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Είσαι έτοιµος για
µια µικρή επένδυση

που θα σου επιστραφεί;

» σελ.5

Στην Πάρο, 
σκύλο δεν 
θα πάρω!

Ο σύλλογος «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου», 
υπό τον τίτλο: «Στην Πάρο, το σκύλο δεν θα 
πάρω! Άγνοια και προκατάληψη του Δήμου Πά-
ρου για το κολύμπι των σκύλων», δημοσιοποίη-
σε ανακοίνωση.

» σελ. 6

Εμπλοκή
Η υπόθεση κατασκευής υδατοδρομίων από την Πε-

ριφέρεια Ν. Αιγαίου, στο χώρο ευθύνης της σημείωσε 
εμπλοκή, έπειτα από απόφαση του Λιμενικού Ταμείου 
νότιας Δωδεκανήσου.

» σελ. 10

Όχι έτσι!
ΑΟΠ- 
Πανθηραϊκός 2-3

» σελ. 14

Γενική συνέλευση
Το έργο του βιολογικού καθαρισμού και της αποχέτευσης στην Αντίπαρο, ολοκληρώνεται έπειτα από εργασίες δύο περίπου ετών.
Την περασμένη εβδομάδα, ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Αναστάσιος Φαρούπος, παραβρέθηκε σε γενική συνέλευση κατοίκων του 

νησιού, όπου τους ενημέρωσε για το παραπάνω έργο.
Ο κ. Φαρούπος εξήγησε ότι μέλημά του είναι να γίνονται γενικές συνελεύσεις και ενημέρωση των κατοίκων, τουλάχιστον μία φορά το 

μήνα. Κάτι τέτοιο δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατόν, λόγω του ότι πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η στελέχωση του δήμου με 
προσωπικό, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν.

αντίπαρος
» σελ. 11

» σελ. 8-9

Κορίτσια για φίλημα!
Πρωταθλήτριες 
Κυκλάδων 2014-2015
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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 335
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Γέννησε;
Θα ξεκινήσω ανάποδα σήμερις, γιατί το σκηνικό 

τη μέρα του Ευαγγελισμού, μου στοίχησε! Είχα φάει 
λοιπόν τον μπακαλιάρο μου και το στομάχι μου είχε 
αρχίσει να «λαλάει» από πόνο με όλα όσα είχα κατε-
βάσει. Έβαλα να πιω μια κόλα (πάντα λάιτ εννοείται) 
και κάθισα να ακούω Imelda May, που είναι το φετίχ 
μου στο ροκ εν ρολ. Συγχρόνως άνοιξα να χαζέψω 
και στο ιντερνέτι. Διαβάζω ότι γέννησε η Μενεγάκη. Ε, 
δεν μπορεί σκέπτομαι. Μια τέτοια είδηση είναι για να 
την «ανεβάσω» στο «Fileleutheros». Η είδηση όμως 
τσάκισε στη συνέχεια, αφού η ίδια παρακαλώ η Με-
νεγάκη, διέψευσε μέσω twitter ότι γέννησε! Φτου την 
ατυχία μου μέσα. Για καλλιτεχνικό ρεπορτάζ πλέον θα 
εμπιστεύομαι μόνο το Μ. Φωκιανό.

■ Γραφείο
Στη συνέχεια και ενώ έβαλα στη διαπασών να ακού-

σω από Imelda May το «Road Ranner» και περνούσε 
κάτω από το μπαλκόνι μου και η λαμπαδηφορία, άρχι-
σα να κοιτάω κάποιες νέες φωτογραφίες του Μάρκου, 
από ένα δελτίο τύπου. Και τι ανακαλύπτω λέτε; Τη νέα 
διαρρύθμιση στο γραφείο του. Και να οι αλλαγές στη 
χωροθέτηση και να οι νέοι πίνακες στους τοίχους. Λοι-
πόν, μετά από τόσους μήνες που είναι δήμαρχος, είδα 
επιτέλους τις πρώτες αλλαγές στο δήμο μας.

■ Συρμαλένιος
Η απορία με την επιστολή των αλιέων του νησιού 

μας, προς τον κ. Συρμαλένιο, για θέμα τους, θα μου 
μείνει. Γιατί άραγε η επιστολή μόνο στον κ. Συρμα-
λένιο;. Δεν έμαθαν ότι ο «Τ»ΣΥΡΙΖΑ έχει και άλλους 
βουλευτές στις Κυκλάδες ή αυτόν ξέρουν, αυτόν εμπι-
στεύονται;

■ ΦΕΠ
Την ανακοίνωση των ΦΕΠ: «Στην Πάρο τον σκύλο 

δεν θα πάρω. Άγνοια και προκατάληψη του Δήμου 
Πάρου για το κολύμπι των σκύλων», κάποιοι της δη-
μοτικής πλειοψηφίας κάνουν ότι δεν την καταλαβαί-
νουν. Τους πληροφορώ ότι το συγκεκριμένο θέμα και 
οι αποφάσεις που πήραν για το λούσιμο των ζώων σε 
παραλίες, κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου σε Ελλά-
δα και υπόλοιπο κόσμο. Αυτά… και όποιος κατάλαβε, 
κατάλαβε.

■ Αντίπαρος
Τσι Αντίπαρο, σαφώς πιο έξυπνοι για την υπόθε-

ση των φιλόζωων, πήραν αποφάσεις πολύ πιο προ-
χωρημένες. Όρισαν τρεις παραλίες (όλες καλές), για 
το λούσιμο των ζώων. Μετά ας μην παραπονούνται 
ορισμένοι στην Πάρο γιατί η Αντίπαρος, ανεξαρτήτων 
οικονομικών εποχών, δουλεύει.

■ Αγκαιριά
Ο Μάρκος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την ενημέ-

ρωση των κατοίκων των χωριών και ενημερώνει για 

τα «έργα» του… Στην Αγκαιριά είπε και για την αγορά 
που έκαναν του κτιρίου του ΚΑΠΗ. Βρε Μάρκο, βρε 
Μάρκο. Την υπογραφή έβαλες εσύ στην υπόθεση. Το 
θέμα είχε τελειώσει επί Βλαχογιάννη και η υπογρα-
φή για τη μεταβίβαση του κτιρίου δεν είχε μπει, λόγω 
προεκλογικής περιόδου. Μην τα ισοπεδώνεις όλα.

■ Αγκαιριά 2
Αυτό που έχει σημασία για τους Αγκαιριανούς είναι η 

υπόθεση στο λιμάνι της Αλυκής. Απ’ ό,τι θυμόμαστε η 
υπόθεση της μελέτης ήταν σχεδόν τελειωμένη. Αίφνης 
άρχισες να λες για το λιμανάκι του Αμπελά. Μάρκο, 
φιλικά στο λέω. Με τούτα και με εκείνα βλέπω τσι 
Αγκαιριανούς να γίνονται Τούρκοι, αν δεν προχωρήσει 
η υπόθεση στο λιμάνι της Αλυκής και αν προηγηθούν 
άλλα έργα.

■ Πρόεδρος
Ακούγοντας τη τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού 

συμβουλίου Πάρου, έχω να διαπιστώσω το εξής: Ο κ. 
Σαραντινός αποκάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους 
34 φορές «παιδιά» και 5 φορές «συνάδελφοι». Ε, δεν 
μπορώ να μην πω ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στο 
συγκεκριμένο θέμα. Σε καμιά δεκαριά χρόνια ο κ. Σα-
ραντινός θα έχει εμπεδώσει τις διαφορές του δημοτι-
κού συμβουλίου, από μία τάξη μαθητών. (Μεταξύ μας 
πάντως, πιο καλά μου αρέσει η προσφώνηση «παιδιά» 
του κ. Σαραντινού. Τους μικραίνει έτσι και τις ηλικίες).

■ Συντονιστικό
Προ ενός έτους, που όλη η κοινωνία ήταν «μπαρου-

τοκαπνισμένη» με την υπόθεση της υγείας, κάποιοι 
αποφάσισαν να τους στείλουν σπίτι λέγοντάς τους ότι 
έρχεται η καλοκαιρινή σεζόν. Τώρα, οι ίδιοι, θέλουν να 

ξαναζεστάνουν την υπόθεση. Καλά, ξέχασαν ότι σε λί-
γες μέρες έρχεται η Πασχαλινή σεζόν;

■ Μόσχα
Τον περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο σε αυτούς τους 

μήνες που έχει τα πολιτικά ηνία του Νοτίου Αιγαίου 
(άσχετα με την κομματική του τοποθέτηση), τον κρίνω 
αν μη τι άλλο σταθερό στις απόψεις του. Μέχρι δη-
λαδή, που έχω αρχίσει να τον βλέπω και συμπαθητι-
κά, εκτός δημοσιογραφικής εργασίας. Ο Χατζημάρκος 
λοιπόν πριν περίπου ένα μήνα σε συνέντευξή του είχε 
εξηγήσει τους λόγους που τα νησιά μας δεν μπορούν 
να «κερδίσουν» τουρίστες από την αγορά της Ρωσίας. 
Το ίδιο θέμα το έχουμε εξηγήσει και εμείς πολλάκις 
σε άρθρα μας. Στην τελευταία έκθεση που έγινε προ 
ημερών στη Μόσχα, το παρόν από Κυκλάδες έδωσαν 
μόνο δύο νησιά. Η Σαντορίνη –που πάει σχεδόν πα-
ντού- και η Πάρος. Επειδή, εδώ και μία δεκαετία –
ίσως και παραπάνω- που η Πάρος με τον κ. Αρκά στην 
αρχή αν δεν κάνω λάθος, προσπάθησε να ανοίξει πόρ-
τα στη Ρωσία, και τα Ρώσικα στίφη των τουριστών δεν 
τα είδαμε, λέω, μήπως, θα έπρεπε κάποια πράγματα 
να τα ξανασκεφθούμε, και να βρούμε άλλους τρόπους 
προσέγγισης.

■ ΑΟΠ 1
Παντού, σε κάθε τόπο, σε κάθε χώρα, σε κάθε εξου-

σία, οι αρχές προσπαθούν να κερδίσουν κάτι από τις 
αθλητικές επιτυχίες. Η Λαϊκή Συσπείρωση, στην ανα-
κοίνωσή της για τα συγχαρητήρια προς ΑΟΠ, γράφει: 
«Ταυτόχρονα και αυτός ο τίτλος είναι «καρφί 
στο μάτι» όλων εκείνων που αποζητούν λίγο 
από τη δόξα των πρωταθλητών αλλά  με την 
πολιτική τους θέλουν να καταδικάσουν την πα-
ριανή νεολαία στη μιζέρια και την απογοήτευ-
ση».

■ ΑΟΠ 2
Αφήνω στην άκρη ότι ο επίσημος δήμος Πάρου, δεν 

γνώριζε ότι υπάρχει τμήμα κορασίδων μπάσκετ του 
ΑΟΠ. Αφήνω στην άκρη ότι δεν πήρε χαμπάρι ότι η 
μισή Παροικιά πήγε να υποδεχθεί στο λιμάνι τα κορί-
τσια, που επέστρεφαν από τη Νάξο, και ο δήμαρχος 
προτίμησε να πίνει τον καφέ του μερικά βήματα πιο 
μακριά, με εκπροσώπους της ΝΔ στο νησί. (Σημειώνω 
πως από τη δημοτική πλειοψηφία στην υποδοχή ήταν 
μόνο η κ. Δ. Σαρρή, με λουλούδια στο χέρι). Όλα αυτά 
τα αφήνω στην άκρη. 

■ ΑΟΠ 3
Αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα ήταν που 

έβγαλαν ανακοίνωση με δεκάδες λάθη (ακόμα και το 
όνομα του προπονητή του ΑΟΠ ήταν λάθος), και μαζί 
με τα συγχαρητήρια στα κορίτσια του ΑΟΠ σκέφθηκαν 
να δώσουν συγχαρητήρια και σε αθλητές που είχαν 
πετύχει επιτυχίες προ καιρού σε ατομικά αγωνίσματα. 
Αν αυτό δεν είναι μνημείο προχειρότητας, τι είναι;

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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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

Συνάντηση Περιφερει-
άρχη με υπουργό υγείας

Συνάντηση με τον υπουργό υγείας κ. Π. Κουρουμπλή είχε ο Περιφερειάρχης Ν. Αι-
γαίου, κ. Γ. Χατζημάρκος, με αντικείμενο τη στελέχωση των νησιών της Περιφέρειάς 
μας με 60 ιατρούς, οι οποίοι, κατόπιν πρωτοβουλίας της περιφερειακής αρχής θα 
λάβουν μηνιαία αποζημίωση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της εκεί παρουσίας τους.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον κ. Κουρουμπλή, ο κ. Χατζημάρκος 
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ΠΝΑΙ αποδεικνύει με τον καλύτερο και τον πλέον παραδειγματικό τρόπο 
πως δεν υπάρχουν όρια και περιορισμοί στην βούληση και την ισχυρή θέληση 
για εξεύρεση λύσεων στα ζωτικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία μας, 
στο σύνολό της. Το πολυτιμότερο αγαθό της υγείας, που τόσα χρόνια στερούνται 
οι νησιώτες μας, σαν να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, τους παρέχεται μέσα 
από την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής. Με την δέσμευση ότι, με την ίδια 
θέληση, με την ίδια αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε το έργο μας».

Σημειώνεται πως ο κ. Κουρουμπλής, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δήλωσε πως 
η πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, διασφαλίζει την κοινωνική θωρά-
κιση των νησιών μας.

Σταυλικές εγκαταστάσεις
Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Έπαρχου κ. 

Κ. Μπιζά, στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, συζήτηση σχετικά με τις σταυλικές 
εγκαταστάσεις στα νησιά Πάρο και Αντίπαρο.

Παρευρέθησαν και διατύπωσαν τις θέσεις τους εμπλεκόμενοι φορείς της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου, καθώς και ο κ. Ν. Τσιγώνιας, προϊστάμενος του τμ. κτηνιατρικής, 
ο διευθυντής του αγροτικού συνεταιρισμού Πάρου, κ. Α. Γκόκας, τα μέλη του Δ.Σ. 
κ.κ. Β. Τριβυζάς, Ο. Βιτζηλαίος, Σ. Κορτιάνος και οι κ.κ. Μ. Κορτιάνος Μάρκος και Ε. 
Σκαραμαγκάς. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

- Ο καθορισμός του αριθμού των οικόσιτων ζώων ανά οικογένεια.
Έγινε εισήγηση από την πρόεδρο της πρωτοβάθμιας επιτροπής σταυλισμού της 

Π.Ε. Πάρου, κ. Καλαντζή Διονυσία, για τον αριθμό, τα είδη και τις περιοχές που επι-
τρέπεται η διατήρηση οικοσίτων ζώων. Μετά από ανταλλαγή απόψεων, έγινε δεκτή 
η εισήγηση της Επιτροπής, η οποία θα προωθηθεί στον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου 
για υπογραφή.

- Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Έγινε ενημέρωση από την πρόεδρο της πρωτοβάθμιας επιτροπής σταυλισμού της 

Π.Ε. Πάρου, κ. Διονυσία Καλαντζή, για τη διαδικασία χορήγησης άδειας σύμφωνα με 
το Ν. 4056/2012 και την απόφαση 2360/132394/2014 στις κτηνοτροφικές μονά-
δες. Για τη διαδικασία χορήγησης άδειας στις κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουρ-
γούν ήδη στην Π.Ε. Πάρου, οι οποίες στην πλειοψηφία τους στερούνται άδειας, θα 
βγει σύντομα ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση 
των ενδιαφερομένων προς την αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή. Επίσης αναφέρθηκε η 
διαδικασία επιβολής κυρώσεων και η διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκατα-
στάσεων που στερούνται άδειας ή δεν πληρούν τους όρους λειτουργίας που προ-
βλέπονται.

- Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
Έγινε ενημέρωση από την πρόεδρο της πρωτοβάθμιας επιτροπής σταβλισμού της 

Π.Ε. Πάρου, για το ποια ζώα θεωρούνται ανεπιτήρητα. Σύμφωνα με το άρθρο 17 
του Ν.4056/2012 η αρμοδιότητα για τη διαχείριση των ανεπιτήρητων ζώων ανήκει 
στους  Δήμους Πάρου και Αντιπάρου, στους οποίους θα αποσταλεί σχετικό ενημε-
ρωτικό έγγραφο. Στη συζήτηση αυτού του θέματος παραβρέθηκε και ο κ. Γ. Σέργης, 
προϊστάμενος του δασονομείου Νάξου και ο κ. Ιω. Σαρρής, δασοφύλακας Πάρου, 
οι οποίοι δήλωσαν ότι η υπηρεσία τους εμπλέκεται στην εφαρμογή του ανωτέρου 
άρθρου.
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Διαίρεση ή
πολλαπλασιασμός;

Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα, όταν πρόκειται για την αγωνιστική διεκδίκηση των 
δίκαιων αιτημάτων μας. Πέρασε στα ψιλά η προσπάθεια μελών της πλειοψηφίας 
για «διαίρεση» της Παριανής κοινωνίας σχετικά με την τύχη του νέου αεροδρομίου 
Πάρου. Το να χωρίζουμε τους συνομιλητές μας σε καλούς και κακούς, ανάλογα με 
την άποψη που εκφράζουν, αποδυναμώνουμε έτσι και αλλιώς, την προσπάθεια που 
υποτίθεται ότι υπερασπιζόμαστε. Επανέρχομαι στο θέμα αυτό αφ’ ενός γιατί είναι 
πολύ σοβαρό και αφ’ ετέρου γιατί συνεχίζεται αυτή η διχαστική προσπάθεια. Αν 
ξεφύγουμε από την εμμονή, ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, θα καταλάβουμε 

ότι και οι άλλοι τον ίδιο στόχο προσπαθούν να εξυπηρετήσουν, αλλά με άλλη προ-
σέγγιση. Αντί λοιπόν να συνθέσουμε τις διαφορετικές απόψεις για να «πολλαπλα-
σιάσουμε» τη δυναμική της προσπάθειάς μας, τραβάμε διαχωριστικές γραμμές. Το 
προηγούμενο πρωτοσέλιδο της ΦτΠ που έγραφε: «Έργο πνοής με 12-10;» στόχο 
είχε να επισημάνει τον κίνδυνο από μια τέτοια επιλογή. Σήμερα συζητάμε για το νέο 
αεροδρόμιο, αύριο έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στο Κ.Υ. που συνε-
χώς επιδεινώνονται. Σε λίγο ίσως να συζητάμε για την αλλαγή του Φ.Π.Α. και ούτω 
καθεξής. Τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα και χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνα-
τόν συσπείρωση για να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση 
ότι δεν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Άλλο αυτό και άλλο εκ προοιμίου να 
χαράζουμε διαχωριστικές γραμμές. Άλλο η προσπάθεια σύνθεσης και άλλο η επιλο-
γή του «διαίρει και βασίλευε».

 Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι: Για το θέμα του νέου αεροδρομίου υπάρχουν δύο 
απόψεις. Η μία, αυτή της πλειοψηφίας, που λέει να προχωρήσουμε όπως-όπως με 
τα κτήρια, έστω και εκτός προδιαγραφών, και η άλλη της μειοψηφίας, που λέει να 
προχωρήσουμε στη κατασκευή των ελάχιστα απαραίτητων έργων, αλλά βάσει των 
δεδομένων που καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η συμβιβαστική πρόταση 
που διαμορφώθηκε μετά από πρόταση δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας που 
έλεγε να επισκεφθεί τον αρμόδιο υπουργό διαπαραταξιακή επιτροπή του δημοτικού 
συμβουλίου και να ξανασυζητηθεί το θέμα, συγκέντρωσε 10 ψήφους έναντι 12! 
Σε τόσο σοβαρά θέματα δεν υπάρχει μόνο άσπρο - μαύρο υπάρχει και το γκρι. Το 
ερώτημα που προκύπτει, τώρα που είναι ακόμα αρχή, είναι: Θα πάμε με διαίρεση ή 
πολλαπλασιασμό των δυνάμεων μας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων;

Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Πασχαλινό 
ωράριο

Από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πά-
ρου-Αντιπάρου, ανακοινώθηκε το προτεινόμενο 
Πασχαλινό ωράριο, που έχει ως εξής:

Σάββατο 4/4: 08-21:00

Κυριακή 5/4: 10:00-14:00
Μ. Δευτέρα 6/4: 08:21:00
Μ. Τρίτη 7/4: 08-21:00
Μ. Τετάρτη 8/4: 08-21:00
Μ. Πέμπτη 9/4: 08-21:00
Μ. Παρασκευή 10/4: 13:00-20:00
Μ. Σάββατο 11/4: 09-20:00
Κυριακή Πάσχα: Άπαντα Κλειστά
Δευτέρα του Πάσχα: Άπαντα Κλειστά
Από Τρίτη 14 Απριλίου, εφαρμογή θερινού 

ωραρίου.

Συγκέντρωση για 
την υγεία

«Αγαπητοί συμπολίτες,
Η κατάσταση στο Κέντρο Υγείας χειροτερεύει συνεχώς. Δύο μόνι-

μοι γιατροί (ένας  γενικής ιατρικής και ένας χειρουργός), ένας μικρο-
βιολόγος και δύο οδοντίατροι καλούνται να σηκώσουν στις πλάτες 
τους πλέον την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Πάρο και την 
Αντίπαρο. 

Ο ακτινοδιαγνώστης πήρε απόσπαση τριών μηνών. Οι συμβάσεις 
των επικουρικών γιατρών, καρδιολόγου και γυναικολόγου, λήγουν 
3 Απριλίου και, με τις υπάρχουσες συνθήκες δεν σκοπεύουν να μεί-
νουν άλλο. Αν αυτή η δραματική κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί, αν 
δεν έρθει αμέσως ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό τότε το 
Κέντρο Υγείας «κατεβάζει ρολά». 

Αυτά και όλα τα άλλα προβλήματα της δημόσιας υγείας στα νησιά 
μας, μεταφέρθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση  με τον αναπληρωτή 
υπουργό υγείας χωρίς να υπάρξει από μέρους του κάποια συγκε-
κριμένη δέσμευση - χρονοδιάγραμμα για την επίλυση τους. Όπως 
γίνεται αντιληπτό, αν δεν αντιδράσουμε οργανωμένα ως κοινωνία, 
ως πολίτες και μαζικοί φορείς διεκδικώντας το δικαίωμά μας στην 
δημόσια δωρεάν υγεία, ο κίνδυνος της κατάρρευσης του Κέντρου 
Υγείας είναι μπροστά μας. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις η αντίδρα-
ση του Παριανού και Αντιπαριώτικου λαού, η αγωνιστική του κινητο-
ποίηση μοιάζει πλέον να είναι μονόδρομος. 

Το «Συντονιστικό» για την υγεία, στη συνεδρίασή του την Παρα-
σκευή, 20 Μαρτίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να ενημερώσει τους πολίτες: α) στις λαϊκές συνελεύσεις που 
πραγματοποιούνται αυτό το χρονικό διάστημα β) με διακίνηση της 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, γ) με την ανάγνωση της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ στις εκ-
κλησίες και τέλος, με όποιον άλλο πρόσφορο τρόπο κριθεί χρήσιμο.

2. Να πραγματοποιήσει συγκέντρωση - συνέλευση των κατοίκων 
Πάρου - Αντιπάρου, το Σάββατο, 28 Μαρτίου στις 18:00, στην αί-
θουσα του «Αρχίλοχου» στην Παροικιά, όπου θα αποφασίσουμε το τι 
θα κάνουμε ως κοινωνία για να αποτρέψουμε την κατάρρευση του 
Κέντρου Υγείας.

Η ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΟΛΩΝ».

Πάρος, 20 Μαρτίου 2015
Το «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ» για την υγεία.

Ετήσιο
μνημόσυνο

Τελούμε την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και 
ώρα 10.30 π.μ. εις το Ιερό Προσκύνημα Πανα-

γίας Εκατονταπυλιανής, υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχλης του πολυαγαπημένου μας Νικόλαου 
Βασ. Λιανόπουλου και παρακαλούμε τους τι-
μώντας την μνήμη του, όπως προσέλθουν και 
συμπροσευχηθούν μαζί μας. 

Οι γονείς, τα δέρφια, τα ανήψια,
οι λοιποί συγγενείς
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Η επιχείρησή σου αξίζει
 µια µικρή επένδυση,

για την προβολή της στο

                                             ...

...χιλιάδες µάτια
βλέπουν καθηµερινά
τη διαφήµισή σου,

έντυπα & διαδικτυακά
και έτσι η προβολή σου 

αναπτύσεται...

...κάθε φορά που
σε βρίσκουν στο

η µικρή επένδυσή σου
πιάνει τόπο

και σου επιστρέφεται.
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Σεμινάριο
Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 

- Παραρτήματος Κυκλάδων, πραγματοποιήθηκαν σεμι-
νάρια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης με αυτόμα-
το εξωτερικό απινιδωτή (BLS – AED) και προνοσοκο-
μειακής αντιμετώπισης πολυτραυματία.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε, το Σαββατοκύρια-
κο 21 και 22 Μαρτίου, στη Νάουσα, από εκπαιδευτές 
της Ελληνικής Εταιρείας Προνοσοκομειακής Φροντί-
δας.

Οι συμμετέχοντες πιστοποιήθηκαν με αντίστοιχη 
βεβαίωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνη-
σης.

Συνάντηση 
με Ο.ΠΑ.Σ.

Στις 23 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
του δημάρχου Πάρου, κ. Μ. Κωβαίου, με την πρόεδρο, 
της Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων, κ. Βενετσιάνα 
Ρούσσου.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του γραφείου δημάρχου: 
«[…] Η συνάντηση που διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα 
ήταν πολύ εποικοδομητική και κατά τη διάρκειά της 
συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν την Ο.ΠΑ.Σ. 
αλλά και γενικότερα θέματα του νησιού.

Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε για συνέχιση και διεύρυν-

ση της συνεργασίας με την Ομοσπονδία, προκειμένου 
να εξετασθούν εκτενέστερα τα θέματα που την αφο-
ρούν  και  τα προβλήματα του νησιού».

6 | Τοπικές ειδήσεις

Στην Πάρο, 
σκύλο δεν 
θα πάρω!

Ο σύλλογος «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου», 
υπό τον τίτλο: «Στην Πάρο, το σκύλο δεν θα 
πάρω! Άγνοια και προκατάληψη του Δήμου Πά-
ρου για το κολύμπι των σκύλων», δημοσιοποίη-
σε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Τις πιο δυσπρόσιτες και βραχώδεις πα-
ραλίες καθόρισε ο Δήμος Πάρου όπου θα 
μπορούν να κολυμπούν τα σκυλιά με τους 
κηδεμόνες τους στο νησί.

Πρόκειται για 4 κατσάβραχα που ούτε οι παρια-
νοί γνωρίζουν που βρίσκονται. Πρόκειται μόνο για 4 
«παραλίες γκρέμια» -ενώ η Πάρος έχει 120 χιλιό-
μετρα ακτογραμμής - οι οποίες δεν πληρούν τα κρι-
τήρια που έθεσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
Το Υπουργείο στα πλαίσια της διαβούλευσης για κα-
θορισμό παραλιών για κολύμπι σκύλων εχει ζητήσει 
μεταξύ άλλων ισομερή γεωγραφική κατανομή και να 
οριστεί μια pet-friendly παραλία ανα 3-4.

Οι χιλιάδες τουρίστες που έρχονται στο νησί πολλοί 
απ αυτούς με τα κατοικίδια τους αλλά και οι Παριανοί 
που έχουν σκυλιά αντιμετωπίζονται ως περιθωριακοί 
τύποι που πρέπει να εξοριστούν και τα σκυλιά τους 
που ειναι υγιή και εμβολιασμένα ως «βρώμικα».

Γι’ αυτό τους στέλνουν στο Άη Γιάννη το «ραντε-
βουδιάρη» στην Παροικιά, που μόνο απ το γκρεμό θα 
μπορούν να πετάνε τα σκυλιά στη θάλασσα ή στο Κα-
μινάκι της Μάρπησσας, γιατί εκεί θεωρούν ότι ούτως 
ή άλλως είναι βρώμικα τα νερά λόγω του Βιολογι-
κού Σταθμού καθαρισμού λυμάτων που είναι δίπλα. 
Υπάρχουν όμως και οι ακόμη πιο αφιλόξενοι, οι σύμ-
βουλοι του Δημ. Διαμερίσματος Αρχιλόχου, που δεν 
έκατσαν να σκάσουν και αποφάσισαν να στέλνουν 
τους τουρίστες με τα σκυλιά τους : στο ΠΟΥΘΕΝΑ.

Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Πά-
ρου που πήρε αυτή την απόφαση προφανώς έχει 
άγνοια ότι σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες δεν 
υπάρχει ούτε μία γνωστή ασθένεια που μπορεί να 
μεταδώσει ο σκύλος στον άνθρωπο πλην της λύσ-
σας η οποία δεν μεταδίδεται… στο κολύμπι. Αγνοεί 
επίσης η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι 
η Κτηνιατρική Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ (Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων) έχει γνωμοδοτήσει γρα-
πτώς και επισήμως ότι «Δεν συντρέχει κίνδυνος 
για τη δημόσια υγεία από την πρόσβαση των 
ζώων στους χώρους λουομένων» (4/6/14-Αρ. 
Πρωτ.820/73329)

Τι ισχύει
Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι παραλίες απο-

τελούν κοινόχρηστους χώρους, άρα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Ν.4039/2012 και δεν απαγορεύεται η 
κυκλοφορία και η παραμονή κατοικίδιων σε αυτές. 
Όσον αφορά το κολύμπι στις παραλίες την τελική 
απόφαση για το πού θα επιτρέπεται θα πάρει το Υπ. 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και όχι ο κάθε αδαής και αφι-
λόξενος προς τα ζώα Δήμος.

Αληθινός δείκτης πολιτισμού δεν είναι μόνο οι συ-
ναυλίες, οι ομπρέλες, τα μπαρ, οι πισίνες, τα τραπε-
ζοκαθίσματα και άλλες φανφάρες, αλλά το ήθος και 
ο σεβασμός της ζωής και της ύπαρξης όλων των έμ-
βιων όντων.

Αλλά τι περιμένεις από μια κοινωνία που αλυ-
σοδένει, εγκαταλείπει, πνίγει, πυροβολεί και 
δηλητηριάζει τα σκυλιά και τα γατιά της. Μια 
κοινωνία που δεν σέβεται ούτε τα παραγωγικά 
της ζώα, τα παστουρώνει και τα αφήνει απρο-
στάτευτα στον ήλιο και στο χιόνι».

Επιστολή 
εκπαιδευτικών

Από το σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης Πάρου-Αντιπάρου, «Παναγιώτης Καλλίε-
ρος», λάβαμε υπό τον τίτλο: «Μονοπώλια και μάρκε-
τινγκ «Αλληλεγγύης», την παρακάτω επιστολή:

«Με λύπη διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό άτοπα 
δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο που καταφέρονται 
σε μια άδικη κριτική εναντίον του Συλλόγου Δασκά-
λων και Νηπιαγωγών σχετικά με την κίνηση μας για 
συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και τη 
μετέπειτα αποστολή τους σε κοινωνικούς φορείς της 
Αθήνας ώστε αυτά να διανεμηθούν σε αναξιοπαθού-
ντες συμπολίτες μας.

Όπως ευτυχώς αναφέρθηκε οι Δάσκαλοι και οι 
Διευθυντές των σχολείων του νησιού κάθε χρόνο 
προωθούν τέτοιες δράσεις σε κλειστό ενδοσχολικό 
κύκλο με άμεσα ενδιαφερόμενους οικονομικά ασθε-
νείς μαθητές και τις οικογένειες αυτών, χωρίς αυτό 
να χρειάζεται να βλέπει το φως της δημοσιότητας. 
Φέτος, έγινε μια προσπάθεια να επεκταθούμε και 
στην Αθήνα όπου όπως κάθε αστικό κέντρο βιώνει τα 
προβλήματα με πιο έντονο τρόπο και τα δίκτυα αλλη-
λεγγύης αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο μέγεθος 
της κοινωνικής κρίσης.

Πέρα από το κάλεσμα μας στα σχολεία, επιχειρήθη-
κε η δημοσιοποίηση της δράσης μέσα από τις εφη-
μερίδες για την τυχόν ενεργοποίηση και άλλων συ-

μπολιτών μας. Επιπλέον, έγινε κάλεσμα και σε άλλους 
κοινωνικούς φορείς του νησιού που γνωρίζουμε την 
ενεργό τους δράση, με απώτερο σκοπό αυτονόητα τη 
συνεργασία για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Εξαρχής είχαμε δηλώσει την πρόθεσή μας να δια-
τεθεί μία ποσότητα από την τελική συγκέντρωση σε 
κατοίκους του νησιού που το έχουν ανάγκη, γι’ αυτό 
και το κάλεσμα στο σύλλογο Αρηίς και την Ένωση 
Γονέων. Ηλίου φαεινότερο πως είναι πιο δύσκολο 
για εμάς να εντοπίσουμε και να έρθουμε σε επικοι-
νωνία με αυτές τις οικογένειες σε σύγκριση με τοπι-
κούς συλλόγους που ενεργοποιούνται εδώ και χρόνια 
γύρω από την κοινωνική προσφορά και απαρτίζονται 
από ντόπιους. Λυπούμαστε αν δε συμπεριλάβαμε 
κάθε φιλανθρωπικό φορέα που υφίσταται στο νησί…

Εν κατακλείδι, θεωρούμε άστοχα όλα τα δημοσι-
εύματα μέχρι τώρα και φοβερό χάσιμο χρόνου από 
μεριάς σας, όταν θα μπορούσατε απλά να δημοσιο-
ποιήσετε ένα κάλεσμα που απευθύνουμε στην τοπική 
κοινωνία και όχι να κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο 
έγινε αυτό.

Επιπλέον, με πραγματική ανησυχία καταθέτουμε 
πως μας μπερδεύει λίγο η νοοτροπία ανθρώπων που 
απαρτίζουν τοπικούς συλλόγους και φορείς σχετικά 
με την αποκλειστικά κατά μόνας δράση. Υπάρχει πά-
ντα και το όλοι μαζί! Εφόσον μιλάμε για Αλληλεγγύη, 
ας θυμηθούμε ότι αυτή αφορά πρώτα απ’ όλα στις 
σχέσεις με τις οποίες συνδέονται οι άνθρωποι μεταξύ 
τους. Ας την αποδείξουμε κι ας μην αναλωνόμαστε 
σε λόγια.

Εμείς υπενθυμίζουμε το ραντεβού στο Σπίτι του Δα-
σκάλου στις 24/3 18:00-20:00 για την τελική συγκέ-
ντρωση του φιλανθρωπικού υλικού».

Δωρεά
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», προσέφερε 

μέρος των εσόδων της θεατρικής παράστασης του 
Σαββάτου 14/3/15 στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 
– Παράρτημα Κυκλάδων.

Λίγο πριν αρχίσει η παράσταση, εκπρόσωπος της 
ΕΟΔ Κυκλάδων είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει 
με φωτογραφικό υλικό το έργο της ομάδας, από την 
ίδρυσή της (2003) μέχρι σήμερα.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων ευχα-
ρίστησαν θερμά το Δ.Σ. του «Αρχιλόχου» για την πρω-
τοβουλία αυτή.
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Επιστολή 
αλιέων προς 
Συρμαλένιο

Ο σύλλογος επαγγελματιών αλιέων παράκτιας αλι-
είας Πάρου, «Άγιος Νικόλαος», με επιστολή του προς 
το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιο, το-
ποθετείται σχετικά με την  τοποθέτηση των συσκευών 
αυτόματου εντοπισμού επαγγελματικών αλιευτικών 
σκαφών VMS, καθώς και του ERS  ηλεκτρονικού ημε-
ρολογίου αλιευμάτων, που αφορά στην εφαρμογή των 
διατάξεων Κανονισμού Ελέγχου.

Ο σύλλογος στην επιστολή του γράφει: «Σε μια επο-
χή που τα προβλήματα του κλάδου μας είναι τεράστια 
χωρίς να παίρνονται μέτρα επίλυσης και  η οικονομι-
κή κρίση έχει τσακίσει τα εισοδήματα μας, μας καλείτε 
να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη για τα δεδομένα της 
πλειοψηφίας των αλιέων δαπάνη, αμφίβολης αποτε-
λεσματικότητας για τον σκοπό που θα γίνει, σίγουρης 
όμως κερδοφορίας για τους κατασκευαστές αυτών 
των συσκευών.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι με τις αλλεπάλληλες νο-
μοθετικές ρυθμίσεις οι γέφυρες των μικρών αλιευ-
τικών μας σκαφών έχουν γεμίσει μηχανήματα και 
οι κατά συντριπτική πλειοψηφία μεροκαματιάρηδες 
ψαράδες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο  αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στην απαιτήσεις λειτουργίας και 
άλλων μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας. Ακόμα 
επισημαίνουμε ότι τα αντίστοιχα προηγούμενα μηχα-
νήματα είχαν κόστος γύρω στις 8.000 ευρώ. Παρά 
τις υποσχέσεις της Επιτρόπου Αλιείας κ. Μ. Δαμανά-
κη, σε διημερίδα για την αλιεία που έγινε στο νησί 
μας, για  πλήρη κάλυψη της δαπάνης για την προ-
μήθεια και εγκατάσταση της συσκευής VMS τελικά 
αυτή καλύπτεται μέχρι του ποσού των 2.500 ευρώ 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επίσης, κανείς 
δεν αναφέρεται στο υψηλό κόστος συντήρησης και 
λειτουργίας αυτών των συσκευών που θα μας επι-
βαρύνει επιπλέον, καθώς και το ERS ανέρχεται στα 
2.600ευρω χωρίς  ΦΠΑ.

Πρέπει να αντιληφθείτε ότι η εμμονή στην εφαρ-
μογή του μέτρου οδηγεί σε αδιέξοδο χιλιάδες ασχο-
λούμενους με την αλιεία και για τον λόγο αυτό ζητάμε 
αναστολή της εφαρμογή του και ταυτόχρονα διάλογο 
για την επίλυση του συνόλου των προβλημάτων του 
κλάδου μας».

Ενημέρωση

Πραγματοποιήθηκε στις 18/3 στο γραφείο του 
εμποροεπαγγελματικού συλλόγου ημερίδα ενημέρω-
σης με θέματα: 

- Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 «επιδοτήσεις και χρη-
ματοδοτήσεις επιχειρήσεων 2015», με εισηγητή τον κ. 
Απ. Χριστοδουλάκη. «Παρουσίαση της δομής των επι-
δοτούμενων και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 
Τελευταίες εξελίξεις και αναμενόμενα Προγράμματα 
ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων. Δομή 
και περιεχόμενα επιχειρηματικών σχεδίων».

- «Καθεστώς δανειοδοτήσεων, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις», με εισηγητή τον κ. Χαρ. Σαράντη, 
συνεργάτη μηχανολόγο του συλλόγου. «Παρουσίαση 
του καθεστώτος αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων 
και τις εταιρικές υποχρεώσεις σε θέματα ασφάλειας, 
υγιεινής και εργονομίας.

Επίσης, έγινε αναφορά στα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα-υποχρεώσεις μερικών επαγγελματικών κλάδων 
παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θετική και η συζή-
τηση που ακολούθησε ήταν ενδιαφέρουσα, όπως φά-
νηκε από τις πολλές ερωτήσεις που τέθηκαν.

Η Πάρος 
στη Μόσχα

Ο Δήμος Πάρου ολοκλήρωσε με επιτυχία την συμμε-
τοχή του στη διεθνή έκθεση τουρισμού «MITT 2015», 
η οποία διεξήχθη στη Μόσχα από 18 έως 21 Μαρτίου 
2015. Η έκθεση θεωρείται ως η σημαντικότερη στη 
Ρωσία και μία από τις σημαντικότρες παγκοσμίως.

Η Πάρος συμμετείχε στο περίπτερο του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), μαζί με τη Σαντορίνη 
από τις Κυκλάδες. Το stand της Πάρου όπως και ολό-
κληρη η έκθεση σημείωσε ικανοποιητική επισκεψιμό-
τητα και τα μηνύματα για την τουριστική περίοδο του 
2015 ήταν ενθαρρυντικά.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του δήμου Πάρου: «[…] 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν 
επαφές με επαγγελματίες τουρισμού και δημοσιογρά-
φους, των οποίων τα στοιχεία θα κοινοποιηθούν λίαν 
συντόμως  στους επαγγελματίες του νησιού προς 
αξιοποίηση. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
με τους αντιπροσώπους του Συνοδικού Γραφείου 
κ. Βασίλειο Τζέρπο και κ. Χρήστο Πετρέα, όπου και 
συζητήθηκε η προώθηση της Εκατονταπυλιανής ως 
προσκυνηματικός προορισμός. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για τον ιερό ναό 
της Εκατονταπυλιανής, την μόνιμη έκθεση με θέμα 
«Η Πάρος μέσα από τη ρώσικη χαρτογραφία 1770-
1774», η οποία φιλοξενείται στον χώρο των κελιών 
του μοναστηριού του Αϊ-Γιάννη Δέτη, το μοναστήρι 
του Χριστού του Δάσους και κυρίως ο τάφος του 
Αγίου Αρσενίου και τα αρχαιολογικά αξιοθέατα του 
νησιού. Στόχος του Δήμου Πάρου είναι η δυναμική 
παρουσία και συστηματική προβολή του νησιού τόσο 
στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτε-
ρικού. 

Το Δήμο Πάρου εκπροσώπησε η κ. Ελένη Τριπολι-
τσιώτη».

Παραδοσιακή 
κουζίνα

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, σε συνεργασία με φορείς, 
στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα επαγγελματι-
κής κατάρτισης ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπα-
σχολούμενων στο Νομό Κυκλάδων», υλοποιούν στην 
Πάρο πρόγραμμα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην αίθουσα του πο-
λιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», την Κυριακή 30 και 
Δευτέρα 31 Μαρτίου, από τις 4 το απόγευμα έως τις 
9 το βράδυ, έχει τίτλο: «Παραδοσιακή κουζίνα σε χώ-
ρους εστίασης».

Η εκπαιδεύτρια, κ. Μαρία Κρινά, θα παρουσιάσει 
πρακτικές κατευθύνσεις για τη χρήση τοπικών παρα-
δοσιακών προϊόντων και συνταγών στα μενού των 
εστιατορίων, και πιο συγκεκριμένα: Καταγραφή τοπι-
κών παραδοσιακών προϊόντων, κατάταξή τους ανάλο-
γα με την εποχικότητα και την επάρκεια, καταγραφή 

τοπικών «ξεχασμένων» συνταγών - πρότυπες συντα-
γές, μελέτη πραγματικών μενού εστιατορίων, αρχές 
σύνθεσης μενού – κοστολόγηση, παραδείγματα, επι-
λογή συνταγών για ένταξη στο μενού και δημιουργία 
ενός πρότυπου μενού. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Στρατηγική 
για τον 
τουρισμό

Τη διαμόρ-
φωση Εθνικού 
Σχεδίου Στρα-
τηγικής για 
τον Τουρισμό 
ανακο ίνωσε , 
απευθυνόμενη 
στο διοικητικό 
συμβούλιο του 
Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (ΞΕΕ), 
η αναπληρώ-
τρια υπουρ-
γός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά.

Όπως επισήμανε, στο πλαίσιο σύνθεσης του Οδικού 
Χάρτη του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τον Του-
ρισμό, αναμένει από το ΞΕΕ κατηγοριοποιημένα όλα 
τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Απευθυνόμενη στα μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρί-
ου -που είναι αιρετοί εκπρόσωποι των ξενοδόχων 
από όλες τις περιφέρειες της χώρας- η αναπληρω-
τής υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου αποτελεί κυρίαρχο στόχο 
του υπουργείου και ήδη αναζητούνται λύσεις για τον 
εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προ-
ϊόντος της χώρας. Η κ. Κουντουρά χαρακτήρισε το 
υπουργείο Τουρισμού «εργαλείο» επίλυσης προβλη-
μάτων της τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας, 
αναφέροντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι ήδη γί-
νονται παρεμβάσεις στο υπουργείο Εξωτερικών για 
τη διευκόλυνση έκδοσης βίζας από συγκεκριμένες 
χώρες όπου παρατηρούνται προβλήματα. Παράλλη-
λα, υπογράμμισε ότι στόχος της είναι η συρρίκνωση 
της γραφειοκρατίας και δεσμεύτηκε ότι το υπουργείο 
θα αποτελέσει τον συνεκτικό παράγοντα μεταξύ περι-
φερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης για την άμεση 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που δυσφημίζουν την 
εικόνα των τουριστικών προορισμών.

Επίσης, η κ. Κουντουρά αναγνώρισε τον θεσμικό 
ρόλο του ΞΕΕ επισημαίνοντας τη σημαντικότητα του 
έργου του, ενώ πρόσθεσε ότι είναι πρακτικός άνθρω-
πος και επιζητά γρήγορες και ορθολογικές λύσεις.
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Κορίτσια για φίλημα!
Πρωταθλήτριες Κυκλάδων 2014-2015

Υπάρχουν στιγμές στον αθλητισμό που σταματά ο νους του ανθρώπου. Δεν υπάρ-
χουν λόγια για να περιγράψει κανείς τον άθλο που πέτυχαν οι μικρές κοπέλες του 
Αθλητικού Ομίλου Πάρου. Ένα όμως είναι σίγουρο. Είναι και με τη βούλα πλέον, οι 
πρωταθλήτριες κορασίδων μπάσκετ στις Κυκλάδες και κέρδισαν τη συμμετοχή τους 
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κορασίδων. 

Όμως, για να φτάσουμε στον τελικό του κλειστού γυμναστηρίου Νάξου, που ο 
ΑΟΠ κέρδισε 33-24 τον ΑΟ Ερμούπολης, πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε πρώτα (για 
να κατανοήσει ο αναγνώστης τις αντιξοότητες), τα παρακάτω:

5 λόγοι
1. Ο ΑΟΠ ήταν η μοναδική ομάδα από τις τέσσερις των Κυκλάδων (οι υπό-

λοιπες τρεις: ΑΟ Ερμούπολης, ΑΕ Σαντορίνης, Πανναξιακός), που δε διαθέτει κλει-
στό γυμναστήριο.

2. Το τμήμα κορασίδων του ΑΟΠ έχει ιδρυθεί ουσιαστικά πριν 7 (ολογρά-
φως επτά) μήνες!

3. Ο ΑΟΠ δεν έχει την πολυτέλεια να διαθέτει «βάθος» στο ρόστερ του, καθώς 
όπως γράψαμε και παραπάνω το τμήμα είναι νεοσύστατο.

4. Η ομάδα κορασίδων του ΑΟΠ έπαιξε ουσιαστικά στο final 4 απρο-
πόνητη! Ο λόγος πολύ απλός. Τον τελευταίο μήνα με την κακοκαιρία και τις βροχο-
πτώσεις η Παριανή ομάδα δεν έκανε ολοκληρωμένες προπονήσεις.

5. Ο ΑΟΠ πέτυχε μία νίκη ιστορική, για την Ένωση Σωματείων Καλαθό-
σφαιρας Κυκλάδων, αφού νίκησε στον τελικό την Ερμούπολη. Γιατί είναι ιστορική 
η νίκη του ΑΟΠ, θα ρωτήσουν οι αναγνώστες μας; Γιατί νίκησε την Ερμούπολη θα 
απαντήσουμε και θα διευκρινίσουμε: Στα επτά χρόνια, που διεξάγεται το πρωτάθλη-
μα κορασίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων, όλα τα πρωταθλήματα τα έχει πάρει η Συριανή 
ομάδα! Και όχι μόνο αυτό. Επί 7 χρόνια η Ερμούπολη ήταν αήττητη. Η πρώτη ήττα 
στην ιστορία της ήταν αυτή της περασμένης Κυριακής, από τον ΑΟΠ!

Μετά τους παραπάνω πέντε λόγους όλοι κατανοούμε τη σημασία που είχε η νίκη 
του ΑΟΠ και πόσο ψυχή είχαν αυτές οι μικρές κοπέλες που έφεραν το πρώτο Κυ-
κλαδίτικο πρωτάθλημα κορασίδων στην Πάρο. 

Ο ΑΟΠ, εκτός από τα εύσημα όλου του Κυκλαδικού τύπου, κέρδισε όμως και άλλα 

πολλά πράγματα. Καταρχάς ανέδειξε στους αγώνες την MVP της διοργάνωσης, τη 
Μαρία Καλακώνα. Η ίδια ήταν και η πρώτη σκόρερ με 46 συνολικά πόντους σε 
ημιτελικό και τελικό.

Κύρια όμως ο ΑΟΠ απέδειξε πως ξέρει να δείχνει φίλαθλο πνεύμα και σε εποχές 
«περίεργες» να παραδίδει μαθήματα πολιτισμού. Στην επιστροφή από τη Νάξο, στο 
λιμάνι της Παροικιάς, τους περίμενε το διοικητικό συμβούλιο του ΑΟΠ, συγγενείς 
των κοριτσιών και πολλοί φίλοι του συλλόγου. Η νύχτα –που θα μείνει αξέχαστη 
στις αθλήτριες του ΑΟΠ- φωτίστηκε από πολλά βεγγαλικά. Στη συνέχεια οι παίκτρι-
ες της Παριανής ομάδας μαζί με φίλους του ΑΟΠ πήγαν σε κατάστημα της Παροι-
κιάς, για να διασκεδάσουν και να γλεντήσουν για το τρόπαιο.

Εκεί, φάνηκε η μεγαλοπρέπεια των ανθρώπων του ΑΟΠ, καθώς η ομάδα φιναλίστ 
του τελικού (ΑΟ Ερμούπολης), είχε αποβιβαστεί και αυτή από το πλοίο από Νάξο, 
και ανέμενε άλλο πλοίο για να τη μεταφέρει στη Σύρο. Η διοίκηση του ΑΟΠ κάλεσε 
στο κατάστημα που είχε πάει η και την ομάδα από τη Σύρο, για να διασκεδάσει μαζί 
τους. Έτσι, οι αθλήτριες και οι παράγοντες των δύο ομάδων έμειναν μαζί μέχρι τις 
βραδινές ώρες διασκεδάζοντας.

Η πορεία προς το τρόπαιο
Ο πρώτος αγώνας του ΑΟΠ στο final 4 της Νάξου, ήταν με την ΑΕ Σαντορίνης 

(πρώην Πανιώνιος Σαντορίνης). Η Παριανή ομάδα πήρε το προβάδισμα από την 
αρχή του παιχνιδιού και κυριολεκτικά ξεθέωσε στο τρέξιμο τις αντίπαλες παίκτριες.

Ο ΑΟΠ προηγήθηκε σχετικά εύκολα στο πρώτο δεκάλεπτο με 19-11, μάζευε αρ-
κετά ριμπάουντ και έτρεχε ασταμάτητα στον αγωνιστικό χώρο. Το πρώτο ημίχρονο 
τελείωσε με 37-22 υπέρ του ΑΟΠ. Στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, 
ο ΑΟΠ φάνηκε το ίδιο καλός με το πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε στη λήξη του με 
49-32. Στα 10 τελευταία λεπτά του παιχνιδιού ο ΑΟΠ έδειξε να κουράζεται, δείγμα 
ίσως και των λίγων προπονήσεων που είχε λόγω καιρού το προηγούμενο διάστημα. 
Το τελικό 59-53 μπορεί να μην αντικατόπτριζε τη συνολική εικόνα των δύο ομάδων, 
όμως σημασία στο μπάσκετ έχει το «ροζ» φύλλο του νικητή. Και αυτό το είχε πάρει 
ο ΑΟΠ.
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Πρωταγωνιστές 
Α.Ε. Σαντορίνης: (πρ. Πεταλωτής), Χάλαρη, Χοσοβά, Ρούσσου 4, Φραγκουδάκη, 

Τσούπα 26, Φύτρου, Φουστέρη 14, Γούσια 3, Τζούρου, Παπαϊωάνου 6, Χατζηδάκη.
ΑΟΠ: (πρ. Καζακίδης), Β. Καλακώνα 6, Νίκα, Φλέσσα-Δρακάκη, Αγ. Καλακώνα 

4, Δαφερέρα 8, Αλιπράντη 2, Βεντουρή, 
Βαρ. Καλακώνα 9, Μ. Καλακώνα 26, 
Μπαρμπαρή, Ιωαννίδου, Γκόκα 4.

Διαιτητές: Ισιγώνης - Κασάπη.

Ο τρόμος…
Η Ερμούπολη στον άλλον ημιτελικό 

είχε ταπεινώσει μέσα στο σπίτι του τον 
Πανναξιακό με 95-26. 

Το σκορ έλεγε τα πάντα για όποιον 
τολμούσε να αμφισβητήσει τον «αυτο-
κράτορα» του μπάσκετ κορασίδων στις 
Κυκλάδες. Χαρακτηριστικό ήταν ότι σε 
κανένα δεκάλεπτο ο γηπεδούχος Παν-
ναξιακός, δεν μπόρεσε να πετύχει πάνω 
από 10 πόντους. Η επίθεση της Ερμού-
πολης φαινόταν «πολυβόλο», ενώ η 
άμυνα αήττητη!

Ο τελικός!
Όσο και να φαίνεται περίεργο, ο μι-

κρός τελικός, που προηγήθηκε μεταξύ 
Πανναξιακού και ΑΕ Σαντορίνης, έδειξε 
κάποια δείγματα για τις προθέσεις του ΑΟΠ. Και αυτό διότι, η Σαντορίνη, που είχε 
ηττηθεί στον ημιτελικό από τον ΑΟΠ, κέρδισε σχετικά εύκολα τον ουσιαστικά γηπε-
δούχο Πανναξιακό με 46-32.

Ο ΑΟΠ χτύπησε την Ερμούπολη στον τελικό με την εξαιρετική άμυνα που έπαιξε, 
Πρώτιστο μέλημα του προπονητή Θ. Καζακίδη, ήταν να βγουν καλές άμυνες και να 
μαζεύονται στα δικά μας χέρια τα άστοχα σουτ των Συριανών παικτριών. Το σκορ 
παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, αλλά αυτό που είχε σημασία ήταν πως η 
Παριανή ομάδα δεν «έτρωγε» το εύκολο καλάθι. Όσο και αν ηχεί περίεργο η Καλα-
κώνα και οι συμπαίκτριες της ανάγκασαν τις Συριανές να πετύχουν όλους και όλους 
12 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, που τελείωσε με σκορ 12-12. Η πρώτη αποστολή 
εντός αγωνιστικού χώρου είχε λήξει και η άμυνα του ΑΟΠ «έτρωγε» σίδερα… Όσους 
πόντους δεν έβαλε ο ΑΟΠ σε όλο το πρώτο ημίχρονο τους έβαλε με το παραπάνω 

στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΑΟΠ πέτυχε μέσα σε 10 λεπτά 
16 πόντους και η λήξη του τρίτου δεκαλέπτου τον βρήκε να προηγείται με 28-22. 

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Παριανή ομάδα παρέδωσε σεμινάριο άμυνας. Δέχθηκε 
μόνο ένα καλάθι (!) και πέτυχε από την πλευρά της 5 πόντους. Το τελικό 33-24 υπέρ 
του ΑΟΠ έδωσε το δικαίωμα για τα πανηγύρια στην Παριανή αποστολή και βέβαια 

το πρωτάθλημα Κυκλάδων!

Πρωταγωνιστές 
Ερμούπολη: (πρ. Μαύρος): Κοτσιπε-

τσίδου, Κορορού 4, Συργιαννή 2, Του-
ντοσέ, Μ. Τζαβάρα 2, Συνοδινού, Σταυ-
ριανουδάκη, Καπούτσου 6, Α. Τζαβάρα 
6, Παχύλη 4, Γαλανού, Αρακά.

ΑΟΠ: (πρ. Καζακίδης), Β. Καλακώνα, 
Νίκα, Γκόκα, Αγ. Καλακώνα 1, Δαφερέρα 
6, Αλιπράντη, Βεντουρή, Β. Καλακώνα 
6(1), Μ. Καλακώνα 20, Μπαρμπαρή, Ιω-
αννίδου, Δούζα.

Διαιτητές: Παπαδημητρόπουλος - 
Ισιγώνης

Οι Νέοι
Στη Νάξο είχαμε και το final 4 των 

ομάδων νέων της ΕΣΚ Κυκλάδων. Ο 
ΑΟΠ κέρδισε την τρίτη θέση και λίγο 
έλειψε και αυτός να αγωνιστεί στον τε-
λικό και να προσπαθήσει να κερδίσει το 

τρόπαιο.
Οι νέοι του ΑΟΠ έχασαν στις λεπτομέρειες στον ημιτελικό με 57-53 από την Ερ-

μούπολη. Ο αγώνας ήταν ισόπαλος 53-53 έως και τα τελευταία 23 δευτερόλεπτα. 
Η ομάδα μας δέχθηκε δύο πόντους από φάουλ και στη συνέχεια με «πούλημα» της 
μπάλας αναγκάστηκε στην ήττα, καθώς δέχθηκε και άλλο καλάθι.

Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με τους: Πατέλη, Ζουμή, Κούτρα, Κονδύλη 4, Τσίπη, Δεκαβάλ-
λα, 20(1), Μιχαλάκη, Παπαχατζή 14(2), Καλόγηρο 4, Καλακώνα 9 (2) και Εσκή.

Στο μικρό τελικό, που ακολούθησε την επόμενη μέρα, ο ΑΟΠ, με σχετική ευκολία 
κέρδισε 54-25 τον Άρη Σύρου (πρωταθλητής ο ΑΟ Ερμούπολης, που κέρδισε στο 
συναρπαστικό τελικό 51-49 τον Πανναξιακό). Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με τους: Πατέλη 
6, Ζουμή 8(2), Κούτρα 2, Κονδύλη, Τσίπη 2, Δεκαβάλλας 2, Μιχαλάκη 5, Παπαχατζή 
17(3), Καλόγηρο, Καλακώνας 3(1) και Εσκή 7.
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συνήθης 
ύποπτος

του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Οι «άκαπνοι»
του αεροδρομίου

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγ έλεγε ότι για να κάνεις 
εχθρούς δε χρειάζεται να κηρύξεις πόλεμο, αλλά 
αρκεί να πεις ανοιχτά τη γνώμη σου…

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η «Φωνή της 
Πάρου», δέχεται μία ολομέτωπη επίθεση μέσω 
του διαδικτύου από άτομα που πρόσκεινται στον 
πυρήνα της δημοτικής πλειοψηφίας. Οι ολομέτω-
πες επιθέσεις έφθασαν στο σημείο να ισχυριστούν 
ότι γίνεται και παραποίηση των συνεντεύξεων που 
φιλοξενούμε στην εφημερίδα μας.

Το παραπάνω «μαζεύτηκε» στη συνέχεια, αφού 
όταν παρουσιάστηκαν τα ντοκουμέντα από την 
εφημερίδα μας, οι λασπολόγοι της δημοτικής 
πλειοψηφίας ανήμποροι και αποκαμωμένοι από 
τα στοιχεία, κούρνιασαν στις γωνίες…

Είναι φανερό πως καμία εξουσία στον κόσμο δε 
θέλει τα ΜΜΕ, όταν δε τους «λιβανίζουν». Έτσι, 
αμαθείς πολιτικάντηδες της τοπικής εξουσίας 
προσπαθούν να ρίξουν λάσπη στην εφημερίδα 
μας προκειμένου να αποπροσανατολίσουν την 
κοινή γνώμη του τόπου μας. Τελευταίο «ζωντανό» 
παράδειγμα η υπόθεση του νέου αεροδρομίου 
Πάρου.

Η Φ.τΠ., ήταν και είναι το μόνο μέσο στο νησί 
μας που στήριξε την προσπάθεια από την πρώ-
τη στιγμή. Όταν ορισμένοι –που ανήκουν σήμερα 
στην πλειοψηφία- συντάσσονταν ψυχή και σώμα 
με ύποπτα συμφέροντα που εξυπηρετούσαν άλ-
λους σκοπούς, η Φ.τΠ. έκανε πρωτοσέλιδα για να 
παρουσιάσει την εξέλιξη του έργου. Όταν κάποιοι 
έσερναν στο άρμα τους ακόμα και βουλευτές του 
Ελληνικού κοινοβουλίου για να αμφισβητήσουν 
την ανάγκη ύπαρξης νέου αεροδρομίου, η Φ.τΠ. 
ήταν μπροστά στους αγώνες. Όταν γίνονταν μηνύ-
σεις κατά τοπικών παραγόντων για την αντίδρασή 
τους στα παραπάνω φαινόμενα η εφημερίδα μας 
έκανε πρωτοσέλιδα και αναλύσεις για να εξηγή-
σει στην κοινή γνώμη του νησιού, τι έχει γίνει. Θα 
μπορούσα να γεμίσω σελίδες για το τι έκανε η 
εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας για την 
υλοποίηση του έργου του αεροδρομίου.

Η εφημερίδα μας υποστηρίζει με κάθε τόνο ότι 
στην κατάσταση που έφθασε το έργο -και για 
την ώρα έχει εγκαταλειφτεί από την πολιτεία- η 
λύση είναι μία. Δηλαδή, η κατασκευή μονίμων και 
ανάλογων κτιριακών υποδομών για τη λειτουργία 
ενός σύγχρονου αεροδρομίου.

Έντεχνα μέρος της δημοτικής πλειοψηφίας 
ισχυρίζεται –όπως και για όλους όσοι είναι στην 
παραπάνω λογική- ότι εμείς δε θέλουμε το έργο! 
Το παραμύθι μπορεί να μην έχει δράκο, αλλά επί 
της ουσίας, αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο, 
πόσο μάλλον από «άκαπνους» στην ιστορία κατα-
σκευής του νέου αεροδρομίου του νησιού μας. 
Έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούμε να 
αποδείξουμε ποιοι ήταν αυτοί που όταν ξεκίνησε 
το έργο μιλούσαν περί άλλων και το κατηγορού-
σαν. Δε τα δημοσιεύουμε για την ώρα, διότι δεν 
είναι αυτός ο σκοπός μας…

Το νέο αεροδρόμιο της Πάρου είναι δικαιωματι-
κό έργο της Παριανής κοινωνίας και δεν ανήκει σε 
κανέναν «άκαπνο» πολιτικάντη. Είναι έργο που θα 
συμβάλει στην ανόρθωση της τοπικής οικονομίας.

Ναύαρχος ο 
Σιέττος

Tην απονομή του βαθμού του Ναυάρχου Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία, 
στον Αντιναύαρχο - νεότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώ-
ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Σιέττο Βασίλειο, ο 
οποίος αποστρατεύεται κατόπιν εγγραφής του στον 
Πίνακα: «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία 
τους» και τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέ-
σης του νεότερου Υπαρχηγού του Λιμενικού Σώματος 
- Ελληνικής Ακτοφυλακής, αποφάσισε (για τις κρίσεις 
των ανώτατων αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος-
Ελληνικής Ακτοφυλακής), το Ανώτατο Συμβούλιο Κρί-
σεων, υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτε-
λείου Ναυτικού.

Ο κ. Σιέττος διετέλεσε Υπολιμενάρχης στην Πάρο 
από τον Μάιο του 1987 έως και τον Σεπτέμβριο του 
1998 για δύο έτη, και ακολούθως Λιμενάρχης, ενώ 
στη Σύρο από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως και το 
τέλος Νοεμβρίου του 2005 Λιμενάρχης και στη συνέ-
χεια Περιφερειακός Διευθυντής από αρχές Μαΐου του 
2011 έως και το τέλος Σεπτεμβρίου του 2012.

Εμπλοκή
Η υπόθεση κατασκευής υδατοδρομίων από την Πε-

ριφέρεια Ν. Αιγαίου, στο χώρο ευθύνης της σημείωσε 
εμπλοκή, έπειτα από απόφαση του Λιμενικού Ταμείου 
νότιας Δωδεκανήσου.

Συγκεκριμένα, το παραπάνω Λιμενικό Ταμείο, που 
κλήθηκε να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση 
με την Περιφέρεια, δέχθηκε μεν την κατασκευή των 
υδατοδρομίων από πόρους της Περιφέρειας, αλλά 
απέρριψε ένα άρθρο της σύμβασης, απορρίπτοντας 
ουσιαστικά τη συνεργασία που προτάθηκε.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η άδεια του υδατο-
δρομίου εκδίδεται στο όνομα του Λιμενικού Ταμείου 
στο οποίο περνά η ιδιοκτησία και η διαχείρισή του. Σε 
περίπτωση όμως που το λιμενικό Ταμείο θα θελήσει 
στη συνέχεια να αναθέσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη 
διαχείριση του υδατοδρομίου, τότε απαιτείται και η 

σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Ο περιφερειάρχης κ. Γ. Χατζημάρκος για την υπόθε-

ση δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά λογι-
κό και αυτονόητο για ένα φορέα ο οποίος πληρώνει 
και εκτελεί ένα έργο και το δίνει στην χρήση και την 
ενός άλλου φορέα ή οργανισμού (…). Η φιλοσοφία 
αυτού του εγχειρήματος, είναι η δημιουργίας δικτύου 
υδατοδρομίων. Αν παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη 
αυτού του δικτύου να το διασπούν με αυτήν την ευ-
κολία, τότε είναι φανερό ότι καταρρέει η λογική του 
δικτύου. 

Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που η Περιφέρεια 
μπήκε μπροστά και ανέλαβε τη μεγάλη δαπάνη εκτέ-
λεσης του έργου. Εμείς δεν μπορούμε να χρηματοδο-
τήσουμε έργα που δεν εντάσσονται στον βασικό πυ-
λώνα της φιλοσοφίας αυτού του εγχειρήματος, που 
είναι η δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων».

Μία ιστορία 
από το μέλλον…

Ένα χρόνο μετά τη διακυβέρνηση της χώρας από το 
ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα δεν άντεξε στον οικονομικό πόλεμο 
της Γερμανίας και των βορείων εταίρων και κήρυξε 
πτώχευση.  Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, χιλιάδες 
Γερμανοί επιχειρηματίες εισέβαλαν στην Ελλάδα και 
αγόρασαν σχεδόν τα πάντα σε εξευτελιστικές τιμές, με 
στόχο να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα οργανωμένο 
βορειοευρωπαϊκό κράτος. 

Στην Πάρο αποπερατώθηκε το αεροδρόμιο σε λί-
γους μήνες… Αντικαταστάθηκε  ο Δήμαρχος με κάποιον 
Markus Kovelski. Διάλεξαν το όνομα του να μοιάζει με 
του δικού μας. Στο Δημαρχείο κυμάτιζε η σημαία της 
Γερμανίας και της ΕΕ. Της Ελλάδας ήταν διακριτικά δι-
πλωμένη. Στο Κέντρο Υγείας προσλήφθηκαν Γερμανοί 
γιατροί και νοσοκόμες. 

Στο λιμάνι τα καμάκια πήγαν για χταπόδια και στον 
παραλιακό τα τραπεζοκαθίσματα  κάηκαν στις ξυλό-
σομπες. Το παράνομο παρκάρισμα ήταν παρελθόν, 
μπήκαν παρκόμετρα παντού. Το ανώτατο όριο ταχύτη-
τας στο νησί ορίστηκε στα 50 χλμ. Μέσα σε δυο χρό-
νια η Πάρος και η υπόλοιπη Ελλάδα άλλαξαν εικόνα. 
Μεταμορφώθηκαν σε μια μικρή Γερμανία του Αιγαίου. 
Η κ. Μέρκελ και ο κ. Σόιμπλε ερωτεύτηκαν σφόδρα 
τη Νέα Ελλάδα, αγόρασαν εξοχικά στο Φάραγγα και 
προέτρεψαν τους συμπατριώτες τους να επισκεφτούν 
τη χώρα μας. Τον πρώτο χρόνο, έντεκα εκατομμύρια 
Γερμανοί κατέκλυσαν τις παραλίες μας. Όμως με με-
γάλη έκπληξη, το Βερολίνο διαπίστωσε ότι 

τον επόμενο χρόνο ο αριθμός μειώθηκε στο μισό, 
μετά στο ένα τέταρτο και στο τέλος δεν ερχόταν κα-
νείς. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι Γερμανοί πολίτες 
δεν ξεκουραζόντουσαν και δεν ηρεμούσαν πλέον 
στις διακοπές τους. Μετά από έντεκα μηνών σκληρή 
δουλειά, επιθυμούσαν να ζήσουν σε ένα ξένοιαστο 
και διαφορετικό περιβάλλον. Τώρα, οι διακοπές τους 

ήταν μια συνέχιση της ζωής που έκαναν στη Γερμα-
νία. Πολλά καταστήματα στην Ελλάδα είχαν αναρτήσει 
Γερμανικές σημαίες και στα εστιατόρια τα γκαρσόνια 
φορούσαν υποχρεωτικά μαύρο παντελόνι, άσπρο που-
κάμισο, μαύρη γραβάτα, και μιλούσαν γερμανικά. 

Στα μενού δεν έλειπε η Weizenbier, το Έμμενταλ, το 
Apfelstrudel και το Kartoff elpuff er. Το Bratwurst αντι-
κατέστησε το σουβλάκι, και τα βαλσάκια με ακορντε-
όν αντικατέστησαν τα τραγούδια του Κονιτόπουλου. 
Οι περισσότερες παραλίες οργανώθηκαν με ξαπλώ-
στρες και ομπρέλες και οι υπόλοιπες είχαν επιγραφές  
VERBOTEN. Το χειρότερο απ’ όλα ήταν η απόλυτη 
ησυχία μετά τα μεσάνυχτα . Όλα ήταν κλειστά. Επόμε-
νο ήταν, σε ένα  τέτοιο περιβάλλον οι ταλαίπωροι Γερ-
μανοί να μη περνούν ξένοιαστες Ελληνικές διακοπές. 
Επιστρέφοντας στον τόπο τους, ένιωθαν εκνευρισμέ-
νοι και πιο κουρασμένοι από ότι ήσαν πριν ταξιδέψουν. 
Και τότε συνέβη το απροσδόκητο. Για να εκτονωθούν, 
πήγαιναν σε Ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία και 
γλεντούσαν μέχρι τα ξημερώματα, σπάζοντας πιάτα 
και χορεύοντας συρτάκι. Πάρκαραν τα αυτοκίνητα 
τους όπου τους γούσταρε, οδηγούσαν με υπερβολικές 
ταχύτητες, μούντζωναν στους δρόμους, και αποκα-
λούσαν ο ένας τον άλλο μλκ… Η Καγκελαρία ανησύ-
χησε και προσπάθησε να επιβάλει την τάξη. Δυστυχώς 
όμως οι Γερμανοί πολίτες όλο και περισσότερο έτειναν 
να μοιάσουν στους Έλληνες. Η συνέχεια ήταν θλιβερή, 
γιατί μειώθηκε η παραγωγή, αυξήθηκε η ανεργία και 
ο Σόιμπλε αναγκάστηκε να προσφύγει στο ΔΝΤ για 
δάνειο. Μετά από αυτό τον εξευτελισμό, δεν άντεξε 
και αυτοκτόνησε πίνοντας κώνειο. 

Την κ. Μέρκελ την βρήκαν κρεμασμένη στα κάγκελα 
της Καγκελαρίας με μια επιγραφή στο στήθος: «Δεν 
διδάχτηκα από την ιστορία. Ζητώ συγγνώμη από τον 
Ελληνικό λαό». Το ημερολόγιο έδειχνε 25 Μαρτίου 
2021. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε χωρίς να πέσει 
τουφεκιά.

Η πτώση του 4ου Γερμανικού ράιχ. «Απόσπασμα από 
το βιβλίο μου Getting to Understand the Greeks Nr2, 
έκδοση 2022».

Δημήτρης Καλανδράνης
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Γενική συνέλευση
Το έργο του βιολογικού καθαρισμού και της αποχέτευσης στην Αντίπαρο, ολοκλη-

ρώνεται έπειτα από εργασίες δύο περίπου ετών.
Την περασμένη εβδομάδα, ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Αναστάσιος Φαρούπος, 

παραβρέθηκε σε γενική συνέλευση κατοίκων του νησιού, όπου τους ενημέρωσε για 
το παραπάνω έργο.

Ο κ. Φαρούπος εξήγησε ότι μέλημά του είναι να γίνονται γενικές συνελεύσεις 
και ενημέρωση των κατοίκων, 
τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα. Κάτι τέτοιο δεν έχει κα-
ταστεί ακόμα δυνατόν, λόγω 
του ότι πρώτη προτεραιότητα 
αυτή τη στιγμή είναι η στελέ-
χωση του δήμου με προσωπι-
κό, για να μπορέσουν να λει-
τουργήσουν. Ο κ. δήμαρχος 
στην αρχική του τοποθέτηση 
σημείωσε: «Ο δήμος είναι 
ανοιχτός για όλους. Δεν δι-
εκδικούμε το αλάθητο. Όλοι 
οι δημότες είναι ίσοι».

Στη συνέχεια ο κ. Φαρού-
πος για το έργο του βιολογι-
κού καθαρισμού και αποχέ-
τευσης, που στην ουσία είναι 
ένα, όπως εξήγησε, μεταξύ 
άλλων είπε:

«Το έργο στην ουσία έχει 
τελειώσει και είναι έτοιμο 
να παραδοθεί. Η εταιρεία 
έχει ακόμα να κάνει μερικές 
μικροεγκαταστάσεις και τε-
λειώνουν. 

Τα μεγάλα μηχανήματα τα 
έχουν πάρει και δεν υπάρχει 
κάτι για να σκάψουν πλέον, 
που θα είναι μεγάλο. Μας 
έχουν δώσει και τα σχέδια με τα σημεία που θα γίνουν οι συνδέσεις. Αυτό που 
υπολείπεται είναι ένα πρόβλημα με τη ΔΕΗ, η οποία όπως λέει δεν έχει σύρματα 
για να συνδέσει πίσω στο Σιφναίικο γιαλό τους υποσταθμούς, από τους οποίους 
θα πάει το ρεύμα. πάνω στο βιολογικό και θα συνδέσει και το τελευταίο αντλιο-
στάσιο, που είναι πάνω στο υποσταθμό. Με τον ίδιο υποσταθμό θα λειτουργεί και 
η αφαλάτωση. 

Πρέπει να συγχρονιστούμε ώστε οι συνδέσεις από τη στιγμή που θα μπει σε 
λειτουργία το έργο, να ξεκινήσουν την επόμενη μέρα. Αν γίνουν τώρα συνδέσεις 
τα αντλιοστάσια θα γεμίσουν, θα υπερχειλίσουν, και τότε… θα υπάρξει μεγάλο πρό-
βλημα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες, μιας και μηχανικό ως γνωρίζετε, δεν έχου-
με. Οι ιδιωτικές συνδέσεις είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι αν δε 
γίνουν σωστά, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη. Δηλαδή, δεν πρέπει να περνούν τα λύματα μέσα από βόθρο, να 
«κουμπώσουν» σωστά οι συνδέσεις κ.α. Κάναμε κάποιες προσπάθειες με έγγραφο 
που στείλαμε στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, για να μας συνδράμουν με ένα μηχανικό 
και να αναλάβει ο δήμος τις ιδιωτικές συνδέσεις. Η Περιφέρεια μας απάντησε αρ-

νητικά, ότι δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Η επόμενη κίνηση που κοιτάξαμε, ήταν να 
κάνουμε προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Πάρου, που έχει τεχνογνωσία. Ήρ-
θαν εδώ, είδαν τα πράγματα πως έχουν (υψομετρικές διαφορές κλπ) και μας έκα-
ναν μία πρόταση: 1600 ευρώ ανά σύνδεση. Το ποσό είναι τεράστιο, αλλά συν τοις 
άλλοις μας ειδοποίησαν μετά, πως δεν μπορούν να αναλάβουν το έργο. Έτσι, μετά 
από πολύ σκέψη –και στην ουσία δεν υπάρχει άλλη λύση- αποφασίσαμε με τη βοή-
θεια των μηχανικών που είναι στην Αντίπαρο και των μηχανικών της εταιρείας- να 
αναλάβει κάθε ιδιώτης εξ ολοκλήρου τη σύνδεση, αφού όμως πρώτα προσλάβει 
ένα μηχανικό ιδιώτη, που θα είναι και ο υπεύθυνος (αυτός που θα υπογράψει) για 
τη σύνδεση. Σύνδεση εννοούμε το σημείο που ενώνεται ο ιδιώτης πάνω στο δημό-

σιο δίκτυο. Το τι θα κάνει στο 
χωράφι του ή όπου αλλού 
αποφασίσει να έχει τις σω-
ληνώσεις του είναι δική του 
υπόθεση. Αυτά όλα θα έχουν 
οικονομική επιβάρυνση, αλλά 
σε σχέση με τα χρήματα που 
ζητούσε η ΔΕΥΑΠ και πόσο 
χρεώνουν άλλοι δήμοι τις 
συνδέσεις, σαφώς θα είναι 
λιγότερα. Μ’ αυτό τον τρόπο 
εξασφαλίζεται η σωστή σύν-
δεση, ο ιδιώτης και ο δήμος. 

Θα υπάρχει ένα μικρό τέ-
λος σύνδεσης, το οποίο θα το 
πληρώνει ο μηχανικός, δηλα-
δή ο ιδιώτης. Το ύψος αυτού 
του τέλους δεν το έχουμε 
καθορίσει ακόμα. Η σκέψη 
μας είναι να είναι γύρω στα 
150 ευρώ για τα σπίτια και 
τα καταστήματα που δεν εί-
ναι υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, και 300 ευρώ για τα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
δηλαδή, ξενοδοχεία, ενοικια-
ζόμενα δωμάτια και εστιατό-
ρια-μπαρ».

Μετά την ενημέρωση του κ. 
Φαρούπου, έγινε ενημέρωση 

και από το μηχανικό της εταιρείας που κατασκεύασε το έργο του βιολογικού-αποχέ-
τευσης και στη συνέχεια υπήρχε διάλογος με τους πολίτες.

Από πολίτες εκφράστηκαν παράπονα, διότι ενώ οι οικίες τους βρίσκονται κοντά ή 
πέριξ του έργου, αυτοί δε συνδέονται. Ο μηχανικός απάντησε ότι έπραξε σύμφωνα 
με τη μελέτη. Σημειώνουμε ότι η μελέτη είναι προ δεκαετίας περίπου. Ο κ. Φαρού-
πος είπε πως ο ίδιος και οι συνεργάτες του αναζητούσαν πριν χρόνια να δουν τη 
μελέτη, αλλά αυτή ήταν «κρυφή…», δείχνοντας ουσιαστικά τον τρόπο που αντιμετω-
πίστηκε το έργο από προηγούμενες διοικήσεις του δήμου Αντιπάρου. Πάντως όπως 
είπε ο μηχανικός υπάρχουν τεχνικοί τρόποι για να συνδεθούν και αυτές οι οικίες.

Παράπονα ακούστηκαν και από άλλους πολίτες που υποστήριξαν ότι τα οικήματα 
τους ήταν στη μελέτη, αλλά δε συμπεριλήφθηκαν στο έργο. Γι’ αυτό το θέμα δεν 
υπήρχε σαφή απάντηση, αλλά ο κ. Φαρούπος είπε πως θα προσπαθήσει να βρει 
λύση.

Τέλος, για πιθανές παράνομες συνδέσεις ο κ. δήμαρχος είπε ότι αν γίνουν αυτές 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα και να σπάσουν σωλή-
νες, ενώ σημείωσε πως σε τέτοια περίπτωση θα υπάρξουν βαριά πρόστιμα. 

Πρόγραμμα 
απομάκρυνσης 
εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα αποτελούν εστία μόλυνσης εξαιτίας  της μακράς 
ακινησίας τους, της συσσώρευσης απορριμμάτων, ενώ είναι και σημαντική πηγή 
δημιουργίας αποβλήτων με σοβαρές ρυπαντικές επιπτώσεις (σκουριές, λάδια, υγρά 
φρένων, κ.λπ.). 

Συγχρόνως, καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης, ενώ συχνά αποτελούν 
την αιτία για την πρόκληση ατυχημάτων για διερχόμενους πεζούς και οδηγούς. Δεν 
είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα εγκαταλελειμμένο όχημα εμποδίζει τη διέλευση 
ανθρώπων με αναπηρία ή ακόμη και την προσπέλαση οχημάτων άμεσης ανάγκης 
αλλά και απορριμματοφόρων. 

Η αρνητική εικόνα που παρουσιάζεται στον χώρο, όπου δρόμοι και οικόπεδα με-
τατρέπονται σε «νεκροταφεία» αυτοκινήτων κοντά σε σημεία τουριστικού ενδιαφέ-

ροντος, δεν αρμόζει στην Αντίπαρο. Το φαινόμενο των διάσπαρτων εγκαταλελειμ-
μένων οχημάτων έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το ζήτημα είναι πολυδιάστατο 
με αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία του Δήμου και πρέπει να ληφθεί πολύ 
σοβαρά υπόψη από τους ιδιοκτήτες των «αφημένων στην τύχη τους» οχημάτων 
τόσο για το ζήτημα της ευταξίας όσο και για την έννοια της θέσης στάθμευσης στον 
δημόσιο χώρο, που είναι μείζονος σημασία για τον δημότη.

Ο Δήμος Αντιπάρου σχεδιάζει ειδικό πρόγραμμα, με άμεση εφαρμογή, για την κα-
ταγραφή και απόσυρση όλων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Παρακαλούνται οι 
δημότες μας να συνδράμουν στις προσπάθειές μας και να βοηθήσουν για την άρση 
του φαινομένου.

Συγκεκριμένα:
α) όσοι έχουν οχήματα προς απόσυρση να ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία 

μέσω των πιστοποιημένων Εταιρειών Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων.
β) όσοι έχουν παραδώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας ή έχουν κάνει δήλωση ακινη-

σίας οχήματος να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει η υπεύθυνη δήλωση 
που έχουν καταθέσει, ότι δηλαδή το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο 
χώρο.

γ) να δηλώσουν μέσω του e-mail: info@antiparos.gr ή στο Γραφείο του Δήμου, 
τα εγκαταλειμμένα οχήματα που βρίσκονται στη γειτονιά τους ή έχουν υποπέσει 
στην αντίληψή τους.

Η συμβολή όλων μας για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος είναι σημαντική 
και γι’ αυτό η ενεργή συμμετοχή των δημοτών αποτελεί ανεκτίμητη βοήθεια στη 
Διοίκηση του Δήμου Αντιπάρου.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
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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

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-
λείται οικόπεδο 330 τ.µ. µε 
την άδεια οικοδοµής. Τηλ: 
6989871269 

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                           

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

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

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται οι-
κία, µεζονέτα 85 τµ, µε 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑ-
ΤΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται, 90 τ.µ., 
5 χιλιόµετρα από το λιµάνι, 
για σεζόν. Τηλ: 6980453329

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

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

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

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

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

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ζητεί-
ται, για service πρωινών και 
pool bar. Απαραίτητη η γνώ-
ση Αγγλικών. θα προτιµηθεί 
άτοµο που γνωρίζει επιπλέον 
Γαλλικά ή/και Ιταλικά. Παρα-
καλώ επικοινωνήστε µε τον 
διευθυντή στα τηλέφωνα:  
22840 51858 & 6958 621575

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται α-
πό εµπορική εταιρεία 
τροφίµων και διανοµών. Α-
παραίτητες προϋποθέσεις: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ί-
πλωµα Οδήγησης, Ηλικία 
έως 35 ετών, Ελληνικής 
Υπηκοότητας. Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6944109845

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητείται από το 
κοµµωτήριο ART HAIR – 
Καστανίας Στέφανος, για 
χτενίσµατα και βαφείο. Απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία. Τηλ: 
2284023660

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΕ-
ΡΑ ζητείται για πολυτελείς 
βίλες, µε προϋπηρεσία, για 
καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6932316389

ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ & ΠΩΛΗΤΡΙΑ 
ζητούνται. Τηλ.2284024966, 
Κιν.6974367781

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για 
ενοικιαζόµενη τουριστική 
κατοικία, από Ιούνιο µέχρι Σε-
πτέµβριο. Τηλ: 6979291449, 
∆ευτέρα-Παρασκευή 18.00-
19.30

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ ζητεί κυρία για µπουφέ 
ή λάντζα. Τηλ: 2284027207, 
2284023652

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

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΑΛΙΑ ζη-
τείται για αγορά από 3 έως 5 
µέτρα, σε οποιαδήποτε κα-
τάσταση, χωρίς χαρτιά. Κος 
Γιάννης. Τηλ. επικοινωνίας: 
6937060803
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Σιβάκας Γεώργιος του Χαράλαμπου και της 

Χριστίνας το γένος Παπανδρέου που γεννήθηκε στη 
Λευκωσία και κατοικεί στους Αγίους Τριμιθίας (Λευ-
κωσία) και η Γιάγκου Ελένη του Νικολάου και της 
Ευανθίας το γένος Καρσερίδη που γεννήθηκε στη 
Λευκωσία και κατοικεί στην Αγλάντζια (Λευκωσία), θα 
έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον Άγιο Φωκά της Πά-
ρου στις 25.05.2015.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο πρόεδρος και τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. Παροικίας, 

Μάρπησσας και Αλυκής, ευχαριστούν τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο «Αρχίλοχο» και τη Θεατρική του Ομάδα, που 
πραγματοποίησαν ακόμα μία παράσταση για όλους 
εμάς με μειωμένη είσοδο και μας χάρισαν ένα ευχάρι-
στο απόγευμα.

Μετά τιμής
Ο πρόεδρος και τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.

Λεοντής Μικές

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 4 Απριλίου.
Τηλ. για ραντεβού:

22990 69055 & 697 6797449



www.fonitisparou.gr

Ευχαριστίες 
ΕΚΑΒ Πάρου

Με την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να εκ-
φράσουμε τις ευχαριστίες μας στο Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου – Αντιπάρου, 
για την ευγενική τους χορηγία στην αντικατάσταση 
των ελαστικών στο ΚΗΗ 1049 ασθενοφόρο όχημα 
του τομέα μας.

Επίσης, ευχαριστούμε τον κ. Καλακώνα Χρήστο για 
τη δωρεάν τοποθέτησή τους.

Ευχόμαστε να είστε πάντα αρωγοί και συμπαραστά-
τες σε τέτοιου είδους προσφορές που βοηθούν στην 
καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Η υπεύθυνη τομέα Πάρου
Μαλαματένιου Νικολέτα
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Συγχαρητήρια 
της ΚΔΕΠΑΠ

Η αθλητική επιτροπή της ΚΔΕΠΑΠ εξέδωσε (με με-
γάλη καθυστέρηση) ανακοίνωση για επιτυχίες Παρια-
νών αθλητών το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η ανα-
κοίνωση έχει ως εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε τις μεγάλες 
επιτυχίες σε Κυκλαδικό και Πανελλήνιο επίπεδο Πα-
ριανών συλλόγων και αθλητών που με την επιμονή 
τους, την διαρκή προσπάθεια και την θέλησή τους 
εκπροσώπησαν επάξια το νησί μας σε σημαντικές δι-
οργανώσεις.

Συγχαίρουμε θερμά τις κορασίδες του τμήματος 
μπάσκετ του Α.Ο. Πάρου και τον προπονητή τους κ. 
Χρήστο Καζακίδη για την κατάκτηση του τίτλου της 
Πρωταθλήτριας Κυκλάδων 2015 καθώς και την εφη-
βική ομάδα καλαθοσφαίρισης του Α.Ο.Π. για την κα-
τάκτηση της τρίτης θέσης.

Επίσης συγχαίρουμε τον Σύλλογο Καράτε Kick 
Boxing Νάουσας Πάρου για την επιτυχία του αθλητή 
του Έζεν Βλαχάκη ο οποίος κατέκτησε το χρυσό με-
τάλλιο στο Open Championship 2015 που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα και την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Πάρου 
για τις σπουδαίες επιτυχίες των αθλητών του Μπρα-
ζίλιαν Ζίου Ζίτσου Σιμιτζή Παναγιώτη και Ρούσσο Θε-
οδόση χρυσά μετάλλια, Μπόνη Ευάγγελο και Μασελά 
Ελισάβετ αργυρά μετάλλια και Κώστα Χανιώτη χάλκι-
νο μετάλλιο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που επίσης 
διεξήχθη στην Αθήνα.

Τέλος ευχόμαστε καλή επιτυχία στα ποδοσφαιρικά 
τμήματα παίδων και νέων του Α.Ο.Π. που θα λάβουν 
μέρος στο Final Four του Κυκλαδικού Πρωταθλήμα-
τος.

Η Αθλητική Επιτροπή της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων της θα συνεχίσει να στηρίζει την 
προσπάθεια και το έργο όλων των αθλητικών συλλό-
γων και σωματείων του νησιού μας στην κατεύθυνση 
της καλλιέργειας αθλητικού πνεύματος και του «ευ 
αγωνίζεσθαι» που πρέπει να αποτελούν τον κύριο πυ-
λώνα κάθε αθλητικής δραστηριότητας».

«Athens Eurolymp 
Week 2015»

Ο ναυτικός όμιλος Πάρου, συμμετείχε με αποστολή 
20 αθλητών, στο διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα: «Athens 
Eurolymp Week 2015», που διοργανώθηκε από την 
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, στην θαλάσσια πε-
ριοχή του Φαλήρου, από τις 13 έως τις 19 Μαρτίου.

Στον αγώνα συμμετέχουν όλες οι ολυμπιακές κα-
τηγορίες (Laser Radial Γυν., Laser std Ανδρών, 49er, 
RSX, 470, Finn, καθώς και οι κατηγορίες ανάπτυξης 
(Optimist, 420, Laser 4,7, tecno) και ΑΜΕΑ 2.4 mr.

Οι συμμετοχές έφτασαν τους 600 αθλητές από 10 
χώρες και ο ΝΟΠ είχε την πολυπληθέστερη  αποστολή 
από την Περιφέρεια, και με πολύ καλή παρουσία στα 
αποτελέσματα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί η συμμετοχή 
της Παριανής πρωταθλήτριας Σ. Θεοχάρη, σε ολυ-
μπιακή κατηγορία, μετά από δυο χρόνια απουσίας. Οι 
προπονητές που συνόδεψαν τους αθλητές του ΝΟΠ 
στους αγώνες ήταν οι κ.κ. ο Ρίζος Φώτης και Κελαϊδί-
της Νίκος, στην κατηγορία optimist, o Ταγαρόπουλος 
Παναγιώτης, στην κατηγορία 420 και ο Κεφαλωνίτης 
Τζώρτζης, στην κατηγορία Laser radial. Οι θέσεις που 
κατέλαβαν ανά κατηγορία οι αθλητές του ΝΟΠ ήταν: 

Optimist (συνολικά 155 αθλητές)
Μπρούσης Βίκτωρ 41η θέση
Μυτιληναίος Ανδρέας 50η θέση
Παναγιωτίδης Κων/νος 69η θέση
Καλάργυρος Μιχάλης 80η θέση
Μπομποτάς Νικόλας 81η θέση
Ανδρεάδης Γρηγόρης 84η θέση
Ραγκούσης Στέφανος 144η θέση
Καρασαντές Κων/Νος 145η θέση
Optimist κοριτσιών (συνολικά 76 αθλήτριες)
Μαλατέστα Πωλίνα 16η θέση
Καλακώνα Μαρίνα 67η θέση
Καλακώνα Μαριαλένα 73η θέση
Κατηγορία 420 (συνολικά 25 αθλητές)
Πατέλης Νικόλαος-Δαφερέρας Γεώργιος, 8η θέση 

στην γενική και 4η θέση στην κατηγορία αγοριών
Γκόκα Αικατερίνη-Γκόκα Φιλίππα, 19η θέση στην γε-

νική και 5η θέση στην κατηγορία κοριτσιών
Μπομποτάς Χρήστος-Παπάς Δημήτρης, 20η θέση 

στην γενική και 15η στην κατηγορία αγοριών
Κατηγορία Laser Radial (συνολικά 21 αθλή-

τριες)
Θεοχάρη Σταυρούλα 4η θέση.

Συγχαρητήρια 
«Ενότητας»

«Πολλά συγχαρητήρια στις κορασίδες του Α.Ο. Πά-
ρου που αναδείχθηκαν άξιες πρωταθλήτριες Κυκλά-
δων στο μπάσκετ, καθώς επίσης και στον προπονητή 
τους, κ. Θεόδωρο Καζακίδη.

Η πολύ μεγάλη τους επιτυχία γέμισε με χαρά και 
υπερηφάνεια όλες και όλους τους Παριανούς. Παράλ-
ληλα αντικατοπτρίζει την πολύ σοβαρή δουλειά που 
κάνουν ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Α.Ο. Πά-
ρου. Τους αξίζει κάθε έπαινος.

Ευχόμαστε, αυτή η πολύ σημαντική προσπάθεια να 
συνεχιστεί και όλα τα τμήματα του Α.Ο. Πάρου, να ση-
μειώσουν στο μέλλον παρόμοιες επιτυχίες.Εμείς ήμα-
σταν και θα είμαστε πάντα δίπλα τους.

«Ενιαία Κίνηση Πολιτών 
Ενότητα για το Μέλλον».

Συγχαρητήρια 
Επαρχείου

Ο Έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, αμέσως μετά τη 
μεγάλη επιτυχία των κορασίδων του ΑΟ Πάρου, που 
κατέκτησαν το πρωτάθλημα Κυκλάδων, εξέδωσε το 
παρακάτω δελτίο τύπου, που έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,
Σας εκφράζω τα συγχαρητήρια της Περιφερειακής 

Ενότητας Πάρου για τις επιτυχίες που σημείωσαν οι 
ομάδες των εφήβων και των κορασίδων στο final 4 
της καλαθοσφαίρισης στο νομό Κυκλάδων και είχε 
ως αποτέλεσμα την κατάληψη της 1ης θέσης στις κο-
ρασίδες και της 3ης θέσης στους εφήβους.

Οι παραπάνω διακρίσεις είναι προφανώς προϊόν 
επίπονης και μεθοδικής άσκησης και προετοιμασίας. 
Οι αθλητές του σωματείου σας όπως και των υπόλοι-
πων σωματείων στην Πάρο και την Αντίπαρο προπο-
νούνται και αγωνίζονται σε ανοιχτά γήπεδα σε σχέση 
με άλλα νησιά που διαθέτουν κλειστά γυμναστήρια. 
Για τον παραπάνω λόγο η επιτυχία τους έχει ιδιαίτερα 
σπουδαία αξία.

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν συνδιοργανω-
τής στο final 4 που πραγματοποιήθηκε στην Νάξο 
από 20 έως 22 Μαρτίου και θα συνεχίσει να συν-
διοργανώνει και να στηρίζει αθλητικές δράσεις που 
θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του αθλητισμού και 
της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των αθλητών».

Στα τελικά οι 
παίδες του ΑΟΠ

Με μεγάλη νίκη (0-6) οι παίδες του ΑΟΠ, επί του 
Μαρπησσαϊκού, στο γήπεδο των Μαρμάρων, κλείδω-
σαν και τυπικά τη συμμετοχή τους στο final four της 
ΕΠΣ Κυκλάδων.

Ο αγώνας ήταν μονόλογος για την ομάδα του ΑΟΠ 
και μόλις με την έναρξη του αγώνα ο Κούκος έγραψε 
το 0-1 για να διπλασιάσει το σκορ στο τρίτο λεπτό ο 
Πρίνα για τους Παροικιώτες. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής 
στο 26ο λεπτό έγραψε το 0-3 για τον ΑΟΠ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Καραφυλλάκης έγραψε στο 
59ο λεπτό το 0-4 και ο Α. Σαρρής με γκολ στο 65ο και 
66ο λεπτό, έγραψε το τελικό 0-6 για τον ΑΟΠ.

Ο Μαρπησσαϊκός ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Χ. 
Τζανακόπουλος, Προμπονά, Μπουραντά, Αποστο-
λόπουλο, Μαρινάκη, Κ. Τζανακόπουλο, Γεμελιάρη, 
Ντζουμανίκα. Σ. Φραντζή, Γούλα και Γουόλφ.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε με τους: Σ. Λουκή, Τσαντάνη, Νι-
κολόπουλο, Γιατρά, Καραφυλλάκη, Γεωργιάδη, Κούκο, 
Σκιαδά, Α. Σαρρή, Μαριάνο και Πρίνα.

Επίσης, ο Νηρέας για παιχνίδι του παραπάνω ομίλου 
κέρδισε στο γήπεδο της Παροικιάς με 5-3 το Φιλώτι.

Βαθμολογία Β’ όμιλος (τελική)
1. ΠΑΣ Νάξου 28
2. ΑΟΠ 23
-----------------------
3. Πανναξιακός 19
4. Νηρέας 12
5. Μαρπησσαϊκός 4
6. Φιλώτι 1

Συγχαρητήρια
Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες της ομάδας 

μπάσκετ κορασίδων του Α.Ο. Πάρου, τον προπονητή, 
τους παράγοντες και την διοίκηση του για την μεγάλη 
επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος Κυκλά-
δων .

Μια ακόμα επιτυχία  για την αθλούμενη νεολαία της 
Πάρου που παίρνει διαστάσεις θριάμβου με δεδομένη 
την ανυπαρξία των κατάλληλων υποδομών άθλησης 
στο νησί μας. Είναι μήνυμα αισιοδοξίας  ότι η νεολαία 
μας και όσοι της συμπαραστέκονται μάχονται και κερ-
δίζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

Ταυτόχρονα και αυτός ο τίτλος είναι «καρφί στο 
μάτι» όλων εκείνων που αποζητούν λίγο από τη δόξα 
των πρωταθλητών αλλά  με την πολιτική τους θέλουν 
να καταδικάσουν την παριανή νεολαία στη μιζέρια και 
την απογοήτευση.

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου.
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Όχι έτσι!
ΑΟΠ-Πανθηραϊκός 2-3

Ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και αν γράψει, δε θα μπορέσει να αποδώσει σωστά τα 
όσα έγιναν στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου (21/3/15), στον αγώνα μπαράζ 
για τον πρωταθλητή Κυκλάδων μεταξύ ΑΟΠ και Πανθηραϊκού, που έληξε με σκορ 
3-2 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας από τη Σαντορίνη.

Τον αγώνα που διεξήχθη κάτω από τσουχτερό κρύο παρακολούθησαν περίπου 
250 φίλοι του ποδοσφαίρου (μεταξύ τους και 40 περίπου φίλαθλοι της Σαντορίνης), 
δίχως να δημιουργηθεί το παραμικρό παρατράγουδο, και ενώ οι φίλοι των δύο ομά-
δων κάθονταν δίπλα-δίπλα και χωρίς την παρουσία αστυνομικής δύναμης.

Με λίγα λόγια ο κόσμος που πήγε να παρακολουθήσει τον αγώνα, ήταν «υποψι-
ασμένος» πως θα δει καλό θέαμα, κάτι που του προσφέρθηκε απλόχερα. Η παρα-
φωνία στον αγώνα ήταν η διαιτησία του κ. Δεληγιάννη και των βοηθών του, κ.κ. 
Μενδρινού και Μουτάφη, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν σε καμία στιγμή 
του παιχνιδιού. Άλλοτε ο βοηθός έδειχνε άουτ και ο διαιτητής έδειχνε «συνεχίζε-
ται» και το αντίστροφο. Στις καθυστερήσεις του αγώνα είχαμε και την άρνηση της 
εσχάτης των ποινών υπέρ του ΑΟΠ σε ανατροπή του Αρκουλή, που ήταν ο μεγάλος 
πρωταγωνιστής της ομάδας μας.

Οι δύο ομάδες έχουν μεγάλη διαφορά φιλοσοφίας και φυσικά οικονομικού μπά-
τζετ. Από τη μία, ο ΑΟΠ, που στηρίζεται εδώ και χρόνια σε ό,τι βγάζει η ακαδημία 
του και από την άλλη ο Πανθηραϊκός, που είναι ουσιαστικά μία ημι-επαγγελματική 
ομάδα και έχει στις τάξεις της ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί είτε στην Α’ 
εθνική κατηγορία, είτε σε Β’ και Γ’ Εθνική. Ακόμα, ο ΑΟΠ, είχε να αντιμετωπίσει και 
το πρόβλημα με τον τερματοφύλακα, αφού μετά τον τραυματισμό Μανέκα, αναγκά-
στηκε να αγωνιστεί για δεύτερο συνεχή αγώνα με έναν άπειρο τερματοφύλακα, που 
είναι φανερό ότι του λείπουν αγώνες και εμπειρία. Βέβαια, το πρόβλημα στη θέση 
του τερματοφύλακα στον ΑΟΠ, δεν είναι πρόβλημα της φετινής χρονιάς μόνο, κα-
θώς η ομάδα της Παροικιάς αντιμετωπίζει πρόβλημα στη συγκεκριμένη θέση, εδώ 
και πολλά χρόνια.

Οι φάσεις
Ο ΑΟΠ ξεκίνησε αρκετά δυνατά στον αγώνα και προσπαθούσε με γρήγορες αντε-

πιθέσεις να χτυπήσει τον αντίπαλο από τα πλάγια της αμυντικής του γραμμής. Από 
την άλλη, όλη η ουσία στην έμπειρη ομάδα της Σαντορίνης, ήταν να επιβληθεί στη 
μεσαία γραμμή, αφού εκεί διαθέτει τη μεγάλη της δύναμη,

Μετά το 20ο λεπτό ήταν ξεκάθαρο στους θεατές του αγώνα ότι ο Πανθηραϊ-
κός μπορούσε να επιβληθεί στο κέντρο του γηπέδου και να βγάζει γρήγορες και 
επικίνδυνες επιθέσεις. Ο ΑΟΠ προσπαθούσε με στημένες κυρίως φάσεις με τον 
Παντελαίο, να δημιουργήσει κινδύνους. Στο 21ο λεπτό σε διώξιμο της μπάλας από 
τον Παντελαίο, μετά από κόρνερ του Πανθηραϊκού, ο Παπασταθόπουλος βρήκε την 
μπάλα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και σούταρε χλιαρά ψηλά προς την εστία 
μας, πετυχαίνοντας το 0-1. (Για άγνωστο λόγο ο Παπασταθόπουλος και δίχως να 
έχει υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα, προσπάθησε να ανοίξει «θέμα» με την εξέδρα, 
προκαλώντας τους φίλους του ΑΟΠ).

Στο 25ο λεπτό είχαμε σχεδόν ένα πανομοιότυπο γκολ, καθώς ο Φύτρος έκανε 
το ένα-δύο με τον Κωλέτση και έξω από τη μεγάλη περιοχή έπιασε ένα ζυγισμένο, 
αλλά ασθενές ψηλό σουτ, προς την εστία μας. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα (κακός 
υπολογισμός της θέσης του από τον Τετάου) και γράφτηκε το 0-2 υπέρ του Παν-
θηραϊκού. Κάπου εκεί όλα έδειξαν ότι ο Πανθηραϊκός θα περνούσε εύκολα από την 
Παροικιά και ότι ο ΑΟΠ δε θα είχε καμία τύχη στον αγώνα.

Όλα αυτά έως το 31ο λεπτό, όταν ο Κρουσταλλάκης που παρακολουθούσε μία 
αδιάφορη φάση στην εστία του Πανθηραϊκού, εκμεταλλεύτηκε λάθος διώξιμο της 
μπάλας από αμυντικό της Σαντορίνης, Λύκο, και έκανε πάσα προς τον Αρκουλή. Ο 
ηγέτης του ΑΟΠ με ένα ψύχραιμο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 
1-2 και βάζοντας «φωτιές» στην εξέδρα των Παριανών φιλάθλων.

Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των φίλων του ΑΟΠ, αμέσως με τη σέντρα των 
φιλοξενούμενων, ο εμπειρότατος και με θητεία στην Α’ Εθνική, Κοζανίδης, έκανε μία 
μακρινή μπαλιά «διαβήτη» στο Ζώνα και ο τελευταίος σχετικά εύκολα έγραψε το 
1-3 για τον Πανθηραϊκό.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ακόμα καλύτερο ως θέαμα. Στο 66ο λεπτό ο Παντε-
λαίος έβγαλε μπαλιά «λουκούμι» στην καρδιά της άμυνας του Πανθηραϊκού, για τον 
Καράι. Ο τελευταίος ανατράπηκε λίγο πριν σουτάρει -από το Λύκο- και ο διαιτητής 
σφύριξε το πέναλτι, που μετουσίωσε σε γκολ με εύστοχο χτύπημα ο Αρκουλής, 
γράφοντας το 2-3. Από εκείνο το σημείο και μετά είχαμε μάχες σώμα με σώμα. 
Ο Πανθηραϊκός προσπαθούσε με αντεπιθέσεις να απειλήσει την ομάδα μας και ο 
ΑΟΠ προσπαθούσε να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης. Στο 87ο λεπτό είχαμε την 
πιο άτυχη στιγμή για τον ΑΟΠ. Η Παριανή ομάδα κέρδισε φάουλ λίγο έξω από τη 
μεγάλη περιοχή της ομάδας της Σαντορίνης. Το φάουλ εκτέλεσε ο Γιουρτζίδης, που 
ήταν πηγή απειλής σε κάθε στημένη φάση της ομάδας μας. Το σουτ-φάουλ του 
Γιουρτζίδη, αλά Πλατινί, έφυγε με φοβερή δύναμη από το πόδι του και η μπάλα 
βρήκε το «Γ» της συμβολής της εστίας του Πανθηραϊκού. Δίχως υπερβολή η εστία 
του Πανθηραϊκού επί δευτερόλεπτα κινείτο, από την πρόσκρουση της μπάλας πάνω 
της! Η φάση η οποία ξεσήκωσε όμως τους φιλάθλους έγινε στις καθυστερήσεις 
του αγώνα, όταν ο Σαντορινιός αμυντικός Κολιούσης, γκρέμισε κυριολεκτικά μέσα 
στην περιοχή της ομάδας του, τον Αρκουλή, που διεκδίκησε την μπάλα. Ο διαιτητής 
αποφάσισε να συνεχιστεί ο αγώνας, και οι φίλοι του ΑΟΠ έμειναν μόνο με την καλή 
εμφάνιση της ομάδας τους, που δε συνδυάστηκε όμως με θετικό αποτέλεσμα. 

Από τον ΑΟΠ διακρίθηκαν οι: Αρκουλής, Καράι, Γιουρτζίδης και κατά διαστήματα 
οι Παντελαίος, Κρουσταλλάκης και Σταθερός.

Από τον Πανθηραϊκό διακρίθηκαν οι: Κοζανίδης (κορυφαίος και των 22), Κωλέ-
τσης, Φύτρος και Παπασταθόπουλος

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Δ. Τριανταφυλλάκος), Τετάου, Κρουσταλάκης, Σταθερός (70ο Κληρονό-

μος), Σκιαδάς, Τσαντουλής, Σένκα, Αρκουλής, Γιουρτζίδης, Ρούσσος (82ο Κ. Σαρρής), 
Πετρόπουλος (46ο Καράι), Παντελαίος.

Πανθηραϊκός: (πρ. Α. Κωνσταντόπουλος), Ντράλο, Κωνσταντίνου, Παναγιωτί-
δης, Λύκος (85ο Νομικός), Κολιούσης, Παπασταθόπουλος, Φύτρος, Μηνδρινός, Κω-
λέτσης, Κοζανίδης (70ο Κελίδης), Ζώνας.

Διαιτητής: Δεληγιάννης, με βοηθούς τους κ.κ. Μουτάφη και Μουτάφη.

Βαθμολογία Α’ ομίλου (ανάδειξης πρωταθλητή)
1. Πανναξιακός 6
2. Πανθηραϊκός 6
----------------------------
3. Θύελλα 0
4. ΑΟΠ 0

Β’ όμιλος

1. Παμμηλιακός 4
2. ΑΟ Σύρος 4
----------------------------
3. Μύκονος 3
4. Άνω Μερά 0
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Χρυσός ο Εζέν!
Με έναν αθλητή, τον 25χρονο Εζέν Βλαχάκη, πήρε μέρος στο «Open 

Championship 2015», ο ΑΣ Karate-Kick Boxing Νάουσας Πάρου, του Γιώργου 
Ελευσινιώτη.

Ο Βλαχάκης προπονείται στο «kick» ένα χρόνο. Έπαιξε στην κατηγορία 75κ. 
kick light και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο μετά από τρεις αγώνες. Ο σχετικά νέος 
σύλλογος παίρνει μέρος κάθε χρόνο σε τουρνουά semi contact και μέχρι τώρα 
(τρεις φορές), οι αθλητές που κατέβασε αναδείχτηκαν πρωταθλητές!



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;


