξίας, σύλλογοι με χρόνια κοινωνική δράση στο νησί μας, κλπ.

Η αντίδραση
Τα όσα αναφέρουμε παραπάνω φαίνεται ότι έφεραν αντιδράσεις και σε άλλους… 

Έτσι, την επομένη ημέρα (από το κάλεσμα των εκπαιδευτικών 9/3/2015), ο σύλλο-
γος γυναικών «Αρηίς», έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάτω ανακοίνωση-απάντη-
ση προς το σύλλογο των εκπαιδευτικών: (με έντονα γράμματα δικές μας υπογραμ-
μίσεις).

«Με αφορμή του σχετικού εγγράφου σας, με αρ. πρωτ. 103/9-3-2015 να σας 
απαντήσουμε, γνωρίζοντας σας, τα κάτωθι:

Ο σύλλογος γυναικών Πάρου, «Αρηίς», στην προσπάθεια της αντιμετώπισης της 
ανθρωπιστικής κρίσης που επισκέφτηκε το νησί μας, ξεκίνησε το 2012 την πρω-
τοβουλία ΨΩΝΙΖΩ & ΣΤΗΡΙΖΩ που αρχίζει κάθε χειμώνα κατά τον μήνα Οκτώβριο 
και λήγει κατά τα μέσα Ιουλίου. Οι συμπολίτες μας που βρίσκονται στα όρια 

ή και κάτω της φτώχειας προσκο-
μίζουν κάθε χρόνο τα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται προκειμένου 
να διαπιστωθεί η εγκυρότητα της 
αιτήσεως τους, ενώ ταυτόχρονα 
τα στοιχεία κοινοποιούνται μετά 
τη συγκατάθεση των δικαιούχων 
στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου του Δήμου Πάρου, τόσο 
για την πληρέστερη καταγραφή του 
πληθυσμού που έχει ανάγκη όσο και 
για την επιπλέον εισφορά υλικών 
στους ίδιους εκ μέρους του Δήμου, 
μέσω προγραμμάτων που τους εντάσ-
σει ανά καιρούς, ενώ επιπλέον έχουμε 
δημιουργήσει χαριστικό παζάρι τόσο 
για τους αναξιοπαθούντες, όσο και για 
τους κατοίκους του νησιού, προκειμέ-
νου να μάθουμε στην αλληλοβοήθεια 
μέσω της κίνησης αυτής. Ταυτόχρονα 
δε σταματήσαμε τη βοήθεια και εκτός 
του νησιού, εφόσον είχαμε καλύψει 
τις ανάγκες του οίκου μας όπως 
πχ. διάθεση ρουχισμού κτλ στο ΠΙΚΠΑ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, αλλά και κάθε Χριστού-
γεννα από την εκδήλωση του Φιλαν-
θρωπικού Γκαλά μέρος των εσόδων 
δίνεται σε οργανώσεις που στηρίζουν 
το παιδί.

Λαμβάνοντας το έγγραφο σας, που 
αφορά την συγκέντρωση τροφίμων για να αποσταλούν σε κοινωνικούς φορείς 
της Αθήνας που κινητοποιούνται γύρω από άπορες οικογένειες και ορφανά παιδιά, 
βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να 
συμβάλλουμε μέσω της πρωτοβουλίας μας, σε αυτήν την ευαίσθητη κίνηση σας, 
αφού μας βρίσκει σε μια δύσκολη εποχή καθώς η διάθεση των τροφίμων 
στους συνανθρώπους του τόπου μας, μέσω της πρωτοβουλίας ΨΩΝΙΖΩ & 
ΣΤΗΡΙΖΩ, μειώθηκε από την προηγούμενη Τετάρτη, καθώς η διάθεση από 
εδώ και στο εξής θα γίνεται κάθε δύο εβδομάδες αντί για κάθε μια εβδο-
μάδα, και αυτό λόγω της μείωσης των προϊόντων που συλλέγουμε από τα 
συνεργαζόμενα super market της Πάρου.

Εν τούτοις, καλούμε τα μέλη του συλλόγου γυναικών Πάρου, «Αρηίς», καθώς 
και τους συμπολίτες μας, εντός και εκτός Πάρου, όπως ανταποκριθούν, στις ευαί-
σθητες αυτές προσπάθειες, που αφορά τόσο τη συγκέντρωση τροφίμων στο σπίτι 
του Δασκάλου κατά την ημέρα Τρίτη 24/3/2015 μεταξύ 18.00-20.00 όσο και στην 
υποστήριξη του καλαθιού ΨΩΝΙΖΩ & ΣΤΗΡΙΖΩ που βρίσκεται στα super market 
του νησιού ή να καλέσουν για ίδια προϊόντα που μπορούν να διαθέσουν μέσα από 
την επιχείρηση ή το περιβόλι τους, στα τηλ.6936 670556 -Αναστασία Σκαραμαγκά 
και 22840 24142 -Άντζελα Ροδίτου, την γεν. γραμματέα και αντιπρόεδρο του συλ-
λόγου γυναικών Πάρου, «Αρηίς», που είναι υπεύθυνες στο τμήμα αυτό.

Ευχόμαστε από καρδιάς όπως οι στόχοι επιτευχθούν τόσο για την διάθεση τρο-
φίμων στις άπορες οικογένειες & στα ορφανά της Αθήνας μέσω του συλλόγου 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου, όσο και στην συ-
νέχιση της εβδομαδιαίας διάθεσης των τροφίμων στους αναξιοπαθούντες συναν-
θρώπους μας στην Πάρο, μέσω της πρωτοβουλίας ΨΩΝΙΖΩ & ΣΤΗΡΙΖΩ του συλ-
λόγου γυναικών Πάρου, «Αρηίς».

ΜΕ ΑΓΑΠΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ».

Επί της ουσίας
Η κίνηση των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης πρέπει να στηριχθεί. Είναι για 

καλό σκοπό. Κρίνουμε το επικοινωνιακό τους λάθος, και σαφώς όχι την ενέργειά 
τους.

Επίσης, να διαβεβαιώσουμε τους αναγνώστες πως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης Πάρου (που είναι από τους πλέον κακοπληρωμένους δημοσίους 
υπαλλήλους στη χώρα μας), έχουν κάνει ενέργειες για βοήθεια σε μικρούς μαθητές 
–που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους οικονομικά προβλήματα- μακριά από τα 
φώτα της δημοσιότητας.
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4ος δρόμος υγείας
 Ο αθλητικός και πολιτιστικός σύλλογος, «Αντίπαρος Εν Πλω», θα διοργανώσει 

τον 4ο αγώνα υγείας Αντιπάρου, απόστασης 24,4 χιλιομέτρων, που θα διεξαχθεί το 
Σάββατο 16 Μαΐου 2015 στο νησί της Αντιπάρου.

Παράλληλα με τον αγώνα δρόμου 24,4 χλμ θα πραγματοποιηθούν:
- Αγώνας δρόμου 10 χλμ.
- Περιπατητική διαδρομή 10 χλμ (μη αγωνιστικός)  
- Αγώνας 2 χλμ παιδιών (Fun Race). 
Η ώρα εκκίνησης του αγώνα δρόμου θα είναι στις 5 το απόγευμα, ενώ η μέγιστη 

διάρκειά του 3,5 ώρες. Πιο αναλυτικά:
Τόπος εκκίνησης/τερματισμού: Λιμάνι Αντιπάρου, Παλαιός Μώλος.
Απόσταση αγώνα: 24.4 χλμ., 10 χλμ.
- Διαδρομή: Πρόκειται για μια όμορφη διαδρομή που ξεκινά από το λιμάνι και 

διασχίζει το χωριό, συνεχίζει δίπλα στη θάλασσα έως τον οικισμό του Αγίου Γεωργί-
ου, με θέα το Δεσποτικό και επιστροφή (επί ασφάλτου). Σε αυτό το σημείο είναι και 
το σημείο ελέγχου των αθλητών (-τριών).

- Ώρα προσέλευσης: Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προσέλθουν ως μισή 
ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

- Σταθμοί τροφοδοσίας: Θα υπάρχουν 6 σταθμοί ανεφοδιασμού, στο 5ο χλμ. 
στο 8,5 χλμ. στο 12,2 χμ (Άη Γιώργης) που αποτελεί και σημείο χρονομέτρησης, στο 
16ο χλμ. στο 19,5 χλμ και στο 22ο χλμ. Κάθε σταθμός θα είναι εφοδιασμένος με 
νερό, μπανάνες και ισοτονικά ποτά.

- Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ 

Παράλληλοι αγώνες
Αγώνας 10 χλμ.: Η διαδρομή  ξεκινά από το λιμάνι και διασχίζει το χωριό, συ-

νεχίζει δίπλα στη θάλασσα ως τη Περιοχή Γλυφά, όπου και επιστρέφει από τον ίδιο 
δρόμο. 

Περιπατητική διαδρομή 10 χλμ:  Η εκκίνηση θα γίνει από το λιμάνι και η δι-
αδρομή θα είναι κυκλική γύρω από το χωριό. Οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν 
μαζί του σακίδιο πλάτης, κατάλληλα παπούτσια, καπέλο και νερό. 

Αγώνας 2 χλμ. (Fun Race): Το 
σημείο εκκίνησης θα είναι ίδιο με τους 
δρομείς της απόστασης των 24.4 χλμ.

Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής για όλους 

τους αγώνες θα γίνονται στη σελί-
δα του συλλόγου antiparosenplo.
blogspot.com, μέχρι την Παρασκευή 
8 Μαΐου. Οι εγγραφές μπορούν να 
γίνουν και με αποστολή της σχε-
τικής φόρμας (Ελληνικά, Αγγλι-
κά) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
antiparosenplo@gmail.com ή με φαξ 
στο 22840 – 61111 καθώς και από 
την facebook σελίδα του συλλόγου. 

Οι αθλητές από Πάρο-Αντίπαρο, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως  το με-
σημέρι της ημέρας του αγώνα. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στην αφετηρία 
(εστιατόριο «Ανάργυρος»), πριν την έναρξη του αγώνα από τις 14:00  πμ. έως 16:00 
μμ.

Συμμετοχή: Σκοπός του συλλόγου «Αντίπαρος Εν Πλω» είναι η διεξαγωγή μιας 
ξεχωριστής αθλητικής εμπειρίας όχι μόνο για τους δρομείς, αλλά και για κάθε συμ-
μετέχοντα εθελοντή, περιπατητή και πολίτη. Η συμμετοχή στον αγώνα γίνεται με 
ατομική ευθύνη του καθενός ενώ οι αθλητές κάτω των 18 ετών συμμετέχουν με 
ευθύνη των γονέων τους.

Έπαθλα: Κύπελλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές για τις κατηγορίες 
γυναικών και ανδρών  ενώ θα δοθούν μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Στον αγώνα fun race θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια για όλα τα παιδιά. 
Επικοινωνία και ενημερώσεις: Για καθημερινές ενημερώσεις, νέα και πλη-

ροφορίες για πρόγραμμα του αγώνα μπορείτε να επισκέπτεστε την σελίδα και τα 
social media του συλλόγου. 

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα του «Αντίπαρος Εν Πλω» στα 
παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας: Δανιηλίδης Γιώργος 6973 853790,  Αργυράκης 
Γιώργος 6951 933179, Κυριακοπούλου Βίκυ 22840 61012.

Ποδηλασία 
στον Κώστο

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και φόντο το ωραίο 
τοπίο του Κώστου, ο αθλητικός ποδηλατικός όμιλος 
Πάρου, διοργάνωσε τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, 
στον οποίο συμμετείχαν 60 αθλητές. Ο αγώνας ήταν 
ορεινής ποδηλασίας 13 χιλιομέτρων, με αφετηρία και 
τερματισμό την πλατεία Κώστου.

Ο αθλητικός ποδηλατικός όμιλος Πάρου, ευχαριστεί 
θερμά όλους τους ποδηλάτες που συμμετείχαν και 
ιδιαίτερα αυτούς που ήρθαν από τα γειτονικά νησιά 
της Νάξου και Σύρου, τους εθελοντές για τη βοήθεια 
τους, καθώς τη ΚΔΕΠΑΠ, το σύλλογο ΜΕΑΣ Κώστου 
και την τοπική κοινότητα Κώστου, για τη διεξαγωγή 
του αγώνα. 

Επίσης, ευχαριστούν το αστυνομικό τμήμα Πάρου 
και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης για την πολύτιμη 
συνδρομή τους, όπως και εκπροσώπους των τοπικών 
αρχών (Κ. Μπιζάς, Μ. Κωβαίος, Αθ. Μαρινόπουλος), 
που τους στήριξαν στις προσπάθειες τους.

Γενική κατάταξη
1. ΜΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 33:40:00
2. ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 35:06:00
3. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35:09:00
4. ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35:45:00
5. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36:16:00
6. TUSHA AMARILDO 36:45:00
7. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 37:16:00
8. ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 37:50:00
9. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38:32:00
10. ΡΟΥΣΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 38:34:00
11. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38:42:00
12. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38:54:00
13. ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39:28:00
14. ΚΑΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40:02:00
15. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40:09:00

16. ΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 40:16:00
17. COLIN BROWN 40:49:00
18. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 41:27:00
19. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41:40:00
20. ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ 41:46:00
21. ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41:57:00
22. ΚΛOYΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42:34:00
23. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 42:54:00
24. ΣΑΜΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 43:21:00
25. ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 43:24:00
26. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43:25:00
27. HICKMAN JAY 43:27:00
28. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 44:03:00
29. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 44:09:00
30. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44:38:00
31. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 44:56:00
32. ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45:23:00
33. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45:24:00
34. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45:25:00
35. ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 47:00:00
36. ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47:17:00

37. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ 47:20:00
38. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 47:21:00
39. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 47:23:00
40. ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 47:42:00
41. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 47:50:00
42. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 48:04:00
43. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 49:28:00
44. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 50:12:00
45. ΣΟΜΠΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 50:19:00
46. MASTOS JOHN 50:35:00
47. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 54:49:00
48. ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 58:15:00
49. ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 58:16:00
50. ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΕΤΤΑ 58:41:00
51. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 58:42:00
52. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 59:18:00
53. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:05:21
54. ΠΙΕΡΤΖΟΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:05:41
55. ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:05:42
56. ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:05:46
57. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 1:07:57
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Φουλ των 
μπαράζ!

Το όγδοο εισιτήριο, που δίνει το δι-
καίωμα συμμετοχής στους αγώνες για 
την ανάδειξη του πρωταθλητή ΕΠΣ Κυ-
κλάδων, κέρδισε το περασμένο Σάββα-
το (7/3/15), η ομάδα της Άνω Μεράς, 
που κέρδισε με 2-1 την ομάδα του Αί-
αντα Σύρου.

Έτσι, οι ομάδες που κέρδισαν την 
πρόκριση για τους δύο ομίλους που θα 
αναδείξουν τον πρωταθλητή Κυκλάδων 
είναι: ΑΟΠ, Πανναξιακός, Θύελλα Κα-
μαρίου, Πανθηραϊκός, Άνω Μερά, ΑΟ 
Μυκόνου, ΑΟ Σύρου και Παμμηλιακός.

Οι οκτώ ομάδες χωρίστηκαν σε δύο 
γεωγραφικούς ομίλους και οι δύο πρώ-
τοι από κάθε όμιλο θα αγωνιστούν χια-
στί σε νέους αγώνες μπαράζ. Οι νικητές 
των δύο παραπάνω αναμετρήσεων θα 
αγωνιστούν στον τελικό για την ανάδει-
ξη του πρωταθλητή. Όποια ομάδα κα-
τακτήσει το πρωτάθλημα θα αγωνιστεί 
σε νέους αγώνες μπαράζ με πρωτα-
θλητές άλλων ποδοσφαιρικών ενώσε-
ων της χώρας, για προβιβασμό στην Γ’ 
εθνική κατηγορία.

Οι όμιλοι
Ο ΑΟΠ θα αγωνιστεί στο Β’ όμιλο 

των αγώνων μπαράζ που θα οδηγή-
σουν στην ανάδειξη του πρωταθλητή 
ΕΠΣ Κυκλάδων.

Η Παριανή ομάδα θα αγωνιστεί με 
δύο ομάδες από Θήρα (Πανθηραϊκός, 
Θύελλα Καμαρίου) και μία από τη Νάξο 
(Πανναξιακό). Το πρόγραμμα αγώνων 
του ΑΟΠ (Α’ έχει ως εξής:

1η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑ-

ΜΑΡΙΟΥ

2η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑ-

ΞΙΑΚΟΣ

3η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑ-

ΞΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ

4η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗ-

ΡΑΪΚΟΣ

5η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑ-

ΜΑΡΙΟΥ

6η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗ-

ΡΑΪΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ

Α’ όμιλος
Στο Α’ όμιλο για την ανάδειξη του 

πρωταθλητή ΕΠΣ Κυκλάδων, οι αγώνες 
έχουν ως εξής:

1η Αγωνιστική

Παμμηλιακός – ΑΟ Σύρου
ΑΟ Μυκόνου - Άνω Μερά 

2η Αγωνιστική
Άνω Μερά – Παμμηλιακός
ΑΟ Σύρου – ΑΟ Μυκόνου

3η Αγωνιστική
Παμμηλιακός - ΑΟ Μυκόνου 
Άνω Μερά - ΑΟ Σύρου

4η Αγωνιστική
ΑΟ Σύρου - Παμμηλιακός 
Άνω Μερά - ΑΟ Μυκόνου 

5η Αγωνιστική
Παμμηλιακός - Άνω Μερά
ΑΟ Μυκόνου - ΑΟ Σύρου

6η Αγωνιστική
ΑΟ Μυκόνου - Παμμηλιακός 
ΑΟ Σύρου - Άνω Μερά

Μπαράζ Παραμονής
Στο Β’ όμιλο των αγώνων σωτηρίας 

για την Α’ ΕΠΣ Κυκλάδων, θα αγωνι-
στεί ο Νηρέας. Οι πρώτες στη βαθμο-
λογία ομάδες, των τριών ομίλων, θα 
κερδίσουν την παραμονή τους στην Α’ 
κατηγορία ΕΠΣΚ. Οι τρεις δεύτερες, θα 
δώσουν μονούς αγώνες μπαράζ, σε ου-
δέτερα γήπεδα. Ο πρώτος θα μετέχει 
και τη νέα χρονιά στην Α’ Κυκλάδων, 
ενώ όλες οι υπόλοιπες ομάδες, μαζί 
με αυτές που δεν κατήλθαν για τους 
αγώνες μπαράζ σωτηρίας (Υδρούσα, 
Τραγαία, Λάβα), θα συμμετέχουν του 
χρόνου στη Β’ κατηγορία Κυκλάδων.

Το πρόγραμμα αγώνων έχει ως εξής:

Β’ όμιλος
1η Αγωνιστική
Πανσιφναϊκός – Νηρέας
Ρεπό: ΑΟ Σερίφου

2η Αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου – Πανσιφναϊκός
Ρεπό: Νηρέας

3η Αγωνιστική
Νηρέας – ΑΟ Σερίφου
Ρεπό: Πανσιφναϊκός

4η Αγωνιστική
Νηρέας - Πανσιφναϊκός

Ρεπό: ΑΟ Σερίφου

5η Αγωνιστική
Πανσιφναϊκός - ΑΟ Σερίφου
Ρεπό: Νηρέας

6η Αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου - Νηρέας
Ρεπό: Πανσιφναϊκός

1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Πάγος – Αίας Σύρου
Ανδριακός – ΠΑΣ Τήνου

2η Αγωνιστική
Αίας Σύρου – Ανδριακός
ΠΑΣ Τήνου - Πάγος

3η Αγωνιστική
Ανδριακός - Πάγος
Αίαντας Σύρου – ΠΑΣ Τήνου

4η Αγωνιστική
Αίαντας Σύρου – Πάγος
ΠΑΣ Τήνου – Ανδριακός

5η Αγωνιστική
Ανδριακός – Αίας Σύρου
Πάγος – ΠΑΣ Τήνου

6η Αγωνιστική
Πάγος – Ανδριακός
ΠΑΣ Τήνου – Αίας Σύρου

3ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Καρτεράδος – ΠΑΣ Νάξου
Ρεπό: ΑΜΣ Φιλωτίου

2η Αγωνιστική
ΑΜΣ Φιλωτίου – Καρτεράδος
Ρεπό: ΠΑΣ Νάξου

3η Αγωνιστική
ΠΑΣ Νάξου – ΑΜΣ Φιλωτίου
Ρεπό: Καρτεράδος

4η Αγωνιστική
ΠΑΣ Νάξου - Καρτεράδος
Ρεπό: ΑΜΣ Φιλωτίου

5η Αγωνιστική
Καρτεράδος - ΑΜΣ Φιλωτίου
Ρεπό: ΠΑΣ Νάξου

6η Αγωνιστική
ΑΜΣ Φιλωτίου - ΠΑΣ Νάξου
Ρεπό: Καρτεράδος

Πρωτάθλημα Νέων
Για το Β’ όμιλο (που μετέχουν οι Πα-

ριανές ομάδες), του πρωταθλήματος 
νέων της ΕΠΣΚ Κυκλάδων, είχαμε την 
προηγούμενη αγωνιστική τους εξής 
αγώνες:

Αναγέννηση Νάξου – Νηρέας 0-1
ΠΑΣ Νάξου – Μαρπησσαϊκός 3-0
ΑΟΠ – Πανναξιακός 4-0

Βαθμολογία Νέων
1. ΑΟΠ 22
2. ΠΑΣ Νάξου 17
3. Νηρέας 17
4. Πανναξιακός 15
5. Μαρπησσαϊκός 3
6. Αναγέννηση 2

Μπάσκετ
Για τους αγώνες καλαθόσφαιρας της 

ΕΣΚ Κυκλάδων, οι Παριανές ομάδες την 
προηγούμενη εβδομάδα είχαν τα εξής 
αποτελέσματα:

Κορασίδων
ΑΟΠ – Άνδρος 53-38
Άνδρος – ΑΟΠ 30-41

Βαθμολογία Α’ όμιλος
1. Ερμούπολη 8
2. Μαρπησσαϊκός 7
3. ΑΟΠ 6
4. Άνδρος 6

Ανδρών 
Πανναξιακός – ΑΟΠ 93-42
Δεκάλεπτα: 23-3, 17-14μ 23-8, 29-

15
Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με την παρακάτω 

σύνθεση: Καλακώνα 16, Βαρριά 3(1), 
Μαυρομμάτη, Εσκη, Βλάχο 10 (1), Κα-
λιμπέ 3 (1), Παπαχατζή 9 (3), Σαρρή 2, 
Πετρόπουλο και Γλυνό.

Βαθμολογία Β’ Όμιλος
1. Πανναξιακός 7
2. Φανάρια 7
3. Πανιώνιος 6
4. ΑΟΠ 4
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Εβδοµαδιαία
πολιτική

εφηµερίδα
Πάρου

Αντιπάρου

πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | sales@typoparos.gr

ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Οικονομικά 
διαφημιστικά 
πακέτα στη «Φωνή 
της Πάρου»
Ας σχεδιάσουμε όλοι καλύτερα τα βή-

ματά μας για τη νέα περίοδο, φροντί-
ζοντας για την καλύτερη και πιο απο-
δοτική επικοινωνία.
Η εφημερίδα προβάλλει, επικοινωνεί, 

διαφημίζει... είναι στην υπηρεσία του 
επιχειρηματία.
Διανέμονται 4.000 φύλλα ΔΩΡΕΑΝ 

σε Πάρο & Αντίπαρο και χιλιάδες μά-
τια διαβάζουν διαδικτυακά τα νέα που 
τους ενδιαφέρουν κάθε εβδομάδα.
Εσύ πως θα προβληθείς;


