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Δίχως 
προβολείς στην 
Αλυκή

Συνεχίζεται η κωλυσιεργία που έχει παρουσιαστεί 
στην επιδιόρθωση ηλεκτροφωτισμού στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις της Αλυκής.

» σελ. 11

Παιδική Μουσική 
Συνάντηση 

Πραγματοποιήθηκε στις 19/4/2015 η πρώτη παιδι-
κή μουσική συνάντηση, από τον πολιτιστικό σύλλογο 
Αγκαιριάς.

» σελ. 3

Πανόραμα ΕΠΣΚ: 
Όλες οι τελικές 
βαθμολογίες

» σελ. 15

» σελ. 8-9

Τι ζητάει η Υ.Π.Α.
Όλη η αλήθεια για 
το νέο αεροδρόμιο

Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου

Δεκτός έγινε στη Βουλή, με τις ψήφους των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτη-
των Ελλήνων, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά ταμειακών 

διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, προς επένδυση στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έχει ισχύ από τις 17 Μαρτίου 2015.

το θέμα

της εβδομάδας
» σελ. 7
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
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Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:  - Νάντια Ραγκούση 

■ Ομολογώ
Τίποτα πλέον δεν είναι το ίδιο όπως παλιά. Αισθά-

νομαι εξουθενωμένος από την ύπουλη αντίπραξη που 
είχε η στήλη στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου το βράδυ της Δευτέρας 27/4/2015. Δεν έχω τη 
δύναμη να πρωτοτυπήσω και μεταξύ μας… ούτε τη 
γνώση που απαιτείται. Ο Θανάσης Μαρινόπουλος εί-
ναι ο υπαίτιος για την κατάντια μου. Ο Μαρινόπουλος 
απήγγειλε ποίημα του Μπρεχτ, μέσα στη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου. Εγώ, δεν μπορώ να θυ-
μάμαι απέξω ούτε μια ζεμπεκιά του Σφακιανάκη. Που 
πας ρε Μήτσο Καραμήτσο δηλαδή;

■ Πιάνει;
Ξέρω απέξω να σας πω το «αρνάκι άσπρο και παχύ», 

αλλά μάλλον δε θα σας συγκινήσω… Έχουν ξεφύγει 
στο δημοτικό συμβούλιο και εγώ έχω μείνει πολύ 
πίσω. Η μόνη είδηση της προκοπής που έχω για να σας 
γράψω, είναι για τη γνωστή μοντέλα από τη Βραζιλία, 
τη Ζιζέλ, που βγήκε εξώφυλλο στο «Vogue», γυμνή… η 
Θεά! Ακόμα, στις μέσα σελίδες ανακάλυψα ότι υπάρχει 
και άλλη μία φωτογραφία της, μέσα σε μία μπανιέ-
ρα γεμάτη γάλα! Αν μπορεί και ο Μαρινόπουλος, που 
απαγγέλει Μπρεχτ, ας σας πει παρόμοιες ειδήσεις!

■ Το καλυτερότερο
Ακούστε τώρα τα παλαβά της συνεδρίασης του δη-

μοτικού συμβουλίου Πάρου, το βράδυ της 27ης Απρι-
λίου, και άλλο κακό να μη σας τύχει. Ο πρόεδρος της 
τουριστικής επιτροπής κάνει εισήγηση σε θέμα του. Το 
θέμα φέρνει αντιδράσεις στους συμβούλους. Τελικά, 
την ώρα της ψηφοφορίας, ο πρόεδρας της τουριστι-
κής επιτροπής δεν ψηφίζει το θέμα του, για αντίδραση 
στους αντιδρώντες δημοτικούς συμβούλους! Ως δικαι-
ολογία του «όχι» που είπε, ήταν διότι έπρεπε λέει να 
διαμαρτυρηθεί γι’ αυτά που άκουσε! Τι άλλο έχουν να 
ακούσουν τα αυτάκια μου…

■ Τουριστική
Άιντε και πάλι περί τουριστικής επιτροπής, που κάτι 

μου λέει ότι είναι το «κλου» εκεί μέσα. Η επιτροπή λοι-
πόν –που έγινε και ολιγομελής για να είναι πιο ευέ-
λικτη…- αποφάσισε fam trip τουριστικών πρακτόρων. 
Κοινώς, στην Ελληνική, «γλύψιμο» πρακτόρων για να 
μας φέρουν κόσμο. Η επιτροπή αποφάσισε μία τε-
τραήμερη φιλοξενία τους. Καλά ως εδώ, θα πείτε, και 
σωστά, θα απαντήσω εγώ. Κατά το τετραήμερο ταξίδι 
τους θα γίνει ένας γύρος της Αντιπάρου, ένα μονοήμε-
ρο ταξίδι σε Δήλο και Μύκονο, ένα μονοήμερο ταξίδι 
σε Νάξο και ίσως ένας γύρος με το καΐκι και μπάρμπε-
κιου! Αυτά είναι. Μία ερώτηση μόνο. Στην Πάρο βρε 

παιδιά, πότε θα καθίσουν για να τη δουν;

■ Τουριστική 2
Η πιθανή απάντηση της τουριστικής, ότι το τουρ των 

πρακτόρων θα γίνει για να δείξουμε ότι έχουμε σύνδε-
ση με τα υπόλοιπα νησιά, θα θεωρηθεί ως μη σοβαρή.

■ Τουριστική 3
Πρέπει πάντως να πιστώσουμε στα θετικά της του-

ριστικής επιτροπής ότι δεν αποδέχθηκαν διαφημιστι-

κή προβολή στο περιοδικό «Κορφές», που ειδικεύεται 
στον αναρριχητικό και ορειβατικό τουρισμό. Κρίμα. 
Εγώ να τα βλέπω αυτά που αν δεν πάω μια χρονιά 
στα Καλάβρυτα, νιώθω κάτι να μου λείπει, τον Αλα-
φούζα μου μέσα.

■ Τουρκία
Το άλλο ωραίο των προτάσεων της τουριστικής επι-

τροπής ήταν για τη φιλοξενία Τούρκων δημοσιογρά-
φων-blogger. Όσο και αν ψάξαμε για τις ηλεκτρονικές 
σελίδες που μας εξύμνησαν στη συνεδρίαση, δεν μπο-
ρέσαμε να βρούμε εκεί μέσα ούτε μία σχετική είδηση 
για τα Ελληνικά νησιά. Πάλι «στοχευμένη» τουριστική 
πολιτική κάνουμε…

■ Orange
Η επόμενη καταπληκτικότερη «στόχευση» ήταν για 

μία εκδήλωση με Ολλανδούς καλλιτέχνες, υπό την 
επωνυμία «orange water», καμία σχέση με το γνωστό 
καφέ της Παροικιάς. Η δράση λέει αφορά την ανά-
πτυξη εικαστικής πλατφόρμας (που να τα βρω αυτά 

εγώ στον Σφακιανάκη…), σε Κρήτη, Πάρο και Αθήνα. 
Το κόλπο θα ξεκινήσει μέσα Ιουλίου και θα ολοκλη-
ρωθεί τέλος Αυγούστου. Θα δώσουμε αρκετά ευρώ-
πουλα και ακόμα τους καλύτερους χώρους που δια-
θέτουμε. Αίθουσα Δημητρακοπούλου, Αγ. Αθανασίου 
και μαρίνα Νάουσας. Μόνοι οι σύμβουλοι της τουρι-
στικής επιτροπής σημείωσαν στη συνεδρίασή τους ότι 
αν νοικιάζαμε τους χώρους που παραχωρούμε εκείνη 
την εποχή, θα εισπράτταμε τουλάχιστον 3.500 ευρώ. 
Εμείς όμως που είμαστε large θα τα δώσουμε όλα 
και έτσι θα μπορέσουν οι καλλιτέχνες να δείξουν την 
πραμάτια τους. Να μη γράψω άλλα, διότι εκτός από 
Σφακιανάκη, θυμήθηκα και κάποια τραγούδια του Τζι-
μάκου Πανούση…

■ Orange 2
Στην τουριστική επιτροπή μέλος είναι και ο κ. Ν. Στε-

φάνου, που σίγουρα μόνο άσχετο δεν μπορείς να τον 
χαρακτηρίσεις με τα ιντερνετικά κόλπα. Ο κ. Στεφά-
νου δήλωσε στην τουριστική επιτροπή πως όσο και αν 
έψαξε στο ιντερνέτ για την «orange water» δεν βρή-
κε τίποτα. Έκανα λοιπόν και εγώ το πείραμα, καθώς 
σκέφθηκα διάφορους άλλους τρόπους εξεύρεσης. 
Κολοκύθια μετά ριγάνεως. Με λίγα λόγια. Ό,τι και αν 
προτείνουν στην τουριστική επιτροπή, αυτή το συζη-
τάει, και στη συνέχεια το αποδέχεται. Βρε του χρόνου 
θα φτιάξω και εγώ ομάδα με παραδοσιακά παιδικά 
τραγουδάκια (τι το ξέρω απέξω το «αρνάκι άσπρο και 
παχύ») και θα καταθέσω πρόταση στην τουριστική επι-
τροπή να με επιχορηγήσει και να βγω και σε καμία 
εξέδρα να κάνω το ψώνιο μου.

■ Καμάρι!
Τοιουτοτρόπως και επί του προκειμένου, νομίζω ότι 

όλοι κατάλαβαν γιατί γέμισε τόσο ασφυκτικά από κό-
σμο το νησί μας το Πάσχα. Ή κάνουμε «στοχευμένη» 
τουριστική προώθηση του νησιού μας ή δεν κάνουμε… 
Αλόχα και μετά το «αρνάκι άσπρο και παχύ», συνεχίζει 
το άσμα με το «της μάνας του καμάρι!». Το υπόλοιπο 
δε σας το γράφω, διότι όπως είπα παραπάνω θα το 
παρουσιάσω του χρόνου σε ειδική εκδήλωση με πα-
ραδοσιακά παιδικά τραγουδάκια.

■ Επιδοτήσεις
Η τουριστική επιτροπή αρέσκεται μεταξύ άλλων και 

για φιλοξενίες δημοσιογράφων. Σημειώνω, πως οι 
δημοσιογράφοι που φιλοξενούνται δωρεάν στο νησί 
μας, στη συνέχεια πουλάνε κανονικότατα την εργασία 
τους στα έντυπα που συνεργάζονται. Γενικά μιλάμε για 
επίσημο δηλαδή νταβαντζηλίκι και επιδοτήσεις για πε-
ρατζάδες τους από την Πάρο. 

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
εφαρµογές

Παιδική Μουσική 
Συνάντηση 

Πραγματοποιήθηκε στις 19/4/2015 η πρώτη παιδική μουσική συνάντηση, από τον 
πολιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς. Η οργάνωση της μουσικής συνάντησης έγινε εφικτή 
από τους: Γ. Μπαλίκο, Μ. Ραγκούση και Δ. Καλανδράνη.

Οι μουσικοί
Ο Μαν. Βιτζηλαίος, 11 ετών, πηγαίνει στην πέμπτη Δημοτικού και άρχισε τα 

μαθήματα κιθάρας πριν 4,5 χρόνια. Ο ίδιος θέλει να γίνει κιθαρίστας. Στη συνάντηση 
απέδωσε το Welscher tanz, του Hans Neusilder και το Όνειρο, του Δημ. Φάμπα.

Ο Νικ. Βιτζηλαίος, 12 ετών, πηγαίνει στην πρώτη Γυμνασίου και άρχισε μαθή-
ματα πιάνου πριν 4 χρόνια. Αγαπημένος του μουσικός είναι ο Μότσαρ. Στη συνάντη-
ση απέδωσε  τη σονάτα αρ. 36 του Clement και τη Malaguena, του Lecuona.

Η Λίνα Κουταλίδη, 12 ετών, πηγαίνει στην πρώτη Γυμνασίου και άρχισε μαθή-
ματα πιάνου πριν 2 χρόνια. Αργότερα θέλει να μάθει και σαξόφωνο. Στη συνάντηση 
απέδωσε τον Ύμνο στη Χαρά, του Beethoven και Menuet, του J.S. Bach.

Ο Μιχ. Παντελαίος, 10 ετών, πηγαίνει στην πέμπτη δημοτικού και άρχισε να μα-
θαίνει κιθάρα πριν 5,5 χρόνια. Θέλει να γίνει μουσικοσυνθέτης. Στη συνάντηση απέ-
δωσε το Ανάθεμά σε, του Παντ. Θαλασσινού και το Παλιό μου παλτό, του Χρ. Δάντη.

Ο Νεκτάριος Παντελαίος, 17 ετών, πηγαίνει στη Γ’ Λυκείου και του αρέσει η 
παραδοσιακή μουσική. Μαζί με τον Ν. Σαρρή, 16 ετών, που πηγαίνει στη Β’ Λυ-
κείου και με τη βοήθεια του Γιάννη Παντελαίου (βιολί), απέδωσαν το Χουζάμ 
(παραδοσιακό) και τον Πολίτικο συρτό (παραδοσιακό).

Ο Αντώνης Ραγκούσης, 13 ετών, πρώτη Γυμνασίου, που ξεκίνησε μπουζούκι 
πριν 1,5 χρόνο και ο Νικ. Σκιαδάς, 12 ετών, που πηγαίνει στην πρώτη Γυμνασίου 
και αυτός, στη συνάντηση απέδωσαν τον Κυρ-Αντώνη, του Μάνου Χατζιδάκη.

Ο Γαβριήλ Χανιώτης, 10 ετών, που πηγαίνει στην πέμπτη Δημοτικού, ξεκίνησε 
μαθήματα τσαμπούνας πριν 5 χρόνια. Ο Γαβριήλ, είχε πάρει το βραβείο του μικρό-
τερου τσαμπουνιέρη στις Κυκλάδες, σε ηλικία 6 ετών. Στη συνάντηση απέδωσε τα 
παραδοσιακά Στο μπόι σου κυρά μου και Δεν πάω στην Αντίπαρο.

Η Κατερ. Σκανδάλη, 11 ετών, που πηγαίνει στην Στ’ δημοτικού, άρχισε μαθήμα-
τα αρμονίου πριν 2 μήνες. Στη συνάντηση απέδωσε βαλς εκπαιδευτικό.

Ο Μαν. Σκιαδάς, 11 ετών, που πηγαίνει στη Στ’ δημοτικού, άρχισε τα μαθήματα 
κιθάρας πριν 5 χρόνια. Αγαπημένος του μουσικός είναι ο Μ. Χατζιδάκης και στη 
συνάντηση απέδωσε το Να μ’ αγαπάς, του Π. Σιδηρόπουλου και το Ακορντεόν, του 
Μ. Λοΐζου.

Ο Νικ. Σκιαδάς, 12 ετών, που πηγαίνει στη Στ’ δημοτικού, άρχισε τα μαθήματα 
κιθάρας πριν 5 χρόνια. Στη συνάντηση απέδωσε τη σύνθεση Ρομάντζα.

Η Χανιώτη Αρσενία, 11 ετών, που πηγαίνει στη Στ’ δημοτικού άρχισε μαθήματα 
πιάνου πριν 2 χρόνια. Στη συνάντηση απέδωσε εκπαιδευτικό μουσικό κομμάτι και το 
Χοπ Χοπ αλογάκι.

Ο σκοπός της συνάντησης
Για το σκοπό της παιδικής μουσικής συνάντησης στο χαιρετισμό προς τους προ-

σκεκλημένους, ο κ. Δημήτρης Καλανδράνης, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:
«[…] Επιθυμία μας είναι αυτή η συνάντηση να γίνει θεσμός γιατί πιστεύουμε πως κάθε 

φορά που καθιερώνεται ένας παρόμοιος θεσμός προσθέτουμε ένα σκαλοπάτι στον πο-
λιτισμό.

Πολιτισμός δεν είναι μόνο αυτά που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, αλλά 
και αυτά που δημιουργούμε εμείς και αυτά που θα αφήσουμε στις γενιές που θα ακολου-
θήσουν. Τα γράμματα και οι τέχνες αναδεικνύουν τον πολιτισμό ενός λαού και η μουσική 
είναι μια από τις ευγενέστερες και ομορφότερες μορφές τέχνης. Ίσως και η ανώτερη για-
τί είναι η τέχνη που συνοδεύει ένα λαό σε ολόκληρη του τη ζωή. Η μουσική είναι τρόπος 
ζωής και έκφρασης. Με τη μουσική ταξιδεύουμε, ξεπερνάμε πιο εύκολα ένα πρόβλημα. 
Η μουσική μας ηρεμεί, μας χαλαρώνει, μας εμπνέει, μας κάνει να ξεχνάμε. Μας διεγείρει, 
μας χαροποιεί, μας μελαγχολεί. Μας μεταφέρει σε άλλους χρόνους, σε άλλα μέρη. Κάθε 
φορά που γνωρίζουμε ένα καινούργιο είδος μουσικής, είναι σαν να ανακαλύπτουμε ένα 
καινούργιο κόσμο και τυχεροί είναι οι άνθρωποι που χαίρονται και απολαμβάνουν πολλά 
είδη μουσικής. Την κλασική, την ελαφρά Ελληνική και ξένη μουσική, τα ρεμπέτικα, τα 
λαϊκά, την παραδοσιακή, όχι μόνο την δική μας την Κυκλαδίτικη, αλλά όλης της Ελλάδας, 
καθώς και άλλων λαών. Πιο τυχεροί όμως είναι αυτοί που μπορούν να εκφράσουν τα 

συναισθήματα τους μέσα από τη μουσική που συνθέτουν ή παίζοντας κάποιο μουσικό 
όργανο. 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές που ασχολούνται με τη μουσική, είναι συγχρόνως και 
καλοί μαθητές. Η μουσική βοηθάει στην ανάπτυξη του μυαλού. Βοηθάει στην διαμόρφω-
ση της προσωπικότητας και στην ψυχική και πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. Βοη-
θάει επίσης στο να μαθαίνουμε να πειθαρχούμε, να  έχουμε υπομονή και να επιμένουμε.

Θεωρήσαμε λοιπόν χρήσιμο να  οργανώσουμε αυτή τη μουσική συνάντηση για να εν-
θαρρύνουμε τα παιδιά και τους έφηβους να συνεχίσουν να ασχολούνται με τη μουσική, 
να γίνονται καλύτεροι και να επιδεικνύουν τις ικανότητες τους και την πρόοδο τους στους 
φίλους, στους συμμαθητές και σε όλους εμάς στο χωριό. Παράλληλα θα είναι και ένα 
κίνητρο για άλλα παιδιά να αρχίσουν να ασχολούνται με τη μουσική.

Ένας δεύτερος λόγος που μας ώθησε στην οργάνωση της συνάντησης αυτής ήταν  η 
διαπίστωση που κάναμε ότι πολλά παιδιά στο χωριό μας που είχαν αρχίσει  να μαθαί-
νουν κάποιο μουσικό όργανο, στη συνέχεια σταμάτησαν. Επίσης παρατηρήσαμε ότι άλλα 
παιδιά, όχι μόνο στο χωριό μας αλλά και σε όλη την Πάρο που ενώ έχουν προχωρήσει 
αρκετά στη μουσική, μετά χάνονται. Δεν τα ακούει κανείς να παίζουν, και έτσι πηγαίνει 
χαμένος ο χρόνος και τα χρήματα που ξόδεψαν οι γονείς για τα μαθήματα (…).

Νομίζω όμως ότι εμείς οι μεγάλοι φέρουμε ένα σημαντικό μέρος της ευθύνης για ό,τι 
συμβαίνει με τα παιδιά, γιατί δε τα βοηθάμε και δεν τα ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να 
παίζουν μουσική. Δεν τους δίνουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους με 
τη συμμετοχή τους σε παιδικές συναυλίες, ή σε κάποιες εκδηλώσεις, όπως πχ τα Χρι-
στούγεννα, σε παιδικές γιορτές. 

Από την άλλη πλευρά, όταν σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις, ακούγονται μόνο παραδο-
σιακά και λαϊκά τραγούδια και δεν προωθούνται τα άλλα είδη μουσικής, που είναι αυτά 
που διδάσκονται τα παιδιά είτε στο Ωδείο είτε με ιδιωτικούς δασκάλους (…)».

φωτο: Δ. Καλαποδάς

φωτο: Δ. Καλαποδάς
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Το λάθος
Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Πάρου έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο γρίφο. 

Τα χρόνια που μεσολάβησαν από την έναρξη των έργων για την κατασκευή του δια-

δρόμου απογείωσης- προσγείωσης του νέου αεροδρομίου, δήμαρχοι-αντιδήμαρχοι 

και λοιποί συγγενείς, παρακολουθούσαν παθητικά, χωρίς να κάνουν το παραμικρό 
για τα έργα που θα ολοκλήρωναν το νέο αεροδρόμιο.

Τα επανειλημμένα και ίσως μερικές φορές κουραστικά δημοσιεύματα της Φ.τΠ. 
για την αναγκαιότητα της κινητοποίησης ολόκληρης της Παριανής κοινωνίας για τη 
διεκδίκηση των αναγκαίων έργων που θα επέτρεπαν τη λειτουργία του νέου αερο-
δρομίου της Πάρου, έπεσαν στο κενό.

Η απόφαση της ανεξάρτητης αρχής που ακύρωσε τις αισιόδοξες εξαγγελίες του 
πρώην υπουργού δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία». Τώρα λοιπόν ζούμε τις συνέπειες 
της αδράνειάς μας.

Δεν θα ασχοληθώ για τους λόγους που οι υπεύθυνοι όλων των βαθμίδων αδρά-
νησαν. Αυτά, σε μια άλλη ευκαιρία. Σήμερα, κάποιοι προσπαθούν να διορθώσουν το 
«λάθος» της αδράνειάς τους με νέα λάθη, βάζοντας το μεγαλύτερο αναπτυξιακό 
έργο σε μεγαλύτερους κίνδυνους. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε με όσες 
δυνάμεις έχει μια επαρχιακή εφημερίδα την όσο δυνατόν γρηγορότερη λειτουργία 
του νέου αεροδρομίου. Απ’ αυτή τη θέση θα επισημαίνουμε τις αστοχίες και τα 
«λάθη» που δυναμιτίζουν τη σωστή εξέλιξη του έργου.

Είναι λάθος, όταν αντί να διεκδικήσουμε από το κράτος που έχει την υποχρέω-
ση να ολοκληρώσει ένα τόσο σπουδαίο έργο, λέμε ότι 
θα το κατασκευάσουμε εμείς με χρήματα από έρανο. Η 
πρόταση που ακούστηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου για τη χρηματοδότηση των υπολειπόμενων 
έργων, απαντά στις θεωρίες ότι δεν υπάρχουν χρήματα. 
Κάθε χρόνο το κράτος δαπανά δυο εκατομμύρια για την 
επιδότηση της αεροπορικής γραμμής στην Πάρο. Άρα σε 
δύο χρόνια εξασφαλίζουμε τα χρήματα των αναγκαίων 
έργων.

Είναι λάθος να επιβάλουμε έμμεσο χαράτσι ενός εκα-
τομμυρίου περίπου, σε μια εποχή που η αγορά είναι σε 
δραματική οικονομική κατάσταση.

Είναι λάθος να χρησιμοποιούμε το μεγαλύτερο ανα-
πτυξιακό έργο για μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε ένα τόσο σοβαρό 
έργο που θα περάσει από πολλούς ελέγχους για την τε-
λικής αδειοδότηση του, σαν να είναι ο καλλωπισμός μιας 
πλατείας στο χωριό.

Τέλος, είναι λάθος για μια τόσο μεγάλη υπόθεση αντί 
να επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, να δι-
χάζουμε σε τάχα υποστηρικτές του έργου και τους άλ-
λους.

Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια 
που θα προωθεί την εξέλιξη του έργου, απ’ όπου και αν 
προέρχεται. Το μέλλον της οικονομίας μας πρέπει να στη-
ριχθεί σε τέτοια μεγάλα έργα και όχι σε καιροσκοπικές 
πρακτικές.

Ν. Ραγκούσης-Λαουτάρης
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«Τρομεροί γονείς»
«Δοκίμασα να γράψω ένα δράμα που να είναι κωμωδία στην οποία μάλιστα ο 

άξονας της πλοκής θα ήταν βοντβίλ, ενώ η αλληλουχία των σκηνών και ο μηχανι-
σμός των προσώπων θα ήταν δραματι-
κά». Με αυτό το σημείωμα, ο Ζαν Κοκτό 
δίνει το στίγμα του έργου του «Τρομεροί 
γονείς», που έγραψε το 1938 και ανέβα-
σε την ίδια χρονιά στο Παρίσι.

Με θέμα τις σχέσεις γονέων - παιδιών, 
ο Γάλλος συγγραφέας καταπιάστηκε ιδι-
αίτερα με τον ισχυρό δεσμό που συνδέει 
τη μάνα με τον γιο της, κάνοντας σαφείς 
νύξεις στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα, ενώ 
παράλληλα ασχολήθηκε με τις συζυγικές 
και αδελφικές σχέσεις.

Η κ. Μοσχούλα Κοντόσταυλου, αυτό 
το επίκαιρο πάντα έργο, που μας αφορά 
όλους, επέλεξε να παρουσιάσει με τη θε-
ατρική της ομάδα. 

Στην αίθουσα τεχνών, πρώην «Δημη-
τρακόπουλου», οι θεατές νιώσαμε να 
παρακολουθούμε από μια κρυφή γωνιά, 
μια αστική πλην παρακμάζουσα οικογέ-
νεια, και  γίναμε μάρτυρες μιας συνεχούς 
μάχης αρρωστημένων σχέσεων και ίντρι-

γκας, προκειμένου να αποτραπεί η ευόδωση μιας ερωτικής σχέσης του γιου της 
οικογένειας,  πράγμα αδιανόητο για τη μάννα. Όλα ανατρέπονται, αφού θα πάψει 
να τρέφεται και να λειτουργεί η οιδιπόδεια σχέση μάνας-γιου. Όλα τα «χειριστικά» 
όπλα συμπεριφοράς και ελέγχου χρησιμοποιούνται  στη μάχη ακόμα και αυτό της 
αποχώρησης τελικά από τη σκηνή της ζωής.

Η κ. Μοσχούλα Κοντόσταυλου, μας 
καθήλωσε στο ρόλο της μάνας (Υβόνη), 
ξεδιπλώνοντας όλα τα στοιχεία της υπο-
κριτικής της, η κ. Έμμυ Δημητρακοπουλου 
(Λεό)- αδελφή της μητέρας, κράτησε με 
ταλέντο τον κομβικό ρόλο μέσα στην 
οικογένεια, δυνατή και αδύναμη ταυτό-
χρονα, ο κ. Βαγγέλης  Χαδήμογλου, λιτός 
αλλά απόλυτα εκφραστικός στο ρόλο 
του πατέρα (Ζώρζ), η κ. Χρύσα Σιλιτζίρη 
(Μαντλέν), η ερωμένη πατέρα και γιου 
«υπερασπίστηκε» και τους δύο ρόλους 
και τέλος, ο κ. Χρίστος Θεοδωρακούδης 
(Μισέλ), μπήκε άνετα στο ρόλο του γιου 
«θηράματος».

Η δίψα για έκφραση και δημιουργία 
των συντελεστών, η αναφορά σε ένα 
κοινό όραμα της ομάδας, η συλλογική 
δουλειά για το στήσιμο όλης της παρά-
στασης, έδωσε τη δυνατότητα στους θε-
ατές να παρακολουθήσουν μια εξαιρετική 
παράσταση.
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Άη Γιώργης Αγκαιριάς
Με ιδιαίτερη ευλάβεια πραγματοποιήθηκε 

και φέτος ο εορτασμός στη μνήμη του πολι-
ούχου της Αγκαιριάς, Αγίου Γεωργίου.

Στον πανηγυρικό εσπερινό και στη Θεία 
λειτουργία χοροστάτησαν ο ηγούμενος της 
Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας, π. Χρυσόστομος 
Πήχος, ο Αρχιμανδρίτης, π. Ιωάννης Χανιώ-
της, οι πρωτοπρεσβύτεροι πατέρες, Εμμα-
νουήλ Φωκιανός και Νικόλαος Ανουσάκης, 
ο πρεσβύτερος, Αθανάσιος Κυδωνιεύς, ο Ιε-
ροδιάκονος, Μάρκος Κυδωνιεύς και ο εφη-
μέριος, π. Θωμάς Κυδωνιεύς. 

Μετά τον εσπερινό ακολούθησαν κερά-
σματα με μεζέ κρασί και μουσική, από τη δη-
μοτική κοινότητα Αγκαιριάς και τη συμμετο-
χή του πολιτιστικού συλλόγου. Ανήμερα της 
εορτής μετά τη λιτάνευση της εικόνας του 
Αγίου Γεωργίου, το εκκλησιαστικό συμβού-
λιο και ο πολιτιστικός σύλλογος πρόσφεραν 
κεράσματα και σούμα.

Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν ο δήμαρ-
χος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, ο έπαρχος κ. Κ. Μπιζάς, περιφερειακοί, δημοτικοί και 
τοπικοί σύμβουλοι, καθώς και πολίτες του νησιού μας..

Σε σχετική ανακοίνωση της δημοτικής κοινότητας Αγκαιριάς σημειώνονται: «[…] 
Ευχαριστούμε  το Δήμο Πάρου, την ΚΔΕΠΑΠ, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγκαιριάς  
το Εκκλησιαστικό συμβούλιο, τους συγχωριανούς μας που με την προσφορά των 
προϊόντων τους πραγματοποιήθηκε το κέρασμα μετά τον πανηγυρικό εσπερινό κα-
θώς και τις εθελόντριες και εθελοντές που μας βοήθησαν».

Δράσεις στην Αντίπαρο
Με επιτυχία διοργα-

νώθηκε από το σύλλογο, 
«Αντίπαρος Εν Πλω», σε 
συνεργασία με το Πολυδύ-
ναμο Ιατρείο Αντιπάρου και 
την υποστήριξη της ΚΕΔΑ 
και του Δήμου Αντιπάρου, 
το διήμερο επίσκεψης στην 
Αντίπαρο κλιμακίου εθελοντών ιατρών της ΕΜΕΙΣ (Ελληνική Μαστολογική Εταιρεία 
Ίασης - Στήριξης), στις 24 και 25 Απριλίου. 

Η εκδήλωση περιλάμβανε ιατρεία μαστού από πέντε χειρουργούς μαστού και δύο 
ακτινοδιαγνώστες που διεξήγαγαν υπερηχογραφήματα (εξετάσθηκαν 93 άτομα), 
εξέταση 38 παιδιών από τρεις παιδιάτρους, δερματολογική εξέταση από δερματο-
λόγο (εξετάσθηκαν 52 άτομα), ομιλία ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού 
στην αίθουσα Καλουδά, καθώς και ομιλία στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνεται: «[…] Η επιτυχία της εκδή-
λωσης δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ενέργεια των τόσο φιλικών, εργατικών και 
ανθρωπίνων εθελοντών ιατρών της ΕΜΕΙΣ, ωστόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε και η 
φιλοξενία που πρόσφερε το νησί, καθώς και συγκεκριμένοι φορείς και επιχειρημα-
τίες που συνέδραμαν με την εθελοντική τους προσφορά σε αυτή».

Στη συνέχεια ο σύλλογος ευχαρίστησε ονομαστικά τους ευγενικούς χορηγούς της 
εκδήλωσης. 

Καθαριότητα
Για 4η συνεχή χρονιά, ο σύλλογος, «Αντίπαρος Εν Πλω» συμμετείχε στη διοργάνω-

ση «Let’s do it», καθαρίζοντας τις παραλίες Άγιο Σπυρίδωνα, 1η και 2η Ψαραλυκή, 
Παναγιά, μικρό κάμπινγκ, Σιφνέικο, Σωρό, Λιβάδια και Άη Γιώργη, με τη συμμετοχή 
περίπου 30 ατόμων.

Συμπαραστάτης 
του Πολίτη και 
της Επιχείρησης

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώθηκε ότι Περιφερειακός Συμπα-
ραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Νοτίου Αιγαίου, ανέλαβε ο κ. Φίλιππος 
Τριομμάτης.

Η αποστολή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) περιγρά-
φεται περιληπτικά ως εξής: «[…] δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και 
επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της 
προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν σχετικά 
προβλήματα (…)».

Οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρη-
σης περιγράφονται ως ακολούθως:

- Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κα-
κοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου

- Διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέ-
ρω καταγγελίες.

- Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός 30 ημερών 
στους διοικουμένους.

- Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής 
και παρουσίασης από τον ίδιο και συζήτησης στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου.

- Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης διοίκησης της Περιφερειακής διοίκησης και 
των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και 
σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον ίδιο.

Σημειώνουμε ότι η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης, ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.

Πως γίνεται;
Η υποβολή αναφοράς / καταγγελίας γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
- Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στο Γραφείο του 

Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου – Πλατεία Ελευθερίας 1, Διοικητήριο – 85100 Ρόδος).   

- Ταχυδρομικώς στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση
- Μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό: 22413-63161
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: spe@pnai.gov.gr
Τέλος, σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συμπλήρωση ειδικού εντύπου που μπορεί ο εν-

διαφερόμενος να βρει στο διαδίκτυο, ενώ το τηλέφωνο επικοινωνίας του Γραφείου του 
Πολίτη είναι το 22413-63160, το φαξ 22413-63161 και το e-mail: spe@pnai.gov.gr

Επαγγελματικές άδειες
Το Επαρχείο Πάρου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την παράταση καταληκτικών  

προθεσμιών αντικατάστασης (αντιστοίχισης) παλαιών επαγγελματικών άδειων, ηλε-
κτρομηχανολογικής κατεύθυνσης όλων των βαθμίδων.

Πρόκειται για τις άδειες που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες διευθύνσεων ανά-
πτυξης  των νυν αιρετών περιφερειών και των παλαιών νομαρχιών-διευθύνσε-
ων ανάπτυξης, τμημάτων επαγγελμάτων και ανελκυστήρων. Αφορούν τις άδειες 
υδραυλικών, συγκολλητών, ψυκτικών, πρακτικών μηχανικών, χειριστών μηχανημά-
των έργου, τεχνιτών καύσης, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων κ.α 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Γνωρίζομε στους ενδιαφερόμενους επαγγελμα-
τίες ότι κατ’ εφαρμογή του Ν 4314 (ΦΕΚ Α 265 /23-12-2014  άρθρο 112), έχει 
δοθεί νέα  παράταση στις  προθεσμίες αντιστοίχισης, παλαιών επαγγελματικών 
αδειών ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης, όλων των βαθμίδων (βοηθών και μη) 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Διευθύνσεων Ανάπτυξης  των νυν Αιρετών 
Περιφερειών  και των Παλαιών Νομαρχιών - Διευθύνσεων Ανάπτυξης - Τμημάτων 
Επαγγελμάτων και Ανελκυστήρων 

(Το παραπάνω αφορά επαγγελματικές άδειες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
-  ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΚ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΤΩΝ  - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 
– ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.α  εκτός των επαγγελματικών 
αδειών που χορηγούνται κατόπιν πτυχίων σχολών  κατεύθυνσης αυτοκινήτων).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά το πέρας αυτών των προθεσμιών οι άδειες των ΣΥΓΚΟΛ-
ΛΗΤΩΝ, των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ που δεν θα έχουν αντιστοιχηθεί καθίστανται ανενεργές και οι ενδια-
φερόμενοι δεν θα μπορούν και δε θα πρέπει να ασκούν τις επαγγελματικές δρα-
στηριότητες που αναγράφονταν στις άδειές τους ειδάλλως σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις, τίθενται στις κυρώσεις (τόσο οι επαγ-
γελματίες  όσο και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν) που προβλέπονται από 
τη σχετική νομοθεσία (χρηματικές ποινές, κ.α) σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ 
Αριθμ. Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013 ΦΕΚ 2540 Β  2011 (Καθορισμός κριτηρίων και 
διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 
3982/2011 ), του Α.Ν 501/1937 και δυνητικά της ΚΥΑ Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 
ΦΕΚ Β 62 27-01-2011 (Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, 
του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα).

Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η άδεια δεν θα έχει αντιστοιχηθεί εντός των προ-
βλεπόμενων προθεσμιών, προκειμένου να αποκτήσει τη νέα άδεια θα πρέπει να 
μπει στην διαδικασία των εξετάσεων, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολο-
γητικά και παράβολα όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ που έχουν εκδοθεί 

σύμφωνα με τα  β.δ. 16/17 Μαρτίου 1950, του β.δ. 8-3-1935 του β.δ. 30 Ιανουα-
ρίου 1937 και  του β.δ. 11 Μαρτίου /4 Απριλίου 1955 είναι η: 11-07-2015».

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφω-
νούν στους κ.κ. K.Μουρσελάς και Π. Συλιβάνης, στους αριθμούς: 22810-87768 και 
22810-79122.
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Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου

Δεκτός έγινε στη Βουλή, με τις ψήφους των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτη-
των Ελλήνων, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά ταμειακών 
διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, προς επένδυση στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έχει ισχύ από τις 17 Μαρτίου 2015 
και προβλέπει ότι:

«Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον 
«Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, υπο-
χρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφά-
λαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που 
τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 
διάταξης ή διαδικασίας.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται 
τα κεφάλαια που απαιτούνται για την 
κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών 
για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς 
και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί 
από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Εξαιρού-
νται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις 
κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι 
Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια 
της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του 
Ν.3429/2005 (Α΄ 314) καθώς και οι 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποί-
οι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω 
αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα 
της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Επί των 
κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαρια-
σμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ’ 
της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38), όπως ισχύουν.

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρά-
γραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 17.3.2015».

Η ΠΝΠ ουσιαστικά επηρεάζει περίπου 1.500 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που 
υποχρεούνται να μεταφέρουν ταμειακά διαθέσιμα και κεφάλαια προθεσμιακών κα-
ταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας και μεταξύ των φορέων είναι οι δήμοι Πάρου 
και Αντιπάρου, το Λιμενικό Ταμείο των νησιών μας, ο Σύνδεσμος διαχείρισης στερε-
ών αποβλήτων κλπ.

Οι τοποθετήσεις
Δήμος Πάρου
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, το παρακάτω ψή-

φισμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου συνεδρίασε εκτάκτως χθες, Τετάρτη 

22 Απριλίου, μετά την γνωστοποίηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με 
τίτλο «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέ-
ων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» με ΦΕΚ 41-
20/4/2015. Με την παραπάνω ΠΝΠ οι ΟΤΑ A’ Βαθμού, μεταξύ όλων των φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεούνται να καταθέσουν τα ταμειακά του διαθέσιμα στην 
Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του Δημοσί-
ου χρέους. Με την 112/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου εγκρίθηκε 
κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου:
 1. Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή 

της να προχωρήσει στην έκδοση Π.Ν.Π., με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά 
ακυρώνει τον ρόλο της.

2. Καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την Π.Ν.Π.
3. Αποφασίζει τη μη εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου γιατί τίθε-

ται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του, καθώς και η 
δυνατότητά του να ανταποκριθεί στη  στοιχειώδη λειτουργία του.

4. Επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του, προκειμένου να προστατευθούν 
τα χρήματα των πολιτών εξαντλώντας κάθε πολιτική και νομική δυνατότητα που θα 
μας δοθεί, με σκοπό να ακυρώσουμε το περιεχόμενο της Π.Ν.Π.

5. Αποφασίζει να συμμετάσχει ο Δήμος Πάρου σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, 
μαζί με το προσωπικό του, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία θα έρθει 
προς συζήτηση στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου».

Δήμος Αντιπάρου
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνεδρίασε εκτάκτως την 24η 

Απριλίου μετά την κοινοποίηση της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο 
«κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γε-
νικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ 20/4/2015). 

Με βάση την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι ΟΤΑ Α’ βαθμού υπο-

χρεούνται να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε λογαριασμούς ταμειακής 
της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης 
ή διαδικασίας.

 Υπάρχουν αντιρρήσεις, όπως εκφράστηκαν από τα συλλογικά όργανα, καθώς 
αυτή η απόφαση πλήττει τον ήδη τραυματισμένο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, ανατρέπει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και τεχνικού προ-
γράμματος και θέτει σε κίνδυνο προγραμματισμένα αναπτυξιακά έργα και χρηματο-
δοτούμενα προγράμματα, ακόμα και τις καθημερινές ανάγκες του Δήμου. Από την 
άλλη, υπάρχει το ερώτημα εάν η συνολική κατάσταση, κρινόμενη ως έκτακτη, νομι-
μοποιεί ηθικά και πολιτικά την κυβέρνηση να διαθέσει τα αποθεματικά των ταμείων 
των ΟΤΑ με μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προσδοκώντας να αυξήσει τη 
διαπραγματευτική της ισχύ με τους δανειστές και αποδίδοντας έτσι στη στάση των 
ΟΤΑ το ρόλο της ανταπόκρισης σε ένα εθνικό κάλεσμα. Χωρίς κράτος δεν θα υπάρ-
χουν Δήμοι.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:
 - Δεν έχουμε αντίρρηση στην κατάθεση των ταμειακών μας διαθεσίμων σε λογα-

ριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, προτάσσοντας την ευθύνη του καθενός και το 
συνολικό εθνικό συμφέρον σε μια κατά-
σταση εκτάκτου ανάγκης και σε μία συν-
θήκη όπου αναζητούνται πεδία διαπραγ-
ματευτικών χειρισμών στις συνομιλίες  
με τους δανειστές και τους εταίρους.

- Έχουμε ωστόσο αντιρρήσεις στον 
τρόπο λήψης της απόφασης (Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου), στη μη προη-
γούμενη ενημέρωση των Δημάρχων και 
στην έλλειψη αποτίμησης για το χρονικό 
διάστημα που θα διαρκέσει η δέσμευση 
των χρηματικών υπολοίπων, καθώς και 
για το μηχανισμό με τον οποίο θα δια-
σφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση της 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 
Αντιπάρου.

- Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αντιπά-
ρου όπως εκπροσωπήσει το Δήμο στα όργανα εκπροσώπησης με βάση το παρα-
πάνω ψήφισμα, ενόψει και της επικείμενης σύγκλισης του τακτικού συνεδρίου της 
ΚΕΔΕ στις 7 Μαΐου 2015».

Χρ. Βλαχογιάννης
«Για λόγους αρχής διαφωνώ με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Διαφωνώ 

γενικότερα, με την μεθόδευση που ακολούθησε η κυβέρνηση στην προκειμένη πε-
ρίπτωση διότι ενέργησε μονομερώς, χωρίς να ενημερώσει και να συζητήσει με την 
ΚΕΔΕ.

Όμως, με την ουσία της υπόθεσης συμφωνώ. Λέω ΝΑΙ στην μεταφορά διαθε-
σίμων στην κεντρική τράπεζα της Ελλάδος διότι αυτό επιβάλει η Εθνική Ανάγκη 
και προκειμένου η χώρα μας αυτή τη δύσκολη ώρα να διαπραγματευτεί με όσο το 
δυνατόν καλύτερους όρους, θεωρώ ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να σταθεί 
δίπλα στην κυβέρνηση και ότι το «όλοι μαζί» πρέπει να ισχύσει στην κυριολεξία και 
όχι μόνο στα λόγια».

Λαϊκή Συσπείρωση
Από τους εκλεγμένους συμβούλους της Λαϊκής Συσπείρωσης σε δήμους και περι-

φέρεια Νότιου Αιγαίου, εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου σχετικά με την πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα. Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

«Η απαράδεκτη και πραξικοπηματική απόφαση της κυβέρνησης για δέσμευση 
των ταμειακών διαθεσίμων των περιφερειών και των Δήμων, όπως και άλλων δη-
μόσιων οργανισμών, είναι πράξη, η οποία έχει τραγικές συνέπειες για τη λαϊκή οικο-
γένεια και την καθημερινότητά της. 

Αφορά σε χρήματα με τα οποία δήμοι και περιφέρειες προορίζουν, για τους παιδι-
κούς σταθμούς, τις σχολικές επιτροπές, για κοινωνικές δομές, σε μικρά έργα και με-
λέτες. Η απόφαση αυτή ήλθε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις υπουργών για διακοπή 
κάθε χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό σε Δήμους και Περιφέρειες 
με σκοπό  στο εξής να βάζουν πρόσθετη φορολογία στο λαό. Έρχεται σε συνέχεια 
της προηγούμενης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία διευκολύνει 
τους μεγαλοεπιχειρηματίες με ρυθμίσεις για κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις 
(πλαστά και εικονικά τιμολόγια, μη απόδοση ΦΠΑ κ.ά.), με διαγραφή και των προ-
στίμων που τους επιβλήθηκαν.

Αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά, πως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις δια-
πραγματεύσεις για να εξοφλήσει ο λαός τα δάνεια που καρπώθηκε η πλουτοκρατία, 
δεν υπάρχουν λύσεις για το λαό, αλλά μόνο χειροτέρευση της θέσης του και παρα-
πέρα όξυνση των λαϊκών προβλημάτων.

Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στην περιφέρεια και Δήμους 
του Νότιου Αιγαίου καταγγέλλουμε την αυταρχική απόφαση της κυβέρνησης και 
καλούμε το λαό της περιοχής μας, να αντιδράσει αποφασιστικά, ώστε να αποσυρθεί 
εδώ και τώρα  η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να μη δοθεί ούτε ένα ευρώ 
από τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Να επιστραφούν τα κλεμμένα, να δοθούν τα 
απαραίτητα χρήματα στις σχολικές επιτροπές, στους βρεφικούς, παιδικούς σταθ-
μούς. Να στελεχωθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό.

Καλούμε τους εργαζόμενους να αγωνιστούν στο δρόμο της αποδέσμευσης από 
την ΕΕ, με μονομερή διαγραφή του χρέους, της κατάργησης των μονοπωλίων και 
κοινωνικοποίησης του πλούτου της χώρας προς όφελος του λαού».
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Τι ζητάει η Υ.Π.Α.
Όλη η αλήθεια για το νέο αεροδρόμιο

Δημοσιεύματα, που καμία σχέση με την αλήθεια δεν είχαν, είδαν το φως της δη-
μοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα σε blog της Πάρου, τα οποία βέβαια δεν 
έχουν καμία σχέση με επαγγελματίες δημοσιογράφους. Τα δημοσιεύματα έκαναν 
αναφορά ότι η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), ενέκρινε την πρόταση του 
δημάρχου κ. Μάρκου Κωβαίου, για το θέμα του κτηριακού προβλήματος –που δεν 
είναι το μόνο- για τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου του νησιού μας.

Καταρχήν, σημειώνουμε πως οι εργασίες που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή 
στο νέο αεροδρόμιο Πάρου, με την κατασκευή του διαδρόμου απογειώσεων – προ-
σγειώσεων των αεροσκαφών, δε φαίνεται να ολοκληρώνονται στο χρονικό διάστημα 
που είχε προγραμματιστεί (30/5/2015), καθώς υπάρχει καθυστέρηση στις πληρωμές 
από την πολιτεία.

Οι εργασίες είναι πιθανόν για τον παραπάνω λόγο να αργήσουν να ολοκληρω-
θούν, έως ότου υπάρξει κανονική εκ νέου χρηματοδότηση. Οι εργολάβοι είναι απο-
γοητευμένοι από αυτή την εξέλιξη και ήδη έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους.

Η «απογείωση»
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έστειλε στις 15 Απριλίου 2015 επιστολή-απά-

ντηση στο δήμο Πάρου, σχετικά με τα έργα του νέου αεροδρομίου.
Η Υπηρεσία απάντησε σε αλληλογραφία που υπάρχει με το δήμο μας, με το διοικητή 

της κ. Δημήτρη Κουκή, με αριθμό πρωτοκόλλου: ΔΤΥ/Δ7-Δ3/Γ-Α/10182/2773/3110. 
Συγκεκριμένα, η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών και αερολιμένων της Υ.Π.Α. έστειλε 
την επιστολή ύστερα από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου (που είχε 
ληφθεί με οριακή πλειοψηφία), για την επίσπευση της διαδικασίας λειτουργίας του 
νέου αεροδρομίου, με πρωτοβουλία Δήμου και φορέων του νησιού.

Όπως αναφέρει η επιστολή: «[…] για την αγορά και τοποθέτηση κτιρίων έκτασης 

350 τετραγωνικών μέτρων περίπου» και συνεχίζοντας σημειώνει:
«[…] Σας ενημερώνουμε ότι η ΥΠΑ έχει ήδη εκπονήσει ενδεικτικό χωρο-

ταξικό σχέδιο και ενδεικτική προκαταρκτική κάτοψη προσωρινού αεροσταθμού 
ελαφράς κατασκευής και βοηθητικών οικίσκων και εγκαταστάσεων, όπως προτεί-
νατε και προτίθεστε να υλοποιήσετε. Τα προτεινόμενα κτίρια περιλαμβάνουν αερο-
σταθμό και βοηθητικές εγκαταστάσεις συνολικά 365 τ.μ. περίπου, καθώς και κτίριο 
ελέγχου υπερυψωμένο με 2 ή 3 ορόφους κάτοψης 17 τ.μ. περίπου».

Τα κενά αέρος…
Η επιστολή στις δύο πρώτες της παραγράφους «ενθουσιάζει» τον αναγνώστη, 

καθώς φαίνεται το σχέδιο που έλαβε κατά πλειοψηφία το δημοτικό μας συμβούλιο, 
να μπορεί να υλοποιηθεί.

Αμέσως μετά όμως η ΥΠΑ. στην επιστολή της, παρουσιάζει το θέμα σε όλη του τη 
διάσταση. Η συνέχεια έχει ως εξής:

«Πέραν των ανωτέρω απαιτούμενων κτιριακών και αντίστοιχων Η/Μ εγκατα-
στάσεων για την έναρξη λειτουργίας του νέου αερολιμένα κρίνεται απαραίτη-
τη η διάνοιξη-διαπλάτυνση, η στοιχειώδης οδοπροστασία και απαγωγή 
των ομβρίων της οδού πρόσβασης στον νέο αερολιμένα, η διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου στον αεροσταθμό, η εγκατάσταση βιολογικού κα-
θαρισμού και δεξαμενών πλήρωσης πυροσβεστικών οχημάτων του αερο-
λιμένα κλπ.

Οι σχετικές μελέτες θα εκπονηθούν από τον μελετητή, που θα ορίσετε σε συνεν-
νόηση και συνεργασία με την ΔΤΥ της ΥΠΑ.

Η ΥΠΑ ήδη προχωρά τις ενέργειες για σύνδεση με Ο.Κ.Ω.(Οργανισμοί Κοινής 
Ωφέλειας), με την υποστήριξή σας. Συνημμένα σας διαβιβάζουμε:

Η απάντηση της ΥΠΑ



www.fonitisparou.gr

Α. ενδεικτικό σχέδιο χωροθέτησης.
Β. Ενδεικτικό προκαταρκτικό σχέδιο κάτοψης αεροσταθμού, βοηθητικών κτιρίων 

/ εγκαταστάσεων και πύργου ελέγχου σε στάθμη.
Γ. Τεχνική περιγραφή απαιτούμενων υποδομών με πίνακα μελετών.
Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι η ΥΠΑ στην παρούσα φάση εκπονεί λε-

πτομερές χρονοδιάγραμμα δράσεων εξαρτώμενο όμως από παραμέτρους που δεν 
έχουν οριστικοποιηθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος για 
τη θέση σε λειτουργία του νέου αερολιμένα, θα σας ενημερώσουμε.

Επίσης, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε το χρονοδιάγραμμα εκπό-
νησης μελετών και 
ολοκλήρωσης της κα-
τασκευής των οικί-
σκων καθώς και όλων 
των ανωτέρω αναφερό-
μενων υποδομών και εξο-
πλισμών που θα διαθέσε-
τε με δικές σας δαπάνες, 
ώστε να συμπεριλάμβου-
με στο ανωτέρω οριστικό 
χρονοδιάγραμμα».

Η προσγείωση…
Η ουσία της επιστολής 

βρίσκεται στο τέλος της 
επιστολής της ΥΠΑ, που 
έχει ως εξής:

«Τέλος σας πληροφο-
ρούμε, ότι η υπηρεσία 
προωθεί τις απαραίτη-
τες ενέργειες για την 
κατασκευή του έργου 
προσωρινού αερο-
σταθμού έκτασης 850 
τ.μ. περίπου σε γειτο-
νική θέση, των εργασιών κατασκευής διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρωσης της 
οδού πρόσβασης, της αποκατάστασης πρόσβασης των θιγόμενων ιδιοκτησιών, 
των εργασιών συμπληρωματικού αποστραγγιστικού δικτύου και της τοποθέτησης 
των αεροναυτιλιακών βοηθημάτων, που προβλέπεται να ολοκληρωθούν και 
τεθούν σε λειτουργία το έτος 2017 εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις στο 
δημόσιο διαγωνισμό και εφόσον υπάρξει απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έρ-
γου.

Σε ό,τι αφορά τα εν εξελίξει έργα του αεροδρομίου (πεδίο κίνησης αεροσκαφών) 
σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το μέχρι σήμερα χρονοδιάγραμμα του έργου 
από τον φορέα κατασκευής του (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Υ.Υ.) αυτά θα ολοκληρωθούν μέχρι 

30/5/2015, εφόσον υπάρξει απρόσκοπτη εξέλιξη και χρηματοδότηση του έργου. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και συνεργασία».

Checkout
Σύμφωνα με εκτιμήσεις υπεύθυνων τεχνικών, τα έργα που προτείνει η ΥΠΑ, έχουν 

κόστος άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ποσό δηλαδή πολύ μεγάλο, για να το 
μαζέψει η Μ.Κ.Ο. που έχει στηθεί γι’ αυτόν το σκοπό.

Από την άλλη είναι ξεκάθαρο πως τα χρήματα που θα δαπανηθούν για τα προσω-
ρινά έργα, δεν πρόκειται 
να βοηθήσουν στην ουσι-
αστική επίλυση του προ-
βλήματος, καθώς η ΥΠΑ 
υποστηρίζει στην επιστολή 
της ότι τα μόνιμα έργα 
θα γίνουν σε γειτονι-
κή θέση. Άρα οι όποιες 
προσωρινές υποδομές 
γίνουν πριν το 2017, δεν 
ενδιαφέρουν την Υπηρε-
σία. Το τι θα απογίνουν οι 
κατασκευές που θα έχουν 
κατασκευαστεί από χρή-
ματα που θα συγκεντρώ-
σει ο δήμος από δωρεές, 
ουδείς γνωρίζει. Δηλαδή, 
κτίσματα έκτασης 350 τ.μ. 
θα μείνουν «ορφανά», δί-
χως δυνατότητα χρήσης, 
μέσα περίπου σε λιγότερο 
από ένα χρόνο, σύμφωνα 
με την επιστολή της ΥΠΑ, 
αν δεχθούμε ότι το έργο 
θα ολοκληρωθεί εντός 
του 2017.

Ο προβληματισμός που υπάρχει πλέον είναι (πάντα σύμφωνα με την επιστολή της 
ΥΠΑ) αν οι προσπάθειες μέρους του συνδυασμού Κωβαίου, αξίζουν για να κερδί-
σουμε μερικούς μήνες ή και ένα έτος ακόμα, ή αν η άποψη όλων των υπολοίπων 
δημοτικών συμβούλων ήταν η ορθότερη, που ζητούσαν αξιοπρεπές αεροδρόμιο 
σύμφωνα με τη μελέτη και κτίρια 850 τ.μ. τουλάχιστον, με προοπτική το αρχικό 
πλάνο για κτίρια των 5.000 τ.μ.

Θυμίζουμε ότι αρχικά, ο δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, είχε δηλώσει σε συνεδριάσεις 
περί του θέματος, ότι το αεροδρόμιο -με τον τρόπο που επέλεξε- θα λειτουργούσε 
με πιθανότητα 20% την 1η Ιουνίου 2015 ή σε μερικούς μήνες αργότερα. 
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Πέραν των ανωτέρω απαιτούμενων κτιρια-
κών και αντίστοιχων Η/Μ εγκαταστάσεων 
για την έναρξη λειτουργίας του νέου αερο-
λιμένα κρίνεται απαραίτητη η διάνοιξη-δι-
απλάτυνση, η στοιχειώδης οδοπροστασία 
και απαγωγή των ομβρίων της οδού πρό-

σβασης στον νέο αερολιμένα, η διαμόρφω-
ση περιβάλλοντα χώρου στον αεροσταθμό, 
η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και 
δεξαμενών πλήρωσης πυροσβεστικών οχη-

μάτων του αερολιμένα κλπ.
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η ρεβιθάδα 
στον 
Πρόδρομο

Διάβασα ομολογώ με ευδιάθετο τρόπο την ανα-
κοίνωση-απάντηση τοπικού φορέα σχετικά με τη 
διακοπή ενός εθίμου (;) στον Πρόδρομο, που αφο-
ρά την παρασκευή και προσφορά ρεβιθάδας κατά 
τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Δεν έχω παραβρεθεί ποτέ μου στο συγκεκρι-
μένο έθιμο, αφού συνειδητά για συγκεκριμένους 
λόγους, αποφεύγω παρόμοιες εκδηλώσεις. Είναι 
ζήτημα τα τελευταία 16 χρόνια της ζωής μου που 
ζω μόνιμα στην Πάρο, να έχω δώσει το παρόν σε 
3-4 παρόμοιες εκδηλώσεις, πανηγυριών, εθίμων 
κλπ.

Τις περισσότερες απ’ αυτές τις εκδηλώσεις τις 
γνωρίζω αναγκαστικά λόγω της εργασίας μου. 
Δηλαδή, ξέρω απέξω και ανακατωτά που λένε 
ποιο χωριό κάνει εκδήλωση σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες του έτους, γνωρίζω αυτές τις εκδη-
λώσεις μέσω φωτογραφικού ή οπτικού υλικού 
που έρχεται στην εφημερίδα κλπ. Τις έχω μάθει 
τόσο καλά που ειλικρινά έχω την άποψή πως σε 
κάποιες απ’ αυτές ήμουν και εγώ παρόν, άσχετα 
του ότι δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου. Όλες 
αυτές τις εκδηλώσεις τις θεωρώ πολύ σημαντι-
κές και ιμάντα της παράδοσής μας. Προσωπικά 
ακόμα, θα υποστήριζα, πως αυτές οι εκδηλώσεις 
παράδοσης πρέπει να τυγχάνουν της αμέριστης 
συμπαράστασης της ΚΔΕΠΑΠ, αλλά και της οικο-
νομικής ενίσχυσής τους.

Επανερχόμενος στην ανακοίνωση για τη ρεβι-
θάδα στον Πρόδρομο, έχω να κάνω τις εξής –κα-
θαρά προσωπικές- παρατηρήσεις: Δεν ξέρω γιατί, 
αλλά τείνω και εγώ να μην κατανοώ πως είναι 
δυνατόν σ’ αυτή τη χώρα, η χαρά και η λύπη να 
απέχουν μία ιδέα… 

Δηλαδή, δεν μπορώ να κατανοήσω πως είναι 
δυνατόν θρησκευτικές εκδηλώσεις να μεταβάλ-
λονται σε πανηγύρια. Και τι εννοώ; Δεν είμαι εγώ 
αυτός που θα προσπαθήσει να «πουλήσει» ορθό-
δοξο θρησκευτικό φρόνημα, ούτε είμαι αυτός που 
θα λαϊκίσει υπέρ των ιδεωδών του μηνύματος της 
Μ. Εβδομάδας. Όμως πραγματικά, δε μου «κολ-
λάει» με κανέναν τρόπο τη Μ. Παρασκευή, γλέντι 
τραγούδι και χορός! Πόσο μάλλον, όταν αυτό πολ-
λές φορές συνοδεύεται και από οικονομική ενί-
σχυση φορέων… 

Έχω διαβάσει αμέτρητες ανακοινώσεις τοπι-
κών φορέων που αναφέρονται σε θρησκευτικές 
εκδηλώσεις που κλείνουν το δελτίο τύπου με το 
αμίμητο: «οι καλεσμένοι απόλαυσαν τον πλούσιο 
μπουφέ και την άφθονη σούμα, υπό τη συνοδεία 
«ζωντανής» μουσικής». Συγνώμη δηλαδή, αλλά 
εγώ όταν θέλω να πιω και να ακούσω μουσική, 
παίρνω σβάρνα τα μπαράκια και ούτε πουλί πε-
τούμενο να μη βρεθεί μπροστά μου! Να πάω σε 
θρησκευτική εκδήλωση για να γίνω ντίρλα και να 
κάνω «καμάκι» σε καμία κυρία, δε το έχω σκεφθεί 
ακόμα, και έχω την υποψία ότι και οι περισσότεροι 
εκ των αναγνωστών της στήλης θα συμφωνούν.

Τέλος, έχω την άποψη πως η εκδήλωση της ρε-
βιθάδας στον Πρόδρομο, πρέπει να επανέλθει ως 
έθιμο, αλλά σαφώς με άλλο σκεπτικό.

Ευχαριστούν 
οι δάσκαλοι

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης 
Πάρου-Αντιπάρου, «Π. Καλλιέρος», με επιστολή του 
ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλλαν στην πρωτοβουλία 
του για συγκέντρωση φιλανθρωπικού υλικού, με απο-
τέλεσμα τη συλλογή μιας αξιόλογης ποσότητας τρο-
φίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για ενήλικες, παιδιά 
και βρέφη, που έφτασε τις 49 κούτες.

Από αυτές, οι 29 κούτες διανεμήθηκαν εντός του 
νησιού σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κυρίως σε 
οικογένειες μαθητών που αντιμετωπίζουν οικονομικά 
προβλήματα, και οι υπόλοιπες 20 κούτες απεστάλησαν 

στην Αθήνα κατόπιν συνεννόησης με φορείς που δρα-
στηριοποιούνται γύρω από την κοινωνική προσφορά 
και αλληλεγγύη. Συγκεκριμένα το υλικό διανεμήθηκε 
στους εξής φορείς:

1.Αποθήκη Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
2.Κέντρο Συμπαράστασης παιδιών και οικογένειας
3.ΠΙΚΠΑ Πεντέλης
4.Φιλανθρωπικό κέντρο «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», παράρτημα 

πολύτεκνων οικογενειών
5.Όμιλος UNESCO, παράρτημα Νομού Πειραιώς και 

Νήσων.
Τέλος, στο ευχαριστήριο ο σύλλογος μεταξύ άλλων 

τονίζει: «[…] Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την αντα-
πόκριση των συμπολιτών μας. Αποδείξαμε όλοι μαζί 
πως φτωχός δεν είναι αυτός που δεν έχει χρήματα 
αλλά αυτός που δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα 
στην κοινωνία μέσα στην οποία ζει!».

Ο «Σκόπας» 
για τη 
ρεβιθάδα…

Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο 
Πάριος», σχετικά με τη μη πραγματοποίηση του εθίμου 
της εκδήλωσης της ρεβιθάδας, έστειλε στην εφημερί-
δα μας την παρακάτω επιστολή:

«Θέλουμε να εκ-
φράσουμε τη πικρία 
και τη λύπη μας για τα 
υπερβολικά επικριτικά 
σχόλια που έγιναν από 
μέρος των συγχωρια-
νών μας το τελευταίο 
διάστημα, εξαιτίας της 
απόφασής μας να μην 
πραγματοποιήσου-
με την εκδήλωση της 
«ρεβιθάδας της Μ. 
Παρασκευής».

Ακούστηκαν σχόλια 
υπερβολικά και ως 
προς την ένταση και 
ως προς το περιεχό-
μενο τους με πολλές 
ανακρίβειες και με 
σκοπό τη δημιουργία 
εντυπώσεων. Για αυτό 
τον λόγο λοιπόν αισθανόμαστε την ανάγκη να βάλου-
με τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση πρώτα απ’ 
όλα ιστορικά.

Ανατρέχοντας αρχικά στα αρχεία του συλλόγου, 
σας ενημερώνουμε ότι για πρώτη φορά συναντάμε 
στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, έξοδα για την εκδήλωση 
αυτή στις 31.03.1999, ενώ στα πρακτικά αναφέρεται 
πρώτη φορά στην 97η  πράξη στις 15.04.2000. Αυτό 
προς απάντηση όσων ισχυρίζονται  ότι οργανώνεται 
από τον σύλλογο πάνω από 30 χρόνια και άλλων που 
επιμένουν για πάνω από δύο δεκαετίες. Επομένως 
ο ορισμός έθιμο όπως το χαρακτηρίζουν δεν ισχύει. 
Ενώ ο ορισμός «εκδήλωση για συχώριο των ψυχών» 
ακούγεται τουλάχιστον περίεργος! Κατά τη διάρκεια 
των χρόνων αυτών αμφισβητήθηκε πολλές φορές 
(έγιναν τρεις γενικές συνελεύσεις για το λόγο αυτό) 
άρα δεν πρόκειται για καθιερωμένη εκδήλωση. Μία 
από αυτές τις συνελεύσεις την καλέσαμε εμείς πέ-
ρυσι όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση από μέρους των 
συγχωριανών μας, και έτσι θεωρήσαμε ότι δεν είναι 
απαραίτητο να κάνουμε το ίδιο και φέτος αφού το ότι 
δεν συμμετέχουν σημαίνει ότι δεν τους ενδιαφέρει το 
θέμα. Όμως γνωρίζουμε όμως καλά ότι είναι πολλοί 
αυτοί που δεν συμφωνούν με την εκδήλωση, αλλά 
πρόκειται για ανθρώπους «χαμηλών τόνων» που δεν 
του αρέσουν οι αντιπαραθέσεις.

Ανατρέχοντας επίσης στο καταστατικό του συλλό-
γου δεν αναφέρεται πουθενά ότι σκοπός του συλλό-

γου είναι να κάνει συνεχώς «φαγοπότια» με έξοδα που 
ανέρχονται στα 1500-2000 ευρώ. ‘Έξοδα που κάποτε 
κάλυπτε η ΚΔΕΠΑΠ, δηλαδή, όλοι εμείς. Όμως τώρα 
τι γίνεται; Πέρυσι για παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε 
όλη η επιχορήγηση του συλλόγου για την συγκεκρι-
μένη εκδήλωση και χωρίς να ζητηθεί προηγουμένως 
η έγκριση του υπόλοιπου συμβουλίου από τον τότε 
πρόεδρο. Ο σημαντικότερος προβληματισμός μας 
όμως είναι ότι ένας σύλλογος που εκ των πραγμάτων 
αποτελεί φορέα πολιτισμού καταλήγει να μεταδίδει 
λανθασμένα μηνύματα στους νέους ανθρώπους και 
όχι μόνο. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο που λάβα-
με στο facebook από συγχωριανή μας ότι κακώς κα-
ταργήσαμε το έθιμο αυτό γιατί ήταν ωραίο και είχε 

«πλάκα»!
Μία άλλη κύρια επι-

χειρηματολογία υπέρ 
της εκδήλωσης είναι 
πως είχε οικονομικό 
περιεχόμενο, αφού τα 
πάντα δικαιολογούνται 
αυτή την Ιερή ημέρα 
προκειμένου «να ’χει 
κάνα έσοδο ο σύλλο-
γος».

Όσο αφορά την ει-
ρωνεία που εισπρά-
ξαμε για τον όρο Ιερή 
ημέρα, ας μας εξηγήσει 
κάποιος τι άλλο μπορεί 
να είναι η Μεγάλη Πα-
ρασκευή; Έχει σχέση 
με κάτι άλλο εκτός από 
την πίστη, και την πα-
ράδοση της εκκλησίας; 

Είναι απόλυτα σεβαστό δικαίωμα του κάθε ανθρώ-
που να αντιμετωπίζει την ημέρα αυτή με τον δικό 
του τρόπο και τα προσωπικά του πιστεύω. Για έναν 
σύλλογο όμως δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται τον 
όρο Μεγάλη Παρασκευή αγνοώντας εσκεμμένα την 
παράδοση της ημέρας και βαφτίζοντάς την ανάλογα 
με τα κέφια του. Τι εντύπωση θα έκανε για παράδειγ-
μα ένας σύλλογος με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
προστασίας των ζώων, εάν οργάνωνε εκδήλωση με 
αρνάκια στη σούβλα;

Όσο για αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν είναι 
«κακό» να φάνε μετά την Αποκαθήλωση, αφού είναι 
παράδοσή μας να τρώμε ψαρόσουπα μετά από τις 
κηδείες, απλά τους πληροφορούμε ότι η κηδεία αυτή 
την ημέρα ολοκληρώνεται το βράδυ μετά την περι-
φορά του Επιταφίου: στους δρόμους του χωριού πε-
ριφέρεται το σώμα του Χριστού, που οδηγείται προς 
την ταφή.

Ως Δ.Σ. του συλλόγου, εργαστήκαμε χωρίς να με-
τρήσουμε τον κόπο μας (έχοντας και τη βοήθεια πολ-
λών συγχωριανών μας, τους οποίους ευχαριστούμε) 
με μόνο σκοπό το καλό του χωριού. Δεν απαντήσαμε 
στα σχόλια θεωρώντας σημαντικότερη τη διατήρη-
ση της ομόνοιας και της ηρεμίας στο χωριό. Κάποιοι 
δεν το σεβάστηκαν, το θεώρησαν αδυναμία μας και το 
εκμεταλλεύτηκαν με σκοπό την προσωπική τους προ-
βολή. Τους ευχαριστούμε. Με τη συμπεριφορά τους 
αυτή φάνηκε το έλλειμμα τους».



www.fonitisparou.gr

Ορκωμοσία
Ενώπιον του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώρ-

γου Χατζημάρκου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
16/4/2015, η ορκωμοσία των νέων περιφερειακών 
συμβούλων, κ.κ. Θανάση Μπαράκα και Λουκά Κωτσα-
δάμ.

Ο κ. Θανάσης Μπαράκας, κατέλαβε τη θέση του 
π α ρ α ι τ η θ έ -
ντος κ. Μιχά-
λη Κόκκινου, 
στην παράτα-
ξη «Νησιωτική 
Ανατροπή» και 
ο κ. Λουκάς 
Κωτσαδάμ, τη 
θέση της πα-
ραιτηθείσας κ. 
Λίλας Καφα-
ντάρη, στην 
παράταξη «Λα-
ϊκή Συσπείρω-
ση».

Ο Περιφε-
ρειάρχης, κ. 
Χατζημάρκος, 
μετά την ορ-
κωμοσία, κα-
λωσορίζοντας τους δύο νέους περιφερειακούς συμ-
βούλους, δήλωσε: «Καλωσορίζω τα νέα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι εποχές είναι ιδιαί-
τερες και οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε πολύ μεγάλες. Και οι δύο είναι πολύ έμπειροι, 
συμμετέχουν εδώ και πολλά χρόνια  στα κοινά, καλοί 
γνώστες όλων των θεμάτων και των προβλημάτων 

του τόπου και αυτό είναι εξαιρετικά ευχάριστο. Εύχο-
μαι και στους δύο καλή δύναμη, καλή θητεία  και καλή 
συνεργασία».

Ο κ. Θανάσης Μπαράκας, στις πρώτες του δηλώ-
σεις ως περιφερειακός σύμβουλος αναφέρθηκε στο 
θέμα της νησιωτικότητας, λέγοντας ότι τα νησιά μας 
ζουν ένα μόνιμο μνημόνιο και πρέπει να εφαρμόσου-
με πολιτικές που να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. 
«Σ’ αυτό θα είμαστε σύμμαχοι της Περιφερειακής Αρ-

χής, για να συ-
γκρουστούμε 
με το αθηνο-
κεντρικό κρά-
τος που έχει 
αφήσει στο 
έλεος του 
Θεού τα νησιά 
μας. Τα προ-
βλήματα είναι 
πάρα πολλά 
και πρέπει να 
πετύχουμε. Αν 
δεν πετύχου-
με αυτήν την 
πενταετία, θα 
έχει αποτύχει 
πλήρως η νη-
σιωτικότητα».

Από την 
πλευρά του ο κ. Λουκάς Κωτσαδάμ, δήλωσε: «Θα 
συνεχίσουμε σαν παράταξη την ίδια πολιτική που 
ακολουθούμε μέχρι σήμερα. Επιδίωξή μας είναι να 
μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα της λαϊ-
κής οικογένειας, να ενισχύσουμε την συνείδηση των 
εργαζομένων, ότι του ανήκει ο πλούτος τον οποίο πα-
ράγει».
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Δίχως 
προβολείς 
στην Αλυκή

Συνεχίζεται η κωλυσιεργία που έχει παρουσιαστεί 
στην επιδιόρθωση ηλεκτροφωτισμού στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις της Αλυκής.

Συγκεκριμένα, από το τέλος Ιανουαρίου 2015, στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις Αγίου Νικολάου Αλυκής, 
εξαιτίας των δυνατών ανέμων και της αλλοίωσης από 
τις καιρικές συνθήκες, μία βάση προβολέων του γηπέ-
δου ποδοσφαίρου, έσπασε και ο πυλώνας τους έγειρε 
πάνω στην εφάπτουσα συρμάτινη περίφραξη. 

Σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, αμέσως ειδο-
ποιήθηκε η τεχνική υπηρεσία του δήμου Πάρου, αλλά 
και ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Αγκαιριάς. 
Ατυχώς, αν και έχουν περάσει τέσσερις μήνες η επιδι-
όρθωση δεν έχει καταστεί δυνατή. Σημειώνουμε πως 
όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξαν αλλεπάλληλες 
οχλήσεις προς τους υπεύθυνους του δήμου και διά-
φορους φορείς, όπως την παιδική ομάδα Αλυκής, τον 
πολιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς, τον πρόεδρο της δη-
μοτικής κοινότητας, αλλά και από πολίτες του χωριού 
που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Παρά ταύτα όλοι 
οι παραπάνω έχουν μείνει στις υποσχέσεις.

Τα περίεργα
Για να κατανοήσει ο αναγνώστης μας την «αδιαφο-

ρία» που υπάρχει για το θέμα εδώ και τέσσερις μήνες, 
σημειώνουμε ακόμα και τα παρακάτω, που αποδεικνύ-
ουν την «ελαφρότητα» που αντιμετωπίζουν το θέμα οι 
υπεύθυνοι:

1. Από την πρώτη εβδομάδα που παρουσιάστηκε το 
πρόβλημα έχουν έρθει οι νέες βάσεις προβολέων, οι 
οποίοι σημειωτέον έχουν επίσημη πιστοποίηση ασφα-
λείας.

2. Οι προβολείς είναι χορηγία κατοίκου της Αλυκής, 
που θα βλέπει και θα αναρωτιέται γιατί μένει ανεκμε-
τάλλευτη η δωρεά του.

3. Η τεχνική υπηρεσία έβγαλε τους προβολείς και 
του δεύτερου πυλώνα, ο οποίος δεν είχε ζημιά, σύμ-
φωνα με τα παιδιά που αθλούνται εκεί, με συνέπεια να 
μειωθεί ακόμη περισσότερο η ορατότητα.

4. Τρεις προβολείς από πυλώνες του παρακείμενου 
γηπέδου μπάσκετ, κάηκαν κι έσβησαν.

5. Το γήπεδο ποδοσφαίρου χρησιμοποιείται από 50 
παιδιά της ακαδημίας, από ομάδα 20 εφήβων, από 
ομάδα παλαιμάχων του χωριού, καθώς και από πολ-
λούς τουρίστες, Έλληνες και ξένους.

6. Τα γήπεδα, ιδιαίτερα την Άνοιξη και το Καλοκαίρι, 
χρησιμοποιούνται λόγω ζέστης, αργά το απόγευμα και 
το βράδυ, και ο φωτισμός είναι απαραίτητος.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η λύση-επιδιόρ-
θωση του ηλεκτροφωτισμού απαιτεί μόνο λίγες ώρες 
εργασίας και ο χώρος να αποδοθεί στους αθλούμε-
νους με ευπρέπεια και τάξη. Ο κόσμος που αθλείται 
όμως στην Αλυκή, πόσο πρέπει να περιμένει ακόμα;

Ημερίδα
Γνωστό ταξιδιωτικό γραφείο του νησιού μας σε συ-

νεργασία με το δήμο Πάρου και την Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου, λαμβάνουν την πρωτοβουλία οργάνωσης 
ημερίδας με τίτλο: «1ο Αειφόρος Πάρος Forum» και 
με γενικότερη θεματολογία «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Τουρισμός», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 
Μαΐου 2015 στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος», στην Παροικιά.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου των διοργανωτών: «στό-
χος της ημερίδα είναι να ενημερώσει και να ευαισθη-
τοποιήσει το κοινό για τα περιβαλλοντικά προβλήμα-
τα που απειλούν και απασχολούν το νησί της Πάρου 
και να προτείνει λύσεις για την προστασία και ανα-
βάθμιση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής της 
κληρονομιάς. Παράλληλα να αναπτύξει το διάλογο 

μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων με σκοπό την κα-
τάθεση προτάσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών 
προς την κατεύθυνση μιας πιο αειφόρου ανάπτυξης».

Χαιρετισμό στην ημερίδα θα απευθύνει ο δήμαρχος 
Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, ενώ τις εργασίες της ημε-
ρίδας θα ανοίξει ο κ. Χάρης Μαρτίνος, σύμβουλος το-
πικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Ακόμα, εισηγήσεις 
θα κάνουν ομιλητές με εμπειρία σε θέματα αειφόρου 
ανάπτυξης όπου και θα διατυπώσουν συμπεράσματα 
και προτάσεις για την προστασία και αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος του νησιού της Πάρου. Η ημερίδα θα 
καλύψει ενότητες όπως:

- Η σημερινή πραγματικότητα της Πάρου: Γενικό 
πλαίσιο και προβληματισμοί.

- Βέλτιστες πρακτικές για αειφόρο ανάπτυξη.
- Το στοίχημα της αειφόρου ανάπτυξης για την 

Πάρο: Συμπεράσματα και προτάσεις.
Τέλος, η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν.

Εργασίες 
στους δρόμους

Με ανακοίνωσή του, το Επαρχείο Πάρου, ενημέρωσε 
ότι την τρέχουσα περίοδο του Μαΐου, θα εκτελούνται 
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Πάρου, εργασίες 
πρωτίστως ασφαλτόστρωσης, τοποθέτησης στηθαίων 
ασφαλείας και καθαρισμός τάφρων. 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η ακριβής ημε-
ρομηνία έναρξης των εργασιών, καθώς και ο τρόπος 

διευθέτησης της κυκλοφορίας θα γνωστοποιηθεί άμε-
σα.

Τέλος, στην ανακοίνωση του Επαρχείου Πάρου ση-
μειώνεται ακόμα: «Έχει ξεκινήσει η κατασκευή λιθόδ-
μητου τοίχου στην Επαρχιακή Οδό Παροικιάς  Αγκαι-
ριάς περιοχή «Σωτήρες», 700 μέτρα από τη στροφή 
Πούντας, στο ύψος του φυτωρίου Σιφναίου. Οι ερ-
γασίες αναμένεται να διαρκέσουν ως την Δευτέρα 
4-5-2015 και λαμβάνουν χώρα ως επί το πλείστον 
εκτός της οδού με εξαίρεση τις μπετονιέρες που θα 
καταλαμβάνουν προσωρινά το ρεύμα κυκλοφορίας 
προς Αγκαιριά. Ο ανάδοχος έχει προβεί στην κατάλ-
ληλη σήμανση και την ρύθμιση της κυκλοφορίας με 
το προσωπικό του».

Πρόσκοποι
Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιή-

θηκε στην Περδικόβρυση η ετήσια κατασκήνωση των 
ομάδων προσκόπων, της περιφερειακής ενότητας Κυ-
κλάδων. 

Συγκεκριμένα από τις 13 έως τις 18 Απριλίου 2015, 
οι πρόσκοποι των ομάδων Μυκόνου, Πάρου και Σύ-

ρου, συμμετείχαν στην προσκοπική τους κατασκήνω-
ση. 

Οι υπέροχες προσκοπικές κατασκευές, το προσκοπι-
κό πνεύμα, το κέφι για δουλειά, ο εξαιρετικός καιρός 
και οι συνεχείς δραστηριότητες με αποκορύφωμα την 
εξόρμηση στο Βοϊδομάτη, στις παρυφές του χιονοδρο-
μικού της Φτερόλακας, θα μείνουν βαθιά χαραγμένες 
στη μνήμη των προσκόπων και των βαθμοφόρων που 
πήραν μέρος σ’ αυτή την κατασκήνωση.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τμ το 
καθένα, με 2 στρέμματα και 
πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 53 
τ.μ. Δίνονται ξεχωριστά ή 
μαζί. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τμ, με 740 
τμ οικόπεδο, 200 μ από τη 
θάλασσα. Μεσολάβηση για 
λήψη τραπεζικού δανείου. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

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

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικό-
πεδο 550 τμ, 100 μ. από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6978235942 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, πωλεί-
ται αμφιθεατρικό κτήμα 1 
στρέμμα, 300 μέτρα από τη 
θάλασσα, περιφραγμένο, με 
ημιτελή κατοικία 80 τ.μ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6945540705

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ, πωλούνται 5 
γκαρσονιέρες στον 1Ο όροφο, 
160 τ.μ. Τηλ. επικοινωνίας: 
2284770102, 6993309867

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται οι-
κία, μεζονέτα 85 τμ, με 
βασικό οικιακό εξοπλισμό, 
ηλιακό θερμοσίφωνα, τζάκι, 
air condition, μπάρμπεκιου, 
πλησίον Αγίας Αικατερίνης. 
Τηλ.: 6948511546 

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – Α-
ΛΥΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό 
δρόμο, ενοικιάζεται χώρος 
για κατάστημα ή γραφείο, 
100 τ.μ. ισόγειο και 100 τ.μ. 
υπόγειο. Ενοικιάζονται μαζί ή 
και ξεχωριστά. Με πάρκινγκ. 
Τηλ: 6977618527

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ενοικιάζεται, στον κεντρικό 
δρόμο, 125 τ.μ., 400,00€.
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
42642, 697 8126696

ΕΛΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ, 
ενοικιάζεται δίχωρη γκαρ-
σονιέρα, 2 χλμ. από το 
λιμάνι της Παροικίας. Τηλ: 
2284022302/6944558581

Λ Ι Μ Α Ν Ι - Π Α Ρ Ο Ι Κ Ι Α Σ 
(πλησίον), ενοικιάζεται υ-
παίθριος χώρος 620 τ.μ., με 
κτίριο 35 τ.μ., όλο ή τμήμα. 
Ιδανικό για επιχειρήσεις ε-
νοικιάσεων αυτοκινήτων.  
Τηλ. 6944602819.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 
ΖΗΤΗΣΗ 

Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α 
μικρή ζητείται για ε-
νοικίαση, για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, σε οποια-
δήποτε περιοχή της Πάρου, με 
2 υπνοδωμάτια και κήπο. Τηλ. 
284043483/6934043149

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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

ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  
30 ετών, με πολλή καλή γνώ-
ση ελληνικών και ισπανικών, 
ζητά εργασία σε ξενοδοχείο, 

εστιατόριο ή για οποιαδήποτε 
εργασία προσφέρεται. Τηλ. 
6995727570

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται 
από λογιστικό γραφείο στην 
Πάρο, με εμπειρία τουλάχι-
στον 3 ετών. Βιογραφικά στο: 
prime@primenet.gr 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για εξωτερικές 
πωλήσεις ζητείται από εται-
ρεία διανομών. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: Απολυτήριο 
Λυκείου, Δίπλωμα Οδήγησης, 
Κάτοχος μεταφορικού μέ-
σου, Ευφράδεια λόγου, 
Ικανότητες επικοινωνίας, 
Ευχάριστη προσωπικότη-
τα. Εμπειρία στις πωλήσεις 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση επιθυμητή αλλά όχι 

απαραίτητη. Τηλ. επικοινω-
νίας: 2284041252,41764. 
Κιν:6979798938

ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ POOL BAR 
– ΜΠΟΥΦΕ ζητείται για την 
σεζόν, σε ξενοδοχείο στην 
Παροικία. Πληροφορίες και 
αποστολή βιογραφικού στο: 
4ioparos@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
νέος,-α ζητείται από εταιρεία 
ενοικιάσεων αυτοκινήτων 
στην Πάρο, επιθυμητή προ-
ϋπηρεσία, όχι απαραίτητη, 
αγγλικά, γαλλικά, ευγενικός,-
η. Αποστείλατε βιογραφικό 
στο e-mail: europcarparos@
gmail.com

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
POSEIDON OF PAROS 4* 
στην Χρυσή Ακτή, ζητά κοπέ-
λα για μανικιούρ-πεντικιούρ, 
barman/barwoman, σερβι-
τόρο-α και bell boy με γνώση 
αγγλικών και προϋπηρεσία. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
o p e ra t i o n s @ p o s e i d o n -
paros.gr 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΗΠΟΥ 
ζητείται έως 45 ετών,

με γνώση αγγλικών (προαι-
ρετικά), για ξενοδοχείο στη 
Νάουσα, (καλοκαιρινή σε-
ζόν). Μισθός ικανοποιητικός. 
Αποστολή βιογραφικών με 
πρόσφατη φωτογραφία στο: 
operation@exclusiveplan.gr. 
Κιν. 6944202104

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΕΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πωλείται 
σε άριστη κατάσταση για 
εστιατόριο - καφετέρια. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6937 375269

ΖΗΤΩ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Α-
ΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  σε λειτουρ-
γούσα επιχείρηση εστίασης 
ή καφέ-μπαρ, ξενοδοχείου, 
ενοικίασης οχημάτων. Δυ-
νατότητα απασχόλησής μου 
από Μάιο έως Σεπτέμβριο. 
Τηλ. 6977577891 κ.Γιάννης 
(Διαθέτω ασφάλεια ΤΕΒΕ).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ, 
(Γουρουνοπούλα), πωλείται 
για γουρουνοπούλες, αρνιά 
κ.λ.π. σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ. 6958475642
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

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

Αγγελία 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

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 9 Μαϊου.
Τηλ. για ραντεβού:

22990 69055 & 697 6797449

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Χριστοφίδης Μάριος-Ανδρέας του Αθανασίου και της Η-
ρώς, το γένος Πάντζου, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και 
κατοικεί στην Αγκαιριά Πάρου και η Μενεγάκη Βασιλική-Α-
ναστασία του Παναγιώτη και της Σοφίας, το γένος Κυριαζίδου, 
που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Αγκαιριά 
Πάρου, θα παντρευτούν στις 23 Μαΐου 2015 στη Νάουσα της 
Πάρου. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ 21-05-2015 
ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10 – 10:30 π.μ. ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΑΕΡ/ΝΑ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗ-
ΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ 
(3) ΧΡΟΝΙΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ΄( ΚΤΙΡΙΟ 3) ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΛ.2108916154 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡ/ΝΑ ΠΑΡΟΥ 
ΤΗΛ.2284090902

Ο Αερολιμενάρχης
Κων. Λεοντίδης

ΠΕΝΘΟΣ
Κωνσταντίνος Σιφναίος Ετών 91
Όλοι θα θέλαμε να ήταν πρωταπριλιάτι-
κο ψέμα ο χαμός του αγαπημένου μας 
Κώστα.
Όσοι τον ήξεραν είχαν να λένε για το 
Κουτσαβάκι (παρανόμι), πόσο δυνατός, 
σκληρός κα εργατικός ήταν στη δου-
λειά του ως οικοδόμος, αλλά και πόσο 
γλεντζές ήταν όπου πήγαινε με την α-
γαπημένη του γυναίκα Φλώρα. 
Τώρα μετά από 30 χρόνια μακριά της είναι και πάλι μαζί της.
Ευχαριστούμε όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.
Καλό ταξίδι πολυαγαπημένε μας πατέρα και παππού, θα μείνεις 
για πάντα μέσα στις σκέψεις μας και στις καρδιές μας!
Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 10 Μαΐου 
μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στην 
Παροικία. 

                                                                                      Πάρος   21.4.2015
                                                                                      Αρ. Πρωτ. 1197

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) , απευθύνει 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς 
πόσιμου νερού με υδροφόρο όχημα, από εγκαταστάσεις σε δεξαμενές νερού 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την κάλυψη των αναγκών του έτους 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες υδροφόρων οχημάτων θα πρέπει να προσκομί-
σουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
• Πιστοποιητικό καταλληλότητας μεταφοράς πόσιμου νερού.
   
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την ελάχιστη τιμή εκτέλεσης των 
ανωτέρω εργασιών ανά κυβικό μέτρο, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 
2,80 € πλέον ΦΠΑ.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την 8η  Μαϊου  2015.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Ρούσσος Βατίστας
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Ο Άη Γιώργης των Καθολικών
Με λαμπρότητα και επισημότητα τελέστηκε στην Καθολική Ενορία Αγίου Γε-

ωργίου στη Νάουσα (στο Βενετσιάνικο Λιμανάκι, πίσω από το Κ.Ε.Π.) από τον 
εφημέριο π. Γεώργιο Παλαμάρη, η εορτή του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου. 
Στη Θεία λειτουργία συλλειτούργησε και ο π. Βάλτερ, συμφοιτητής του εορταζό-
μενου εφημερίου.

Η εκκλησία ήταν κατάμεστη από πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί απ’ όλα τα 
σημεία του νησιού. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο δημοτικός σύμβου-
λος, κ. Εμμ. Μαλαματένιος και ο πρώην κοινοτάρχης Νάουσας και Νομαρχιακός 
σύμβουλος, κ. Χρ. Μπαφίτης.

Μετά το πέρας της λειτουργίας αναγνώστηκε χρονικό της ενορίας -που έχει 
γράψει ο κ. Ιω. Βασιλειόπουλος- από τον κ. Ιάκωβο Χασούρη, ενώ ο π. Γεώργιος 
ζήτησε τη συμβολή όλων για να ανακατασκευαστεί το καμπαναριό του Ναού, 
αφού δεν υπάρχει σε κανένα από τους δύο Καθολικούς Ναούς στην Πάρο. Η 
εορτή ολοκληρώθηκε με την προσκύνηση των οστών του Αγίου Γεωργίου και 
φυσικά πλούσιο κέρασμα σε όλους τους παρευρισκόμενους, το οποίο το είχαν 
προετοιμάσει οι γυναίκες τις ενορίας.
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Διάκριση στη 
Βουλγαρία

Με μετάλλια και διακρίσεις επέστρεψε από τη Σό-
φια, ο Α.Σ. «Αιγαίας» Πάρου, σε αγώνες Τάε κβο ντο, 
που μετείχε.

Συγκεκριμένα, η Βουλγαρική Ομοσπονδία Ταε 
κβο ντο διοργάνωσε με επιτυχία το «SOFIA OPEN 
INTERNATIONAL TOURNAMENT TAEKWONDO», 
στη Σόφια, στο στάδιο «Festivalna Sports hall», το 
Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μάρτιου.

Οι κατηγορίες που διεξήχθησαν οι αγώνες ήταν παί-
δων-κορασίδων, εφήβων-νεανίδων και ανδρών-γυ-
ναικών για κάτοχους (8 κουπ και άνω). Για τους αγώ-
νες υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή, αφού 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Α.Σ. «Αιγαίας» Πάρου, 
έλαβαν μέρος 1000 αθλητές-τριες, από 20 κράτη.

Οι αθλητές του Παριανού συλλόγου που μετείχαν 
στους αγώνες, και διακρίθηκαν είναι οι παρακάτω.

Παρούση Ευδοκία, (30 κιλά), δεύτερη θέση στην 
κατηγορία.

Rini Seit, (40 κιλά), τρίτη θέση στην κατηγορία.
Rini Ntempora, (41 κιλά), τρίτη θέση στην κατη-

γορία.
Σκιάθος Βασίλης, (73 κιλά), τρίτη θέση στην κα-

τηγορία.
Τέλος, σε ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρονται 

μεταξύ άλλων και τα εξής: «Με πρωτοβουλία του 
προπονητού κ. Μουγκού Λάμπρου, η αποστολή ξε-
κίνησε την Παρασκευή (20/3/15) το πρωί, από την 
Αθήνα, και συμμετείχαν αθλητές-τριες από Αθήνα, 
Πάρο, Μύκονο, Τήνο, όπου ταξίδεψαν όλοι μαζί για 
τη Σόφια. Ο επίσημος προπονητής του ταε κβο ντο, κ. 
Μουγκός Λάμπρος, συνόδευσε ως αρχηγός αποστο-
λής της ομάδας, 50 αθλητές-τριες και γονείς, που πα-
ραβρεθήκαν στους παραπάνω αγώνες. Η αγωνιστική 
προετοιμασία των αθλητών-τριων και με τη σωστή 
καθοδήγηση από τον προπονητή του συλλόγου, κ. 
Μουγκού Λάμπρου, έφερε τις διακρίσεις στο διεθνές 
πρωτάθλημα Ταεκβοντο της Σόφιας.

Το Δ.Σ. του συλλόγου συγχαίρει τον προπονητή και 
τους αθλητές-τριες του Αθλητικού Συλλόγου ταεκ-
βοντο, «Αιγαίας» Πάρου, που εκπροσώπησε για μια 
ακόμα φορά το νησί μας, την Πάρο, στο διεθνές πρω-
τάθλημα της Σόφιας στη Βουλγαρία».

«Πάνθηρες» 
στην Πάρο!

Οι παλαίμαχοι 
ποδοσφαιρ ιστές 
του Πανιωνίου, πι-
στοί στη παράδο-
ση που τους θέλει 
να δίνουν αγώνες 
για φιλανθρωπι-
κό και κοινωνικό 
σκοπό, θα δώσουν 
έναν ακόμα αγώνα 
στην Πάρο, στις 16 
Μαΐου 2015 και 
ώρα 18:00 στο 
Δημοτικό Στάδιο 
Παροικίας, για την ενίσχυση και αγορά ιατρικού υλι-
κού για το Κέντρο Υγείας Πάρου. 

Ο αγώνας αυτός γίνεται με πρωτοβουλία των πα-
λαιμάχων ποδοσφαιριστών Πάρου και υπό την αιγίδα 
της ΚΔΕΠΑΠ.

Στην αποστολή του Πανιωνίου θα συμμετάσχουν:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΣ - ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΣ - ΑΧΙΛΛΕ-

ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
- ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΔΗΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ 
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΛΙΤΖΗΣ - ΝΟΝΙ ΛΙΜΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΛΕΞΙΔΑΣ - ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΙΤΑΣ - ΒΛΑΧΟΣ - ΧΑΣΙΩΤΗΣ - 
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - ΛΑΖΑΡΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΗΣ -ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΗΣ 
- ΜΠΟΥΓΑΣ - ΦΑΜΕΛΗΣ - ΣΚΑΒΑΡΑΣ - ΣΑΠΑΣΙΔΗΣ 
- ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ - ΖΥΓΟΥΡΗΣ 
- ΜΠΕΛΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΡΑ-
ΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΜΠΑΔΙΝΟΣ - ΚΟΡΔΑΛΗΣ - ΜΠΑΛΑ-
ΦΑΣ.

3 με 3 στην 
Παροικιά

Το Σάββατο 
2 και Κυριακή 
3 Μαΐου 2015 
θα πραγματο-
ποιηθεί στην 
Παροικία το 
τουρνουά «3 
με 3 – Νέοι 
δρόμοι στα 
τρίποντα».

Π ρ ό κ ε ι τ α ι 
για την ετήσια 
δ ιοργάνωση 
της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), που γίνεται 
για 2η συνεχή χρονιά στην Πάρο, σε συνεργασία με 
το δήμο Πάρου και στην οποία συμμετέχουν παιδιά 7 
με 17 χρονών. 

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά δημι-
ουργούνται ελεύθερα από τα ίδια τα παιδιά και αποτε-
λούνται από τρεις βασικούς και έναν αναπληρωματικό 
παίκτη. Το τουρνουά «3 με 3», αποτελεί βασικό άξονα 
του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ, δίνοντας 
την ευκαιρία σε χιλιάδες αγόρια και κορίτσια στη χώρα 
να έρθουν σε επαφή με το άθλημα του μπάσκετ. 

Ο δήμος Πάρου αξιοποιεί στο έπακρο αυτή την ευ-
καιρία που του δίνεται από την ΕΟΚ και διοργανώ-
νει το εν λόγω τουρνουά, υποστηρίζει και ενισχύει το 
ενδιαφέρον των παιδιών για την καλαθοσφαίριση και 
προάγει το αθλητικό πνεύμα Οι αγώνες θα διεξαχθούν 
σε ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα στην Πλατεία Μα-
ντώ Μαυρογένους, στην Παροικία. Την Κυριακή, μετά 
τη λήξη των τελικών, στις 15:00 με 15:30 το μεσημέρι, 
θα γίνει ειδική εκδήλωση βράβευσης νικητών, συμμε-
τεχόντων και φυσικά των κορασίδων και των εφήβων 
της ομάδας μπάσκετ του Α.Ο. Πάρου.

Αλλαγές στο 
ερασιτεχνικό 
ποδόσφαιρο

Σαρωτικές αλλαγές στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο 
της χώρας ετοιμάζει η ΕΠΟ, από το καλοκαίρι του 
2015, μέσω τροποποιητικού σχεδίου, που επεξεργάζε-
ται, ώστε να υλοποιηθεί η σχετική υπόδειξη της FIFA, 
όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα stoplekto.

Το σχέδιο αυτό θα δίνει την ευκαιρία, ακόμη και, 
άμεσης απαγκίστρωσης των ερασιτεχνών ποδοσφαι-
ριστών από τα «δεσμά» των σωματείων στα οποία 
έχουν υπογράψει δελτίο. Σύμφωνα, μάλιστα, με πλη-
ροφορίες οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές θα μπορούν 
να μεταγράφονται, σχεδόν όλο το χρόνο. Ενώ, τα δελ-
τία, που υπογράφουν στο εκάστοτε σωματείο, θα είναι 
ορισμένης διάρκειας!

Πιο συγκεκριμένα, θα προβλέπεται όλα τα ερασιτε-
χνικά δελτία να είναι πλέον, «ορισμένου χρόνου», δη-
λαδή θα έχουν ισχύ από ένα έως πέντε έτη για κάθε 
ποδοσφαιριστή, μετά την ηλικία των 10 ετών. Έτσι, 
μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας του δελτίου του, 
ο ποδοσφαιριστής θα έχε τη δυνατότητα να επιλέξει 
το σωματείο, που θα συνεχίσει να αγωνίζεται, όντας 
ελεύθερος. Με βάση τον ισχύοντα κανονισμό, ένας 
ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής μπορεί να μείνει ελεύ-
θερος, μόνο μετά την παρέλευση μιας 10ετίας στο 
σωματείο, που αγωνίζεται, αλλά και την καταβολή πα-
ραβόλου 150 ευρώ. Η χρονική αυτή «δέσμευση» με το 
νέο σχέδιο παύει να ισχύει.

Επιπλέον, ο ποδοσφαιριστής θα μπορεί να καταστεί 

ελεύθερος και κατά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου 
του, καταβάλλοντας αποζημίωση για την «κατάρτιση 
και την εκπαίδευσή του», το ύψος της οποίας θα ορί-
ζεται βάσει ορισμένων συντελεστών, που θα αποφασι-
στούν από την ΕΠΟ .

Επίσης, θα δρομολογηθεί νa αλλάξουν και οι χρονι-
κές περίοδοι των μεταγραφών, οι οποίες θα μπορούν 
να πραγματοποιούνται αδιάλειπτα από 1 Ιουλίου έως 
και 27 Φεβρουαρίου. Σε αντίθεση με σήμερα, που τα 
ερασιτεχνικά σωματεία έχουν δικαίωμα μεταγραφών 
την καλοκαιρινή περίοδο, από 1 Ιουλίου έως 31 Αυ-
γούστου και τη χειμερινή, από 1-31 Ιανουαρίου. Αλ-
λαγή προβλέπεται να υπάρξει και στην περίοδο των 
επανεγγραφών, η οποία θα μεγαλώσει, κατά δύο μή-
νες, και οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές θα μπορούν να 
επανεγγραφούν σε διάστημα τεσσάρων μηνών, από 
1/9 έως 30/10 και από 1/2 έως 31/3. Τώρα, οι επα-
νεγγραφές πραγματοποιούνται, μόνο, τους μήνες Σε-
πτέμβριο και Ιανουάριο

Επιπλέον, θα υπάρχει σχετική διάταξη για τους αλ-
λοδαπούς ποδοσφαιριστές, στην οποία προτείνεται να 
αυξηθεί από 5 σε 10 ο αριθμός, που δικαιούται να 
διαθέτει το κάθε σωματείο, αλλά διατηρείται η διάτα-
ξη για τη συμμετοχή στον αγώνα, έως τέσσερις ποδο-
σφαιριστές που δεν έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται 
στις ελληνικές εθνικές ομάδες, χωρίς όμως τη σημε-
ρινή προνομιακή σχέση, υπέρ των «κοινοτικών» ποδο-
σφαιριστών. Όλα τα παραπάνω φυσικά, θα ισχύουν 
και για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ 
(εκπαιδευόμενους ή μη). Ενώ, αξίζει να διευκρινιστεί 
ότι ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής θεωρείται αυτός, που 
δεν έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο ή, ενώ, 
έχει γραπτό συμβόλαιο, δεν πληρώνεται περισσότερο 
από τις πραγματικές του δαπάνες, σε ανταπόδοση της 
ποδοσφαιρικής του δραστηριότητας.

Τέλος η οριστική απόφαση θα ληφθεί στη Γενική 
Συνέλευση της Ομοσπονδίας το καλοκαίρι του 2015.
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Πανόραμα 
ΕΠΣΚ
Όλες οι τελικές 
βαθμολογίες

Ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή –ουσιαστι-
κά- το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων και το μόνο 
που μένει για την ολοκλήρωσή του είναι οι τρεις αγώ-
νες μπαράζ που πρόκειται να δώσουν οι δεύτερες 
ομάδες στη βαθμολογία των ομίλων παραμονής, ώστε 
να γνωρίζουμε ποιο είναι εκείνο το σωματείο που θα 
συνεχίσει να αγωνίζεται στη σεζόν 2015-2016 στην Α’ 
κατηγορία της ΕΠΣΚ.

Σέριφος-Νηρέας 0-3
Το νυν υπέρ πάντων αγώνα 

έδωσε την περασμένη Κυριακή 
ο Νηρέας στη Σέριφο με την 
τοπική ομάδα, στην προσπά-
θεια που κάνει για να παραμεί-
νει στην Α’ κατηγορία Κυκλά-
δων.

Η τελευταία αγωνιστική του 
Β’ ομίλου παραμονής ανέδει-
ξε νικητή το Νηρέα με 3-0 και 
όλα πλέον θα κριθούν για την 
Παριανή ομάδα στους νέους 
αγώνες μπαράζ που θα δώσει 
με τους δεύτερους των δύο 
άλλων ομίλων παραμονής, που 
είναι οι ομάδες του Ανδριακού 
και του Καρτεράδου.

Σε κάθε περίπτωση ο Νηρέας 
θα πρέπει να καταλάβει στους 
παραπάνω αγώνες την πρώτη 
θέση, ώστε να αγωνίζεται και 
τη νέα χρονιά στην Α’ κατηγο-
ρία της ΕΠΣ Κυκλάδων. Εάν ο 
Νηρέας δεν καταταγεί πρώτος, 
αλλά δεύτερος, τότε θα πρέ-
πει να εύχεται ο πρωταθλητής 
Κυκλάδων (Πανναξιακός), να 
ανέλθει στην Γ’ Εθνική κατηγο-
ρία, στους αγώνες μπαράζ που 
θα δώσει με τους πρωταθλητές άλλες ποδοσφαιρικών 
Ενώσεων. Οι αγώνες μπαράζ του Νηρέα, με Ανδριακό 
και Καρτεράδο, θα είναι μονοί, σε ουδέτερη έδρα.

Στον αγώνα της περασμένης Κυριακής στη Σέριφο, ο 
Νηρέας πέρασε δύσκολες στιγμές στο πρώτο ημίχρο-
νο, ενώ καρδιοχτύπησε στο 40ο λεπτό όταν είδε το Μ. 
Λιβάνιο της τοπικής ομάδας να εξαπολύει σουτ και η 
μπάλα να βρίσκει το δοκάρι της Παριανής ομάδας. Ο 
κανονικός χτύπος της καρδιάς για το Νηρέα επανήλθε 
σε φυσιολογικά επίπεδα λίγο πριν τη λήξη του πρώτου 
ημιχρόνου, με γκολ που πέτυχε ο Κασκούτης με σουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νηρέας ήλεγξε απόλυτα το 
ρυθμό στον αγωνιστικό χώρο και με σουτ του Τσιό-
πουλου στο 70ο λεπτό έκανε το 0-2. Λίγο πριν την 
ολοκλήρωση του 90ου λεπτού ο Νηρέας έδωσε δια-
στάσεις θριάμβου στη νίκη του με γκολ του μόνιμου 
σκόρερ του Κασκούτη, που έγραψε το τελικό 0-3. Το 
γκολ του Κασκούτη ήταν πολύ όμορφο αφού απέφυγε 
δύο αμυντικούς παίκτες των γηπεδούχων και τον τερ-
ματοφύλακά τους.

Οι πρωταγωνιστές
Σέριφος: (πρ. Ν. Μουστάκας), Γούναρης, Μποφί-

λιος, Ρεβίνθης, Βαλσαμάκης, Γεροντάρης, Ρώτας Β. 
(Χρυσολωράς), Μουστάκας, Ράμπιας (Αντωνάκης), Λι-
βάνιος, Παρίσης, Μονοβάσιος (Γαβριήλ).

Νηρέας: (πρ. Μ. Παπαδάκης), Βεντουρής, Αρκου-
λής, Χασάνι, Δελημπαλταδάκης, Μπαρμπαρήγος, Χρυ-
σοχός (Μώτος), Χατζία (Τσενάϊ), Κορτιάνος (Τζανακό-
πουλος), Κασκούτης, Τσιόπουλος, Ζένελι.

Διαιτητής: Γ. Ρούσσος με βοηθούς τους κ.κ. Βασά-
λο και Βαρθαλίτη.

Πρωταθλητής ο Πανναξιακός
Στον τελικό πρωταθλήματος που έγινε το μεσημέρι 

της Κυριακής στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς, μεταξύ 
Πανναξιακού και ΑΟ Σύρου, νικήτρια αναδείχθηκε η 
Ναξιώτικη ομάδα.

Ο αγώνας ήλθε 1-1 και στη διαδικασία των πέναλτι 
ο Πανναξιακός νίκησε με σύνολο τερμάτων 3-2. Τον 
αγώνα παρακολούθησαν πολλοί φίλαθλοι από Νάξο 

και Σύρο, ενώ δεν έλειψαν και τα επεισόδια από τους 
θερμόαιμους των δύο ομάδων που βρέθηκαν στον τε-
λικό.

Τελικές βαθμολογίες ΕΠΣΚ
1ος όμιλος
1. Μύκονος 28
2. ΑΟ Σύρου 26
3. Άνω Μερά 26
4. Πάγος 21
5. Τήνος 13
6. Ανδριακός 7
7. Υδρούσσα -3

2ος όμιλος
1. Παμμηλιακός 28
2. ΑΟΠ 17
3. Αίας Σύρου 16
4. Νηρέας 11
5. Σίφνος 7

6. Σέριφος 5

3ος όμιλος
1. Πανθηραϊκός 35
2. Πανναξιακός 30
3. Θύελλα 30
4. Φιλώτι 25
5. Καρτεράδος  21
6. Τραγαία 18
7. ΠΑΣ Νάξου  3
8. Λάβα 3

Ανάδειξη πρωταθλητή
1ος όμιλος
1. Πανθηραϊκός 15
2. Πανναξιακός 10
3. Θύελλα 7
4. ΑΟΠ 2

2ος όμιλος
1. Μύκονος 13

2. ΑΟ Σύρου 11
3. Παμμηλιακός 7
4. Άνω Μερά 3

Ημιτελικά πρωταθλητή 
ΕΠΣΚ

Μύκονος – Πανναξιακός 0-2
Πανθηραϊκός – ΑΟ Σύρου 

2-5

Τελικός Πρωταθλήματος 
ΕΠΣΚ

Πανναξιακός – ΑΟ Σύρου 
1-1 (πεν. 3-2)

Μπαράζ ανόδου Γ’ Εθνι-
κής

Ο Πανναξιακός, ως πρωτα-
θλητής Κυκλάδων, θα αγωνι-
στεί σε διπλούς αγώνες με τις 
ομάδες: Διαγόρας Αγ. Παρα-
σκευής (ΕΠΣ Λέσβου), Κανά-
ρης Νενήτων (ΕΠΣ Χίου), Πυ-
θαγόρας (ΕΠΣ Σάμου).

Μπαράζ παραμονής
1ος όμιλος
1. Πάγος 16
2. Ανδριακός 9
3. Αίας Σύρου 6
4. Τήνος 2

2ος όμιλος
1. Σίφνος 9
2. Νηρέας 7
3. Σέριφος 1

3ος όμιλος
1. Φιλώτι 12
2. Καρτεράδος  6
3. ΠΑΣ Νάξου  0

Πρωτάθλημα Νέων
Στην Πάρο θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 2-3 

Μαΐου οι τελικοί αγώνες για την ανάδειξη του πρω-
ταθλητή Νέων της ΕΠΣ Κυκλάδων. Στο final 4 θα έχει 
κερδίσει τη συμμετοχή του και ο ΑΟ Πάρου. Το πρό-
γραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

Σάββατο 2 Μαΐου
16:30 ΑΟ Πάρου – ΑΟ Μυκόνου
18:30 ΠΑΣ Τήνου – ΠΑΣ Νάξου
Κυριακή 3 Μαΐου
Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα συγκρουστούν για 

το τρόπαιο στις 10:30 το πρωί.
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8ο Συνέδριο Εµπορικών
Συλλόγων Ν.Κυκλάδων

Υποστηρικτές:

Χορηγοί:

Συνδιοργανωτές Υπό την αιγίδα

Χορηγοί
επικοινωνίας:

ΑκτήS E A S I D E  R E S O R T N A O U S S A - P A R O S
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