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Αγ. Γεώργιος 
Νάουσας

Ο κ. Ιωάννης Βασιλειόπουλος, παρουσίασε σε 
εκδήλωση στη Νάουσα, την ιστορική χρονογραφία του 
ναού του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, των Καθο-
λικών, που εδρεύει στο ομώνυμο χωριό

» σελ. 6

Στο χάρτη
διεθνών
αγώνων ο ΑΟΠ

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, τα τελευταία χρόνια 
έχει κάνει κάθε Κυκλαδίτη φίλαθλο να ασχοληθεί μαζί 
του, λόγω των επιτυχιών που έχει παρουσιάσει στα 
ομαδικά αθλήματα και ιδιαίτερα με τις ακαδημίες του.

» σελ. 15

Χιτσκοκικό 
Final 4 
Πρωταθλητής 
ο ΑΟΠ   » σελ. 14

» σελ. 8-9

Αεροδρόμιο, Πράξη 2η
Η προσφορά
«Ιντρακάτ»

Διάψευση
από τη ΔΕΗ
Δημοσίευμα του site newpost.gr, στο οποίο γινόταν αναφορά για πεπαλαιωμένη 

γεννήτρια στη ΔΕΗ Πάρου και τον κίνδυνο μπακ άουτ το καλοκαίρι στα νησιά μας, 
διαψεύστηκε από τη ΔΕΗ.

τοπικές
ειδήσεις

» σελ. 6
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

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

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

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

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

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

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

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 339
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:  - Νάντια Ραγκούση 

■ Ρώσοι
Μ’ αρέσουν πολύ οι ανακοινώσεις του δήμου Πάρου. 

Ειλικρινά είναι στα καλύτερά τους αυτή την εποχή. Τις 
προάλλες βγάζει ο δήμος μας ανακοίνωση για μία επί-
σκεψη Ρώσων δημοσιογράφων. Και αναφέρει τα ονό-
ματά τους, όπως ακριβώς σας τα γράφω παρακάτω: 
«[…] Οι Ρώσοι δημοσιογράφοι Василий Журавлев 
και Димитри Чуксеев συναντήθηκαν την περα-
σμένη εβδομάδα (…)». Λοιπόν δήμαρχε, ειλικρινά στο 
λέω. Αν μου πεις πως ακριβώς διαβάζονται τα ονόμα-
τα των Ρώσων δημοσιογράφων, σου δίνω «ελευθέ-
ρας» από τις «διαφωνίες», για δύο ολόκληρους μήνες. 
Ο κ. Василий Журавлев και ο κ. Димитри Чуксеев, 
είπαμε. Όλα τα κατάλαβα τώρα!

■ Отметить
Και μιας και ξεκινήσαμε με τη Ρωσική γλώσσα, να 

σας γράψω πως ψάχνοντας βρήκα ότι το «δήμαρχος 
Πάρου Μάρκος Κωβαίος», γράφεται με τον παρακάτω 
τρόπο στη χώρα με τις ωραιότερες γυναίκες του κό-
σμου: Мэр Отметить Парос. Ατυχώς το «Κωβαί-
ος», μου το μεταφράζει μόνο Λατινικά (Koveos).

■ 7,85
Τώρα για να καταλάβω. Σε ανακοίνωση του κ. Δρί-

τσα, γίνεται αναφορά για τη μείωση των εισιτηρίων 
των πλοίων, που είναι σε επιδοτούμενες γραμμές, π.χ. 
ενδοκυκλαδικά, όπως από Πάρο για Σύρο. Αν υπολο-
γίσω πως το εισιτήριο στη γραμμή αυτή είναι 8 ευρώ 
και με τη μείωση θα γίνει 7,85 ευρώ, τότε: Σε κάθε 53 
ταξίδια θα κερδίζω ένα ολόκληρο εισιτήριο! Το θέμα 
είναι αν προλάβω να κάνω 53 διαδρομές στο υπό-
λοιπο της ζωής μου για Σύρο… Σαν να το βλέπω λίγο 
χλωμό το θέμα.

■ Προς τουριστολάγνους
Την περασμένη Τρίτη, το μεσημέρι, είχα πάει στη συ-

νάντηση μεταξύ της Μ.Κ.Ο. για το νέο αεροδρόμιο και 
φορέων επαγγελματικών κλάδων του νησιού μας. Για 
την ιστορία να γράψω πως δεν υπήρχε ούτε ένας εκ-
πρόσωπος εργαζόμενων σ’ αυτή… (Προφανώς υπάρ-
χει ταξική «αταξία», που λέγαμε και στα φοιτητικά μας 
χρόνια. Δεν μπορώ πιο κομψά να εκφράσω το παρα-
πάνω φαινόμενο για τις προσκλήσεις φορέων στη συ-
νάντηση). Οι εκπρόσωποι λοιπόν των επαγγελματιών, 
συναγωνίστηκαν στο να εκφράζουν απόψεις υπέρ του 
τουρισμού, και ότι αυτό το νησί ουσιαστικά υπάρχει, 
επειδή, υπάρχει ο τουρισμός! Επειδή, ιστορία ξέρω, και 
μάλλον την ξέρω καλά, να γράψω και να υποστηρίξω, 
πως το νησί αυτό υπάρχει αιώνες επί αιώνων, επειδή 
συνδύασε την τέχνη και τον πολιτισμό. Το νησί αυτό, 
έγινε γνωστό αιώνες πριν, όχι για τον τουρισμό, την 
πλαστικούρα των καταστημάτων του και τα «καμάκια» 
στο λιμάνι, αλλά διότι είχε πολιτισμό. Ο Αρχίλοχος π.χ. 
δεν είναι μία περιοχή της Πάρου, αλλά είναι το όνο-

μα ενός αρχαίου λυρικού ποιητή. Το Μαράθι δεν είναι 
απλά μία περιοχή όπως πηγαίνουμε στις Λεύκες, αλλά 
εκεί, στα αρχαία λατομεία, εξορυσσόταν από τον 7ο 
π.Χ. αιώνα, το εξαιρετικής ποιότητας λευκό μάρμαρο. 
Η Εκατονταπυλιανή δεν είναι στο τέλος του δρόμου 
από το λιμάνι, αλλά ναός από την πρωτοβυζαντινή πε-
ρίοδο, κλπ. Ακόμα, αυτό το νησί, από το 1825 λειτούρ-
γησε αλληλοδιδακτικό σχολείο και το 1828 αντιπρο-
σωπεύτηκε στην Δ’ Εθνοσυνέλευση από τον ίδιο τον 
Ιωάννη Καποδίστρια!

■ Προς τουριστολάγνους 2
Θα μπορούσα να γράφω σελίδες επί σελίδων για το 

τι κατάφερε αυτό το νησί, εδώ και 27 αιώνες (!) δίχως 
τουριστολάγνους. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού 
που επιχειρούν κάποιοι, δείχνει τα αποτελέσματα που 
έχει επιφέρει αυτή, σε εποχές ισχνών αγελάδων. Ου-
δείς -και για κανένα λόγο- δεν ισχυρίζεται ότι αυτό το 
νησί δεν είχε καλά οικονομικά αποτελέσματα σε επο-
χές τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Όμως, αυτό 
το νησί, υπάρχει, διότι είχε πολιτισμό που ανέπτυξε, 
και πρωτογενή τομέα. Αυτός ο τόπος επιβίωσε σε δύ-
σκολες εποχές (τουρκοκρατία, φραγκοκρατία, κατοχή), 
διότι είχε πρωτογενή τομέα και δε σέρβιρε προκάτ 

μουσακά. Λίγο λοιπόν σεβασμό και λιγότερη τουριστο-
λαγνεία. Δε βλάπτει ξέρετε και τα πάντα δε γίνονται 
για χάρη του τουρισμού… 

■ Μαχαιριδίζεις;
Αγαπητέ δήμαρχε: Έχω την εντύπωση πως «Μαχαι-

ριδίζεις» λιγουλάκι. Πως ο παλιός Περιφερειάρχης, 
ακόμα και στο περίπτερο να πήγαινε έβγαζε δελτίο 
τύπου, έτσι και εσύ μου φαίνεται ότι κάνεις τελευταία. 
Για όποιον σε επισκέπτεται στο γραφείο σου βγάζεις 
και από ένα δελτίο τύπου. Άσε πια το άλλο, που όλους 
τους βαφτίζεις «παράγοντες» του τουρισμού. Νισάφι 
πια με όλους τους ντίλερ των τουριστικών πρακτόρων. 
Νισάφι. 

■ Άσχετο 
Σας έχω είδηση σήμερα για την Ελένη Μενεγάκη! 

Η Ελένη, μετά την εγκυμοσύνη της πήγε για διακοπές 
στην Άνδρο. Μια χαρά ήταν και έχει χάσει και τα κιλά 
που είχε πάρει. Όχι σαν τη δούκισσα της Αγγλίας, Kate 
Middleton, που ακόμα ψάχνουμε σε όλα τα «σοβαρά» 
έντυπα του κόσμου, για να βρούμε αν τελικά είχε μεί-
νει όντως έγκυος ή αν η κόρη της γεννήθηκε από πα-
ρένθετη μητέρα.

■ Μνημόνιο…
Έτσι για την ιστορία και το «κόλλημα» πολλών με το 

μνημόνιο και την ευρωλαγνεία που δείχνουν… Η χώρα 
μας από το 2010, που πήγε στο Δ.Ν.Τ., πήρε 226,7 δις. 
ευρώ. Από τότε, έως σήμερα, η χώρα μας έχει πληρώ-
σει στους δανειστές 270.1 δις. ευρώ. Δηλαδή, 43,4 
δις. ευρώ, παραπάνω. Από τα χρήματα που πήραμε, 
πήγαν στην κάλυψη του ελλείμματος (δηλαδή, έμειναν 
στην Ελλάδα), μόλις 33,3 δισ. ευρώ, ενώ δώσαμε σε 
τόκους 48,7 δισ. ευρώ και σε τοκοχρεολύσια 191,8 
δισ. ευρώ. Με λίγα λόγια 193,4 δισ. ευρώ, πήγαν στην 
τσέπη των δανειστών μας, συν 76,7 δισ. ευρώ. Χρή-
ματα που βρέθηκαν από την αφαίμαξη του Ελληνικού 
λαού… Τέλος, τα παραπάνω στοιχεία αναμένεται να 
εξετασθούν από την επιτροπή λογιστικού ελέγχου της 
Βουλής, το προσεχές διάστημα.

■ Μ.Κ.Ο.
Η ιστορία με τη Μ.Κ.Ο. για την υπόθεση του νέου 

αεροδρομίου Πάρου, με κάποιες προτάσεις που ακού-
στηκαν εκεί μέσα (όχι από τους εκπροσώπους της 
Μ.Κ.Ο.), δε θέλει και πολύ για να κάνει τους μισούς 
Παριανούς, να στραφούν εναντίον των άλλων μισών. 
Λίγο προσοχή στις προτάσεις που γίνονται και στα 
«τσιτάτα» που ακούστηκαν για τους τρόπους που μπο-
ρούν να συγκεντρωθούν χρήματα. Σε μία εποχή, που 
η ΔΕΥΑΠ δεν μπορεί να μαζέψει χρωστούμενα από 
οφειλέτες για το νερό που έχει καταναλωθεί, δεν μπο-
ρείς να κάνεις προτάσεις για «χαράτσι» σε κάθε ρολόι. 
Πολύ δε περισσότερο για τα 265 ευρώ, που αναλο-
γούν σε κάθε τοπική επιχείρηση…

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



www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις | 3

Διάψευση 
από τη ΔΕΗ

Δημοσίευμα του site newpost.gr, στο οποίο γινόταν 
αναφορά για πεπαλαιωμένη γεννήτρια στη ΔΕΗ Πά-
ρου και τον κίνδυνο μπακ άουτ το καλοκαίρι στα νησιά 
μας, διαψεύστηκε από τη ΔΕΗ.

Το δημοσίευμα μεταξύ άλλων έγραφε: «[…] η γεν-
νήτρια αυτή την οποία προμηθεύτηκε η ΔΕΗ το 1960 
και από τότε, δηλαδή 55 χρόνια μετά, δεν την έχει 
αντικαταστήσει απειλεί να τινάξει στον «αέρα» τους 
κατοίκους και τους τουρίστες καθώς ανά πάσα ώρα 
και στιγμή, με μικρή αύξηση της κατανάλωσης, μπο-
ρεί να προκαλέσει γενικευμένο μπλακ-άουτ. 

Για τη γεννήτρια αυτή είχε προκηρυχθεί διαγωνι-
σμός για την αντικατάστασή της, ωστόσο για κάποιο 
λόγο-άγνωστο- ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση 
του νομικού συμβούλου της ΔΕΗ, Αργύρη Οικονόμου, 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα δεν έχει προ-
κηρυχθεί νέος με αποτέλεσμα το νησί να συνεχίζει 
να παίρνει ρεύμα από την «ετοιμοθάνατη» γεννήτρια. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Αργύρης Οικονόμου 
ήταν ο νομικός σύμβουλος της πρώην διοίκησης της 
ΔΕΗ με τη γνωστή κατάληξη, καθώς ο πρώην πρόε-
δρος Αρθούρος Ζερβός είναι υπόδικος και παραπέ-
μπεται για κακούργημα ενώ ο υπουργός Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης, έχει 
ζητήσει να ερευνηθούν τα πεπραγμένα του νομικού 
σύμβουλου της ΔΕΗ Αργύρη Οικονόμου, με τη διε-
νέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν και ο ίδιος έχει ευθύνες για τα 

«χρυσά» μπόνους 19 στελεχών της ΔΕΗ».

Η απάντηση
Η απάντηση που έδωσε η ΔΕΗ στην ιστοσελίδα έχει 

ως εξής:
«Σε δημοσίευμα που αναρτήθηκε χθες Τρίτη, 

28.4.2015, στην ιστοσελίδα σας «Newpost» γίνεται 
αναφορά: 1) σε διαγωνισμό της ΔΕΗ για την προμή-
θεια αεροστροβίλων σε νησιά των Κυκλάδων και 2) 
στο Nομικό Σύμβουλο της Επιχείρησης κ. Α. Οικονό-
μου.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι, όλα όσα ανα-
φέρονται στο εν λόγω αναρτημένο δημοσίευμα είναι 
στο σύνολό τους παντελώς αναληθή και δεν αντα-
ποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για την έγκυρη και 
υπεύθυνη ενημέρωση των αναγνωστών σας, παρα-
καλώ για τη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα σας της 
παρούσας επιστολής μου.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας ενημε-
ρώνουμε υπεύθυνα για τις δραστηριότητες της Εται-
ρείας μας».

Μειώσεις 
εισιτηρίων

Μετά από πολλά χρόνια εκδίδεται υπουργική από-
φαση η οποία ορίζει μειωμένες τιμές στα ακτοπλοϊκά 
δρομολόγια με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσί-
ας (επιδοτούμενες γραμμές). Η μείωση είναι της τάξης 
του 2,6%.

Αποφάσεις που αφορούν στις τιμές των ακτοπλο-
ϊκών εισιτηρίων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως κάθε χρόνο, με βάση τον ετήσιο δείκτη 
τιμών καταναλωτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ και 
πέρυσι ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν μει-
ωμένος κατά 1,7%, με απόφαση του πρώην υπουργού 

δεν πραγματοποιήθηκε καμία μείωση! 
Οι μειώσεις αυτές αφορούν τις επιδοτούμε-

νες γραμμές καθώς και ελεύθερες γραμμές με-
ταξύ λιμένων που η διακίνηση επιβατών δεν 
υπερβαίνει κατά περίπτωση τους 150.000 ή 
τους 300.000 επιβάτες. Για τις ελεύθερες γραμ-
μές οι τιμές αυτές δεν είναι δεσμευτικές, αλλά είναι 
ενδεικτικές και το υπουργείο παρεμβαίνει σε ειδικές 
περιπτώσεις, όταν ενεργοποιείται η διαδικασία διερεύ-
νησης εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του αρμόδιου υπουργεί-
ου: «[…] Πέραν των ανωτέρω, η Κυβέρνηση μελετά 
παρεμβάσεις για περαιτέρω μείωση των τιμών των 
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, οι οποίες ιδιαίτερα σε ορι-
σμένες γραμμές είναι δυσανάλογα υψηλές, επιβαρύ-
νοντας κυρίως τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήμα-
τα».

Συνάντηση με 
ΟΑΕΕ

Πραγματοποιήθηκε στις 20/4/2015, η προγραμμα-
τισμένη συνάντηση με το διοικητή του ΟΑΕΕ, κ. Τάσο 
Πετρόπουλο, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορι-
κών Συλλόγων Ν Αττικής, ομόρων νομών και νησιών 
Αιγαίου.

Κατά τη συζήτηση κατατέθηκαν και από τον πρό-
εδρο του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-
Αντιπάρου, κ. Απόστολο Αλιπράντη, τα προβλήματα 
που αφορούν στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ αλλά 
και τους ανασφάλιστους.

Σε σχετικό δελτίο τύπου του εμποροεπαγγελματικού 
συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, αναφέρεται: «[…] Έγινε 
αναλυτική ενημέρωση για την αδυναμία των ασφα-
λισμένων, που αν και καταβάλουν τις εισφορές τους 
δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τις υπάρχουσες 
δομές και τεράστιες ελλείψεις των κέντρων υγείας, 
καθώς και για το γεγονός ότι η δαπάνη επί των ασφά-
λιστρων που καταβάλουμε για τον κλάδο υγείας είναι 
πολύ υψηλή, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Όλοι οι παριστάμενοι τοποθετήθηκαν θετικά απένα-
ντι στις νέες ρυθμίσεις και ειδικά  σε αυτή που αφορά 
τα ποσά των 5.000 και κάτω, οι οποίες από σήμερα 
θα γίνονται ηλεκτρονικά, καθώς και για την άμεση 
ενεργοποίηση για τη ρύθμιση των οφειλών άνω των 
5000 ευρώ, Μένει όμως ανοικτό το ζήτημα των πα-
λαιών οφειλών αναφορικά με τα ποσά του κλάδου 
υγείας».

8ο συνέδριο 
εμπόρων 
Κυκλάδων

Στις 9-10 Μαΐου, στο χώρο «Ακτή», στις Λίμνες Νά-
ουσας, διοργανώνεται το 8ο συνέδριο των εμπορικών 
συλλόγων Νομού Κυκλάδων, από τον εμποροεπαγγελ-
ματικό σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, σε συνδιοργάνωση 
με την ΕΣΕΕ, την ΟΕΣΑΟΝΝΑ, το ΙΝΕΜΥ, το Επιμελητή-
ριο Κυκλάδων, και υπό την αιγίδα των δήμων Πάρου και 
Αντιπάρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν την ανά-
πτυξη της Πάρου και Αντιπάρου στο τουριστικό προϊ-
όν (ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού, κρουαζιέρα) και η 
έρευνα της ΙΝΕΜΥ για το μεταφορικό ισοδύναμο (μει-
ωμένος ΦΠΑ Κυκλάδων).

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί και θα παραβρεθούν 
οι υπουργοί οικονομίας, υποδομών, ναυτιλίας και του-
ρισμού, κ. Σταθάκης, η αναπληρώτρια υπουργός τουρι-
σμού, κ. Κουντουρά, ο αναπληρωτής υπουργός ναυτιλί-
ας, κ. Δρίτσας και βουλευτές του Νομού μας.

 
Εκλογές

Μετά την παράταση της θητείας του ΔΣ του εμπο-
ροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου -που 
αποφασίστηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 31ης 
Μαρτίου, λόγω των εργασιών του 8ου συνεδρίου των 
εμπορικών συλλόγων-, καθώς και λόγω της απουσίας 
της Ειρηνοδίκου, κ. Ζορμπά, η παρουσία της οποίας 
είναι απαραίτητη στις αρχαιρεσίες, ανακοινώθηκαν τα 
παρακάτω για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών:

Η πρώτη σύγκληση ορίζεται για την Κυριακή 10 Μαΐ-
ου 2015. Σε περίπτωση μη απαρτίας η οριστική επανα-
ληπτική ορίζεται την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 και ώρα 
12:00 μμ στο γραφείο του εμποροεπαγγελματικού συλ-
λόγου, στον Περιφερειακό Παροικιάς, κα τα θέματα που 
θα συζητηθούν είναι:

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και 
ψηφολέκτη της Γενικής Συνέλευσης.

2. Παρουσίαση πεπραγμένων διοίκησης. 
3. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού.
4. Τοποθετήσεις μελών επί των πεπραγμένων.
5. Ψηφοφορία για την έγκριση πεπραγμένων διοίκη-

σης και οικονομικού απολογισμού.
6. Απόφαση υλοποίησης εμπορικού φεστιβάλ 15-

22 Αυγούστου Παροικίας – Νάουσας (μόνο εφ’ όσον 
υπάρχουν ενδιαφερόμενοι παρόντες)

Στις 12.30 θα ακολουθήσει η βράβευση των υπαλ-
λήλων, των μελών του συλλόγου. Επίσης, σύμφωνα με 
απόφαση της συνεδρίασης της 31ης Μαρτίου υπάρχει 
η δυνατότητα οικονομικής τακτοποίησης μόνον ποσο-
στού 10%, αξίας 2 ευρώ κατά την ημέρα της γενικής 
συνέλευσης.

Τέλος, έχει προταθεί η διαδικασία των αρχαιρεσιών 
για την εκλογή του νέου ΔΣ να διεξαχθεί ως εξής:

- Στην Αντίπαρο, την Τετάρτη 27/5/2015 και ώρα 
1.30 μμ - 4.00 μμ στην αίθουσα «Καλουδάς».

- Στην Πάρο, την Πέμπτη  28/5/2015 και ώρα 10.00 
πμ - 18.00 μμ, στο γραφείο του συλλόγου.

Βραβεύσεις
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου, με απόφασή του θα προχωρήσει στη βράβευση 
υπαλλήλων που έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους 
με θετικό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια. Η βράβευση 
θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της γενικής τακτικής 
συνέλευσης.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας παρακαλούνται 
οι επαγγελματίες του νησιού μας να αποστείλουν τις 
προτάσεις τους με τους υπαλλήλους τους οποίους επι-
θυμούν να τιμήσουν οι ίδιοι και ο εμποροεπαγγελματι-
κός σύλλογος. Αυτό μπορεί να γίνει με επικοινωνία στο 
γραφείο του συλλόγου καθημερινά, στο 22840-22262, 
από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι ή στο 6955 
550501 (κ. Εμμανουήλ Καρίμαλη), και στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο info@esparou.gr.

Έκθεση 
βιβλίου

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού 
σχολείου Νάουσας, διοργανώνει έκθεση βιβλίου. Οι 
τελευταίες εκδηλώσεις της έκθεσης έχουν ως εξής:

Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6:30 μμ: Μια αφήγη-
ση γεμάτη δράση και παιχνίδια,

με την παιδαγωγό, Αργυρώ Ασημάκη. Διαδραστική 
αφήγηση λαϊκού Θρακιώτικου παραμυθιού: «Το μυρ-
μήγκι, τα ψάρια και οι μέλισσες»

Σάββατο 9 Μαΐου στις 6:30 μμ: «Ανακαλύψτε 
τον κόσμο των ...Χμ!», παρέα με τη δημιουργό τους 
Κατερίνα Κρις.

Κυριακή 10 στις Μαΐου στις 12 το μεσημέρι: 
«Παίζοντας ρόλους μέσα από το παραμύθι». Τα παιδιά 
θα ζωντανέψουν χαρακτήρες της καθημερινής ζωής. 
Δώρα Τσιλούνη, δραματοθεραπεύτρια, στην ψυχική 
ανάπτυξη των παιδιών.
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Μεσαιωνικά 
λιμάνια

Η προϊσταμένη του γραφείου προώθησης επιστη-
μονικής έρευνας του 
Ευρωπαϊκού κέντρου 
Βυζαντινών και μετα-
βυζαντινών μνημείων, 
κ. Φλώρα Καραγιάν-
νη, μαζί με τους συ-
νεργάτες της, ήρθε 
την περασμένη εβδο-
μάδα στην Πάρο, για 
την πραγματοποίηση 
γυρισμάτων του ντο-
κιμαντέρ-οδοιπορικό: 
«Μεσαιωνικά λιμάνια 
του Αιγαίου και της 
Κύπρου». 

Το Ευρωπαϊκό κέ-
ντρο Βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών μνη-
μείων μετά την επιτυ-
χή ολοκλήρωση του έργου «Ολκάς»: «Από το Αιγαίο 
στη Μαύρη Θάλασσα. Μεσαιωνικά λιμάνια στους θα-

λάσσιους δρόμους της Ανατολής», επιχειρεί την επέ-
κτασή του στη Μεσόγειο, με την ενσωμάτωση των λι-
μανιών του Αιγαίου και της Κύπρου, στο πλαίσιο μιας 
συντονισμένης προσπάθειας για την πολιτιστική και 
τουριστική προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρο-
νομιάς των μεσαιωνικών λιμανιών του Αιγαίου και του 
Ευξείνου Πόντου. 

Τo ντοκιμαντέρ, το 
οποίο περιλαμβάνει 
13 νησιά του Αιγαί-
ου, θα προβληθεί τον 
επόμενο χρόνο σε 
Ελλάδα και Κύπρο, 
παράλληλα με μια έκ-
θεση φωτογραφίας. 
Κατά την επίσκεψη 
τους στο νησί συνα-
ντήθηκαν με το δή-
μαρχο Πάρου, κ. Μ. 
Κωβαίο και με τον 
αντιδήμαρχο Πάρου, 
κ. Χρ. Χριστόφορο, 
όπου και συζήτησαν 
για την ανάγκη συ-
στηματικής προβολής 
του αστείρευτου ιστο-

ρικού και πολιτιστικού πλούτου, των σπουδαίων μνη-
μείων και της φυσικής ομορφιάς του νησιού.

Προγράμματα 
αλιείας

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ως Ενδιάμεσος Φορέας Δια-
χείρισης (Ε.Φ.Δ.) του προγράμματος, καλεί τους ενδι-
αφερόμενους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν 
προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 
σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

4.1.1.1 Ιδιωτικές Επενδύσεις Εκσυγχρονι-
σμού: Ή Ίδρυσης Νέων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
Σύμφωνα Με Την Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε Επιλεγμέ-
νους Τομείς, Που Υλοποιούνται Από Αλιείς, Με Στόχο 
Τη Διαφοροποίηση Των Οικονομικών Δραστηριοτή-
των Τους

4.1.1.2 Ιδιωτικές Επενδύσεις Εκσυγχρονι-
σμού: Ή Ίδρυσης Νέων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
Σύμφωνα Mε Tην Οδηγία 2003/361/ΕΚ Σε Επιλεγμέ-
νους Τομείς, Που Υλοποιούνται Από Μη Αλιείς

Η περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στις οποίες 
αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, περιγράφεται 
αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό και περιλαμβάνει τα 
νησιά: Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Δονούσα, Ηρα-
κλειά, Θηρασιά, Κίμωλος, Κουφονήσι, Κύθνος, Πάρος, 
Σίκινος, Σχοινούσσα, Σύρος (μόνο η Δ.Κ. Ερμουπόλεως 
και η Δ.Κ. Μάννα), Φολέγανδρος. 

Αναλυτικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης με 
τα αναπόσπαστα τμήματα αυτής, καθώς και οι προϋ-
ποθέσεις συμμετοχής και υποβολής των επενδυτικών 
σχεδίων, είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυ-
κλάδων Α.Ε., δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη 
– 84100 Σύρος, τηλ. 22810 88834 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες (Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή) και εργάσιμες 
ώρες (9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ). Επίσης, είναι διαθέσιμη στο 
δικτυακό τόπο της εταιρείας: www.e-cyclades.gr Για 
την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Τα επεν-
δυτικά σχέδια υποβάλλονται στην έδρα της Εταιρείας. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτι-
κών σχεδίων είναι η 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 4:30 μ.μ. (τελευταία καταγραφή εισερχομένου 
πρωτοκόλλου, ώρα 4:30 μ.μ.).

Διημερίδα 
στην Αντίπαρο

Ο δήμος Αντιπάρου και η ΚΕΔΑ (Κοινωφελής Επι-
χείρηση Δήμου Αντιπάρου), διοργανώνει διημερίδα 
μελισσοκομίας για αρχάριους. Η διημερίδα θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2015 στην αίθουσα 
«Καλουδά» του δημοτικού σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αντιδήμαρχο κ. 
Ιω. Βασιλόπουλο, στο τηλέφωνο 22840 61570. (Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές). Η συμ-
μετοχή στη διημερίδα είναι δωρεάν και το πρόγραμμα 
έχει ως εξής:

Σάββατο 9 Μαΐου ΘΕΩΡΙΑ
1. Εισαγωγή στην μελισσοκομία και την κοινωνία της 

μέλισσας. Βασικές έννοιες
2. Ανατομία. Μορφολογία της μέλισσας.
3. Συμπεριφορά μέλισσας.
4. Μελισσοκομικός εξοπλισμός.
5. Σημαντικότερες ασθένειες και παθήσεις της μέ-

λισσας.
6. Μελισσοκομικά προϊόντα.
7. Συζήτηση.
Κυριακή 10 Μαΐου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Προετοιμασία μελισσοκόμου.
2. Επιθεώρηση κυψέλης.
3. Αναγνώριση όλων των σταδίων ανάπτυξης του 

εντόμου.
4. Εύρεση προϊόντων κυψέλης.
5. Συζήτηση.

Γνωριμία με 
την Πάρο

Μια ομάδα Αυστριακών τουριστικών πρακτόρων 
υποδέχθηκαν την Τετάρτη 29 Απριλίου, ο δήμαρχος 
και οι αντιδήμαρχοι Πάρου, στο Δημαρχείο του νησιού. 

Η ομάδα, σε συνεργασία με τουριστικό οργανισμό 
και τουριστικά γραφεία επισκέφθηκε την Πάρο, στο 
πλαίσιο της προγράμματος γνωριμίας τους με τα νη-
σιά των Κυκλάδων, ώστε να ενταχθούν ως προορισμοί 
στην επόμενη τουριστική περίοδο. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου από το γραφείο δημάρ-
χου: «[…] Οι τουριστικοί πράκτορες ενθουσιάστηκαν 
με τα σπουδαία ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, 
την πλούσια και μακραίωνη ιστορία και την φυσική 
ομορφιά της Πάρου, η οποία ενδείκνυται για τα εξει-
δικευμένα προγράμματα του οργανισμού, που εστιά-
ζουν στην ιστορία, στον πολιτισμό και την θρησκεία».

Ακόμα, δύο Ρώσοι δημοσιογράφοι, συναντήθηκαν 
την περασμένη εβδομάδα με το δήμαρχο Πάρου, κ. 
Κωβαίο και τον αντιδήμαρχο, κ. Χριστόφορο, κατά την 
επίσκεψη τους στο νησί, στο πλαίσιο της έρευνάς τους 
για την παρουσία του Ρωσικού στόλου και στρατού 
στον κόλπο της Νάουσας κατά την διάρκεια του Ρω-
σοτουρκικού Πολέμου (1768-1774). 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου: «[…] Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης πραγματοποιήθηκε συζήτηση και 
έγιναν προτάσεις για πιθανές δράσεις προώθησης 
και ανάδειξης της Ρωσικής παρουσίας στην Πάρο, 
ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός, που παρουσιάζει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους Ρώσους όσο και για 
τους Έλληνες και το οποίο με την κατάλληλη προβολή 
θα αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών».
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Αγ. Γεώργιος Νάουσας
Ο κ. Ιωάννης Βασιλειόπουλος, πα-

ρουσίασε σε εκδήλωση στη Νάουσα, την 
ιστορική χρονογραφία του ναού του Με-
γαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, των Καθο-
λικών, που εδρεύει στο ομώνυμο χωριό. Η 
χρονογραφία έχει ως εξής:

1490-1500. Κτίζεται μια Καπέλλα 
(Ναΰδριον) από τον Αββά Ντόν Αντώνιο 
Βιτζαρά, στο όνομα του Μάρτυρα Αγ. 
Γεωργίου με δικά του έξοδα και για ιδία 
χρήση. Μαρμάρινη Σταυρική επιγραφή 
αναφέρει το έτος εγκαινίων 20-8-1500. 
(Αυτή έχει βρεθεί στα χαλάσματα του 
Ναού) και σήμερα είναι εντοιχισμένη στο 
γεφυράκι της Νάουσας.

1500-1600. Υπάρχει αναφορά ότι το 
1563 ανασκευάζεται ο ναός και προστί-
θεται δύο βωμοί προς τιμή του Αγ. Ιερώ-
νυμου και του Αγ. Αντωνίου της Πάντοβας 
και ένα ξεχωριστό καμπαναριό.

1600-1700. Αυτή την περίοδο υπάρ-
χουν πολλές αναφορές για το ναό και για 

τους Καθολικούς της Νάουσας. Εφημέριος Φραγκίσκος Ρόζας Χιώτης αρχές του 
1601-1605. Το 1641-48 εγκαθίστανται Ιησουίτες μοναχοί στη Νάουσα κατόπιν αι-
τήματος Καθολικών και Ορθοδόξων προς τον Αρχιηγούμενο του Τάγματος. Αρχηγός 
της αποστολής είναι ο γνωστός μας Ιάκωβος D’Ανζού (είχε γράψει για την εικόνα 
της Παντάνασσας) και ο πατέρας Rene D’ Σαιντ και ο Κοσμάς Κουατριέου.

Το 1665 οι Ιησουίτες μοναχοί χρησιμοποιούν και τον Ναό, το λεγόμενο «το Ταξι-
αρχάκι».

Το 1672 στέλνουν 2η επιστολή για την επαναφορά των Ιησουιτών. Υπογράφουν 
πάνω από 50 κάτοικοι, Καθολικοί και Ορθόδοξοι.

1674 στέλνουν νέα επιστολή για εγκατάσταση των μοναχών Καπουτσίνων.
Στις 27-5-1675 εγκαθίστανται οι πρώτοι Καπουτσίνοι. Τους φιλοξενεί ο Πρά-

κτορας της Γαλλίας, στη Νάουσα, Νικηφόρος Γεράρδης (ο τάφος του είναι μέσα 
στο Ναό με τα οικόσημά του). Οι πρώτοι που ήρθαν ήταν ο Serafi m De Rion και ο 

Illarion De Vitalle. Τον επόμενο μήνα έρχεται και ο Φραγκίσκος D’ Αρράς ο οποίος 
ήταν δάσκαλος και ομιλούσε άριστα ελληνικά. Αγόρασαν την Μονή του Αγ. Αθανα-
σίου για 25 χρυσά σκούδα. Εκεί άνοιξε η πρώτη σχολή στη Νάουσα. Ο Φραγκίσκος 
από το Αρράς (D’Αρράς) καθιέρωσε κι έκαναν Πάσχα μαζί με τους Ορθόδοξους και 
εκφωνούσε και τους πανηγυρικούς. Ήταν δε ιδιαίτερα αγαπητός. Κανονικός εφημέ-
ριος το 1678 είναι ο Λεονάρδος Φρέρης από την Σύρο και ο πατέρας Δομένικος 
Κρίσπος, που έγινε ιερέας μετά το χαμό της Ναουσαίας συζύγου του, το γένος 
Μοσχονά, που είχε φιλοξενήσει στην οικία της τους Καπουτσίνους πατέρες. Άξιο 
αναφοράς είναι ότι την περίοδο 1673-1699 η εκκλησία κρατούσε βιβλία γεννήσεων 
και θανάτων. Το 1679 πεθαίνει στη Νάουσα μέσα στο πειρατικό πλοίο ο γιός του 
μεγάλου Γάλλου αρχιπειρατή Ουγκό Κρεβελιέρ Αυγουστίνος 19 χρονών παλικάρι. 
Σύσσωμος ο λαός, καθολικοί και ορθόδοξοι μαζί με τους μητροπολίτες και τους 
αρχιερείς τον συνόδεψαν στην εξόδιο ακολουθία και θάφτηκε στο Ναό του Αγ. Γε-
ωργίου. Το περιστατικό αναφέρει ο μοναχός Καπουτσίνος από τη Ρεμς της Γαλλίας 
ο επιλεγόμενος Πλακίδας (έχουν σωθεί 3 επιστολές σταλμένες από τη Νάουσα σε 
φίλο του στην Γαλλία).

1700-1800. Υπάρχει μία αναφορά του Αποστολικού επισκέπτη Φραγκίσκου Κα-
στέλη. Περιγράφει το Ναό και αναφέρει ότι είδε 9 τάφους (όταν έγινε ο πρώτος 
καθαρισμός το 1965 βρέθηκαν μόνο 5). Αυτός επισκέφτηκε τη Νάουσα στις 22-9ου 
του 1700.

Στις 22-9-1710 επισκέφτηκαν τον παναγιότατο Καστέλη στη Νάξο Ναουσαίοι. Ο 
Δον Γιράλδη, ο Εφημέριος Γρηγόρης Καστέλης, ο Βατίστας Τρικολόρι, ο Σάντι Τζου-
λιάνι και εν ονόματι όλων των κατοίκων της Νάουσας ζήτησαν προστασία από τους 
πειρατές που λυμαίνονταν την περιοχή και ενοχλούσαν τους κατοίκους, για να μεσο-
λαβήσει στην Αγία Έδρα. Τον Ιανουάριο του 1771 εγκαθίσταται μόνιμα ο Ρωσικός 
Στόλος στην Πάρο, στη μεριά του Αϊ Γιάννη και το Ναυαρχείο στο νησί της Αγ. Καλής 
(Αναλήψεως). Στη Νάουσα αυτή την εποχή υπάρχουν 40 οικογένειες Καθολικών. 
Με τον ερχομό των Ρώσων διώχθηκαν και έφυγαν σχεδόν όλοι. Μετά τον πόλεμο 
1770-1774 γύρισαν μόνο 20 άτομα. Αναφέρεται ότι φανατικοί Αλβανοί και Ηπειρώ-
τες που υπηρετούσαν στον στόλο γκρέμισαν την εκκλησία. Αργότερα που έφυγαν οι 
Ρώσοι, ο υπεύθυνος των Ρώσων για την αποχώρηση του Στόλου, Ναύαρχος Ερμά-
νοφ, έδωσε εντολή στον τότε καθολικό Βικάριο της Νάουσας, Ιάκωβο Βαρότσι, να 
γκρεμίσει όλα τα Ρώσικα κτήρια και να πάρει τα υλικά ως αποζημίωση, για την κατα-
στροφή που τους έκαναν οι «άτακτοι» στρατιώτες. Αργότερα, τον Ιάκωβο Βαρότσι, 
αντικατέστησε ο Φραγκίσκος Κρίσπης, στον οποίο ανατέθηκε η ανακατασκευή του 
Ναού 1775-1778. Τρία χρόνια κράτησε η ανακαίνιση και στοίχησε 311,45 γρόσια. 
Βοήθησαν και δύο Παριανοί, ο Ναουσαίος Ιωάννης Καλλέργης, με 20 γρόσια και με 
30 γρόσια, ο Λεονάρδος Κονδύλης (Κόνσουλος των Γάλλων στην Παροικιά).

Γύρο στα 1800-1802 ο ανιψιός του Βικάριου Ιάκωβου Μπαρότσι, που ήταν στην 
Βενετία, ήρθε στη Νάουσα και έχτισε τα καμπαναριά του Αγ. Γεωργίου. Λέγεται ότι 
ο τελευταίος καθολικός ιερέας ήταν ο Ναουσαίος ιερέας, Μαρίνος Βιτσαράς. Λίγο 
πριν την επανάσταση στον 19ο και 20ο αιώνα, δεν γίνεται λόγος πια για καθολικούς 
στη Νάουσα. Ο Ναός υπήρχε για τις ανάγκες των ξένων ναυτικών που ελλιμενί-
ζονταν στη Νάουσα. Κάποιος ιερέας από 
τη Νάξο θα ερχόταν (όπως και τώρα). Η 
σκεπή του Ναού έπεσε στους σεισμούς 
του 1956 (Πριν ήταν ακέραιος). Μετά 
την αναστήλωση του Ναού που έγινε 
στην 10ετία του 1980, την όλη μέριμνα 
είχε ο πατέρας Εμμανουήλ Ρεμούνδος 
που μας παρέδωσε έναν Ναό αναστη-
λωμένο μετά από 150 χρόνια.

Του οφείλουμε πολλά, καθώς και στον 
τότε Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη Περρή που 
με ζεστή αγάπη έφερε σε πέρας αυτό το 
έργο. Πολλές χάριτες οφείλουμε στους 
Ναουσαίους. Όθωνα Κάπαρη, στην οικο-
γένεια Θεόδωρου Μωραϊτη, Τάκη Μαν-
θιόπουλου, οικογένεια παπά Κ. Αλιφιέ-
ρη, στο δικηγόρο Αλέξανδρο Κωστάντε, 
στον Κώστα Αλιπράντη, οικ. Μάρκου Πο-
λυκανδριώτη, Ιωάννη Βασιλειόπουλο και 
άλλοι Παριανοί από τις Η.Π.Α. Όλοι αυτοί 
με τον δικό τους τρόπο βοήθησαν στην 
αναστήλωση του Ναού.

6 | Πολιτισμός

φροντιστή
ριο σχεδιασµός | εκτύπωση

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
Α΄& Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Η εταιρία smile και το φροντιστήριο Γνώση,

προσφέρουν στους µαθητές

Α΄& Β΄ Λυκείου της Πάρου
ένα ολοκληρωµένο βοήθηµα Άλγεβρας

για την επανάληψη,

µε όλα όσα χρειάζονται για τις εξετάσεις,

ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ.

Προσκοµίστε απλά αυτό το απόκοµµα στα γραφεία της 
smile (απέναντι από το βενζινάδικο Σγαρδέλη στην 

Παροικιά).

*Περιορισµένος αριθµός αντιτύπων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

✃
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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

Αγ. Ελένη, Παροικιά | τηλ. 22840 28025 | fax. 22840 53055
info@smileweb.gr | www.smileweb.gr |    smileweb.gr

µενού | σουπλά | σουβέρ
λογότυπο | κάρτες | flyer

αφίσες | αυτοκόλλητα | επιγραφές

σχεδιασµός | εκτύπωση | internet | επιγραφές

Σύνδεση
Πάρου
με Β. Αιγαίο

Στις 22/4/2015, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην 
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, παρουσία των αρχών 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με θέμα την ακτο-
πλοϊκή σύνδεση με νησιά των Κυκλάδων, αλλά και τη 
σύνδεση από Πειραιά για Β. Αιγαίο και Μακεδονία.

Τα νέα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου 
και θα διαρκέσουν έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2015.

Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια που θα εξυπηρετούν 
την Πάρο, αυτά θα πραγματοποιούνται με το Ε/Γ-Ο/Γ 
«Νήσος Μύκονος», που θα εκτελεί τη σύνδεση: Πειραι-
άς, Πάρος, Νάξος, Ικαρία, Φούρνοι, Σάμος. Με αυτό 
τον τρόπο δημιουργείται ένα νέο πλέγμα δρομολογί-
ων με νέες μοναδικές δυνατότητες συνδυασμού προ-
ορισμών που θα τονώσουν το τουριστικό ενδιαφέρον 
και την κίνηση των επιβατών, δημιουργώντας επιπλέον 
προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές οικονομίες.

Το δρομολόγιο από Πάρο θα είναι καθημερινά 
προς Β. Αιγαίο, με ώρα αναχώρησης στις 12:15 
το μεσημέρι και θα διαρκεί για Νάξο, 50 λεπτά της 
ώρας, για Εύδηλο Ικαρίας, τρεις ώρες και 20 λεπτά, 
για Φούρνους, 4,5 ώρες και για Καρλόβασι Σάμου, 5,5 
ώρες. Τα δρομολόγια από Πάρο προς Νάξο και Εύ-
δηλο, θα είναι σε καθημερινή βάση, προς Φούρνους, 
κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και για Καρλόβασι, κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Τέλος, το πλοίο «Νήσος Μύκονος», που θα εκτελεί 
τα δρομολόγια προς Β. Αιγαίο, είναι σύγχρονο (κατα-
σκευής 2005) και έχει ναυπηγηθεί στη χώρα μας. Έχει 
μήκος 141 μέτρα και πλάτος 21 μέτρα. Αναπτύσσει 
ταχύτητα έως 28 κόμβους και μπορεί να υποδεχθεί 
1915 επιβάτες, 418 οχήματα, ενώ έχει και 104 κλίνες.

Γιορτή
της μητέρας

Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, διοργανώνει εκδή-
λωση για τη «γιορτή της μητέρας», την Κυριακή 10 
Μαΐου 2015 και ώρα 19:00, στην αίθουσα της μαρί-
νας, στη Νάουσα.

Στην εκδήλωση θα δώσει το παρόν και η κ. Μ Κο-

ντού, με τη χορωδία της. Παράλληλα θα πραγματο-
ποιηθούν τα εγκαίνια της 2ης έκθεσης με έργα του 
εργαστηρίου ψηφιδωτού του συλλόγου. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

Ακόμα, για δεύτερη χρονιά, η ομάδα ψηφοθετών 
του συλλόγου γυναικών, διοργανώνει έκθεση των έρ-
γων της. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της 
μαρίνας, στη Νάουσα και θα διαρκέσει από 11 έως 
και 17 Μαΐου 2015. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 
10:00-13:00 και Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 18:30-
21:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Ροδάκινο
κομπόστα»

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι παραστάσεις της 
θεατρικής ομάδας Νάουσας (σκηνή ενηλίκων), με την 
αστυνομική κωμωδία του Ισπανού συγγραφέα, Μιγκέλ 
Μιούρα, «Ροδάκινο Κομπόστα».

Η σκηνοθετική προσέγγιση έγινε από την Υπ. Ρούσ-
σου και οι ηθοποιοί με σειρά εμφάνισης ήταν: Μοστρά-
του Άννα-Μαρία, Μαλαματένιος Κωνσταντίνος, Ζουμής 
Στέλιος, Γαβαλά Εμμανουέλα, Μαλαματένιου Μαργα-
ρίτα, Λουκή Θεοδώρα και Διαμαντόπουλος Λευτέρης. 

Τα σκηνικά, δημιούργησε η Αγκάτα Μαθιέλλη, ενώ 
υπεύθυνοι για τη μουσική ήταν οι Φένια Θεοφίλου 
και Παναγιώτης Μαθιέλλης, και στους φωτισμούς, ο 
Λευτέρης Μενέγος και Σοφία Αγγελοπούλου. Την επι-
μέλεια του προγράμματος είχαν οι: Θεοδώρα Λουκή 
και Κώστας Σαραβάνος, ενώ στο υποβολείο ήταν η 
Νατάσσα Καλακώνα. Το μακιγιάζ επιμελήθηκε η Ευαγ-
γελία Βιτζηλαίου και τα κοστούμια ήταν της κ. Μαρίας 
Αναγνωστοπούλου. Υπεύθυνος για τις φωτογραφίες 
ήταν ο Γιώργος Μπαρμπαρήγος, την βιντεοσκόπηση 
έκανε ο Βαγγέλης Περσόπυλος και στην είσοδο ήταν οι 
Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ζαχαρίας Ρούσσος και Ηρώ 
Μπιζά.
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Αεροδρόμιο, Πράξη 2η
Η προσφορά «Ιντρακάτ»

Η υπόθεση της δημιουργίας για την κατασκευή προκατασκευασμένων κτηρίων και 
συνοδών έργων, για το νέο αεροδρόμιο Πάρου συνεχίζεται, με την προσφορά της 
εταιρείας «Ιντρακάτ».

Η εταιρεία, με έγγραφό της προς το δήμο Πάρου, στις 22/4/2015, δίνει ακριβή 
ποσά για την κατασκευή του έργου. Τα ποσά αφορούν:

Μελέτες: 
(Οριστικές και εφαρμογής) για τις κτιριακές εγκαταστάσεις: 50.000 ευρώ + 

ΦΠΑ.
(Περιβάλλοντος χώρου, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ) 15.000 ευρώ + 

ΦΠΑ.
(Συγκοινωνιακή, οδού πρόσβασης, υδραυλική κλπ) 15.000 ευρώ + ΦΠΑ.
Σημειώνουμε πως σε όλες τις μελέτες έχει υπολογιστεί έκπτωση 40% επί των 

πινακίων αμοιβής.
Κατασκευή:
(Κατασκευή, μεταφορά και ανέγερση προσωρινών εγκαταστάσεων επιφανείας 

500 τμ. περίπου και πύργου ελέγχου 17 τ.μ.) 390.000 ευρώ + ΦΠΑ.
(Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου περίπου 9.000 m2) με τιμή 30 ευρώ το τ.μ. 

και με προϋπολογισμό αναλόγως της τελικής επιφάνειας. (Σ.σ.: περίπου 270.000 
ευρώ + ΦΠΑ).

(Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και δεξαμενής πλήρωσης πυροσβεστικών 
οχημάτων) 45.000 ευρώ + ΦΠΑ.

(βελτίωση οδού πρόσβασης μήκους ενός χλμ περίπου, οδοστρωσία, κατασκευή 
συγκοινωνιακού κόμβου, σήμανση κλπ) 220.000 ευρώ + ΦΠΑ.

(βελτίωση επαρχιακού δρόμου μέχρι τον κόμβο, θα είναι δυνατόν να βελτιωθεί η 
οδός μόνον μερικώς και σε πλάτος 7 μ. κλπ) 90.000 ευρώ + ΦΠΑ.

Δηλαδή, το τελικό ποσό είναι ακριβές με τις πληροφορίες που έχει γράψει την 
περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα μας και είχε κάνει αναφορά για άνω του ενός 
εκ. ευρώ. Το ποσό είναι περίπου 1,2 εκ. ευρώ, με ΦΠΑ.

Τέλος, στο έγγραφο της Ιντρακάτ αναφέρεται ότι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για 
την εκπόνηση των μελετών ανέρχεται σε 30 μέρες, από την ανάθεση. Ο χρόνος ολο-
κλήρωσης είναι 120 μέρες, μετά την έκδοση όλων των απαραιτήτων αδειών από 

την ΥΠΑ. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εργασίες της οδού πρόσβασης, ομοίως ο χρόνος 
είναι ο ίδιος, μετά τη λήψη αδειών.

Η σύσκεψη
Το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση φορέων επαγ-

γελματιών, στο δημαρχείο Πάρου, με τη Μ.Κ.Ο. που έχει συσταθεί.
Ο πρόεδρος της συνέλευσης, δικηγόρος κ. Φιφλής, ανέφερε ότι είναι σαφές ότι 

το απαιτούμενο ποσό δεν μπορεί να συγκεντρωθεί από τοπικούς παράγοντες και 
πρέπει να απευθυνθούν σε χορηγούς.

Σε ερώτηση που έγινε για το ποιο προβλέπεται να είναι το τελικό κόστος των 
έργων, απαντήθηκε ότι η προσφορά της Ιντρακάτ είναι «φουσκωμένη», διότι συ-
μπεριλαμβάνει πράγματα που θα κάνουν οι χορηγοί. Ως παραδείγματα αναφέρθηκε 
ο δρόμος που θα γίνει διαφορετικά (μονόδρομος). Το ποσό που θα απαιτηθεί 
σύμφωνα με όσα ελέχθησαν είναι 600.000 ευρώ, δίχως να δωθούν άλλες 
διευκρινήσεις. Ακόμα αναφέρθηκε πως μπορούν να βρεθούν χορηγοί απ’ αυτούς 
που θα εκμεταλλευτούν τα καταστήματα. (Για το τελευταίο φυσικά, δεν υπάρχει 
καμία νόμιμη διαδικασία).

Χρηματοδότηση
Στη συνέχεια της συνάντησης έγινε λόγος και προτάσεις για τον τρόπο που μπορεί 

να εξευρεθούν τα χρήματα. Οι προτάσεις που ακούστηκαν, δίχως να υπάρχει καμία 
δέσμευση από κανέναν, ήταν:

Χρέωση 10-20 ευρώ, για κάθε δωμάτιο των ενοικιαζομένων, που θα δοθεί από 
τους ιδιοκτήτες τους. Χρέωση εφάπαξ, 10-20 ευρώ, στα ρολόγια της ΔΕΥΑΠ. Για 
όλα τα παραπάνω δε βρέθηκε κανένας τρόπος που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, 
ούτε ακόμα και ο τρόπος που θα μονιμοποιηθεί η είσπραξή τους. Τέλος, ακούστηκαν 
και απόψεις οι οποίες στερούνται κάθε σοβαρότητας, όπως για «χαράτσι» ή «καπέ-
λο» 265 ευρώ, σε κάθε τοπική επιχείρηση. Αυτές τις απόψεις δεν εξέλαβε κανείς 
σοβαρά από τη Μ.Κ.Ο.
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Τέλος, δε δόθηκε κα-
μία απάντηση για το 
ύψος των χρημάτων 
που θα χρειαστούν για 
το εγχείρημα, όπως και 
χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση του έργου 
που ζητήθηκε. Στο τέλος 
της συνάντησης κανείς 
δεν έγινε σοφότερος και 
καμία απόφαση δεν είχε 
ληφθεί για τον τρόπο 
που θα βρεθούν τα χρή-
ματα.

Η ανακοίνωση

«ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ-
ΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙ-
ΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ-
ΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΝΕΟΥ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑ-
ΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο τέλος Μαΐου του 2015 ολοκληρώνεται η φάση της κατασκευής του πεδίου 
ελιγμών του νέου κρατικού αερολιμένα Πάρου, ενός έργου που έχει μέχρι σήμερα 
κοστίσει στη χώρα ποσό άνω των 35.000.000 ευρώ, και που θεωρείται άκρως 
απαραίτητο για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, αφού γνωρίζουμε ότι το νέο 
αεροδρόμιο θα δώσει νέες προοπτικές στην οικονομική ζωή της Πάρου και της 
Αντιπάρου λύνοντας σοβαρά προβλήματα μετακίνησης των επισκεπτών και των 
κατοίκων των δύο νησιών. 

Όμως, δυστυχώς, η εγγενής κρατική αδυναμία και οι συνθήκες οικονομικής 
ασφυξίας της χώρας δεν επιτρέπουν την ταυτόχρονη έναρξη λειτουργίας του νέου 
αεροδρομίου, αφού σήμερα δεν είναι εφικτή η κατασκευή των μόνιμων κτιριακών 
εγκαταστάσεων του, οι οποίες δεν προβλέπεται να δημιουργηθούν πριν από το 
2020 ή σε προσωρινή βάση πριν από το καλοκαίρι του 2017 και μόνο εφόσον 
υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση, κάτι που προφανώς δεν είναι βέβαιο. Καθήκον 
όλων μας είναι και παραμένει η άσκηση πιέσεων στις κυβερνήσεις ώστε να δρο-
μολογηθούν άμεσα όλες οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην ταχύτερη δυνατή 
ολοκλήρωση του έργου. Όμως το νησί δεν μπορεί να περιμένει. 

Οι Δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου καθώς και οι τουριστικοί και επαγγελματικοί 
φορείς του νησιού αποφάσισαν και συνέστησαν ένα φορέα που θα επιδιώξει, με την 
έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, την κατασκευή των έργων και των 
προσωρινών εγκαταστάσεων που θα διασφαλίσουν την λειτουργία του νέου αερο-
δρομίου μέσα από δωρεές χορηγών. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα έχουν την έγκριση 
των αρμοδίων αρχών και θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με τις οδηγίες τους. 
Ειδικότερα ο νέος φορέας που προκρίθηκε για λόγους ταχύτητας έχει τη νομική 
μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και θα έχει ως σκοπό τη συνδρο-
μή, στην αποπεράτωση των απαιτούμενων προσωρινών εγκαταστάσεων εδάφους 
για την λειτουργία του νέου κρατικού αερολιμένα Πάρου. Η συνδρομή αυτή θα 
υλοποιηθεί μέσω δωρεών – χορηγιών που θα συλλέξει από τους συλλογικούς φο-
ρείς, πολίτες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οι οποίες 
θα έχουν ως στόχο την αγορά και με κάθε τρόπο κατασκευή των απαραίτητων 
εγκαταστάσεων λειτουργίας του νέου αερολιμένα Πάρου, οι οποίες ακόλουθα θα 
παραχωρηθούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέχρι της δημιουργίας των 
μόνιμων εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η συσταθείσα εταιρεία, 
μετά από έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, θα προμηθευτεί όλο τον 
απαραίτητο εξοπλισμό, υλικά και προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις με χρήμα-

τα που θα της δωριθούν 
και θ’ αναλάβει τη διευ-
κόλυνση της διεκπεραί-
ωσης εγκατάστασης αυ-
τών με κάθε τρόπο και 
σε συνεργασία με τους 
Δήμους Πάρου – Αντι-
πάρου και συλλογικούς 
φορείς. Στο πλαίσιο 
αυτό ο φορέας θα συ-
νεργάζεται με τις αρχές 
και υπηρεσίες που είναι 
αρμόδιες για την κατα-
σκευή και αδειοδότηση 
του νέου αεροδρομίου, 
ώστε να καταστεί εφικτή 
η άμεση λειτουργία του. 
Ο νέος φορέας φέρει 
την επωνυμία «ΑΣΤΙ-
ΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟ-
ΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ  
Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ω Ν 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΝΕΟΥ ΑΕ-
ΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ».

Στην αρχική της μορ-
φή η εταιρεία έχει συ-

σταθεί από τους ΜΑΡΚΟ ΚΩΒΑΙΟ του Ιωάννη, Δήμαρχο Πάρου, ΦΑΡΟΥΠΟ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Δημητρίου, Δήμαρχο Αντιπάρου, ΜΠΑΦΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του 
Στυλιανού, Πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Πάρου, ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟ του Δημητρίου, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου, ΠΕ-
ΤΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη, Τουριστικό Πράκτορα, ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Αλεξάνδρου, Τουριστικό Πράκτορα, ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗ, Προϊ-
στάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πάρου, ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟ ΦΙΦΛΗ του Ιωάννου, Δικηγόρο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του 
Δήμου Πάρου ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παναγιώτη, Επιχειρηματία, ενώ νόμιμος 
εκπρόσωπος του φορέα είναι ο Κωνσταντίνος Φιφλής. Όμως σε κάθε περίπτωση 
είναι δυνατή και επιθυμητή η διεύρυνση του φορέα και με άλλα μέλη.

Ο φορέας θα δέχεται χορηγίες – δωρεές μόνο με καταθέσεις σε λογαριασμούς 
που ήδη έχει ανοίξει σε τράπεζες και ειδικότερα στους λογαριασμούς:

ALPHA BANK: GR 28 0140 6250 6250 0200 2007 643
ΠΕΙΡΑΙΏΣ: GR 65 0172 7120 0057 1207 5970 399
EUROBANK: GR 59 0260 3590 00054020 0333 632
Οι ιδιώτες χορηγοί θα λαμβάνουν βεβαιώσεις που θα μειώνουν το φόρο τους 

και οι επιχειρήσεις τιμολόγια που θα μπορούν να καταχωρούνται στα βιβλία τους, 
ώστε γενικά η χορηγία τους να έχει και φορολογικό όφελος.  

Πέρα όμως από το φορολογικό όφελος, ευελπιστούμε ότι με τη συνδρομή όλων 
μας θα υπάρξει η δυνατότητα λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, το συντομότερο 
δυνατόν και η ωφέλεια για όλους μας θα είναι σημαντική σε όλους τους τομείς 
της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού και κυρίως στον τουρισμό αφού με 
τη λειτουργία του το νέο αεροδρόμιο θα σπρώξει την Πάρο μπροστά στο μέλλον. 

Ο φορέας που έχουμε δημιουργήσει θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα συμ-
βάλει με τη συνεισφορά όλων στην υλοποίηση του στόχου, που είναι η άμεση 
λειτουργία του νέου αεροδρομίου Πάρου. 

Ο νέος φορέας θα έχει δικτυακό τόπο και θα δημοσιεύει άμεσα κάθε νέα πλη-
ροφορία για την πορεία υλοποίησης του σκοπού του, ώστε όλοι να γνωρίζουν 
ακριβώς όλες τις εξελίξεις και θα διαχειριστεί τις χορηγίες με τρόπο διαφανή και 
πλήρως διαυγή.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να γίνετε χορηγοί για το μεγάλο στόχο της 
δημιουργίας των προσωρινών εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν για τη 
λειτουργία του νέου αεροδρομίου Πάρου και θεωρούμε απαραίτητη την 
συστράτευσή σας».
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Από το 
Σεπτέμβρη!

Κάποια πράγματα είναι προφανές ότι δεν μπο-
ρώ να τα κατανοήσω. Και αναφέρομαι στο έκτρω-
μα των δημοσίων οδών της Παροικιάς.

Η κατάσταση δείχνει, και ενώ είναι ακόμα Μά-
ιος, να έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Κυ-
ριολεκτικά κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, όπου 
γουστάρει και ούτε πουλί πετούμενο να μη βρεθεί 
μπροστά του.

Κάποια ψελλίσματα που ακούστηκαν στο τελευ-
ταίο δημοτικό συμβούλιο από μερίδα της αντιπο-
λίτευσης, απαντήθηκαν με γενικολογίες από την 
πλειοψηφία, ενώ ο δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, υπο-
στήριξε πως δε γνωρίζει τις περιπτώσεις που του 
καταγγέλθηκαν. Ωραία. Να μη γνωρίζει τι γίνεται 
σ’ ένα δρόμο (παραλιακός), που κάνει καθημερινά 
για να πάει στο δημαρχείο. Να το δεχθώ, άιντε και 
να το καταπιώ. Στη συνέχεια τι γίνεται όμως; Δεν 
πρέπει να ρωτήσει, δεν πρέπει να μάθει; Αφήστε 
το άλλο το ωραίο που ειπώθηκε: «Τώρα δεν προ-
λαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Από Σεπτέμβριο 
βλέπουμε!». Αυτά είναι. This is Paros! Από Σεπτέμ-
βρη βλέπουμε!

Ειλικρινά λέγω πως δεν έχω κανένα πρόβλημα 
με κανέναν και μάλλον δε με ενδιαφέρει τι κάνουν 
προκειμένου να πουλήσουν κανέναν καφέ παρα-
πάνω. Έχω σκυλοβαρεθεί επί χρόνια να γράφω 
για τις ίδιες και τις ίδιες παρανομίες που γίνονται 
σε δημόσιες οδούς από καταστηματάρχες, που 
αδιαφορούν για την ευταξία. Άλλωστε ο πρώτος 
διδάξας είναι ο ίδιος ο δήμος ποικιλοτρόπως. Ο 
ίδιος κατά καιρούς στήνει πανό όπου γουστάρει 
για να διαφημίσει την πραμάτεια του (βλέπε πα-
νηγύρια), ο ίδιος (ο δήμος), στήνει διαφημιστικά 
ταμπλό για τους παραπάνω λόγους, ο ίδιος έχει 
υπηρεσίες που αναλαμβάνουν μελέτες δίχως να 
έχουν τεχνική υπηρεσία (βλέπε Λιμενικό Ταμείο), 
ο ίδιος δίνει άδειες για τραπεζοκαθίσματα σε δη-
μόσιους χώρους κοινής ωφέλειας και τελειωμό 
δεν έχει αυτό το γαϊτανάκι παρανομίας. Πως λοι-
πόν μπορεί να σταματήσει τον κάθε επαγγελματία 
που μαζί με το κατάστημα που ενοικιάζει πιστεύει 
πως έχει δικαίωμα από το να κλείσει το πεζοδρό-
μιο, έως και το δρόμο για τα αυτοκίνητα ακόμα. 
Ή μήπως δε γίνονται αυτά; Ποιος θα σταματήσει 
λοιπόν τον κάθε έναν που πιστεύει πως ο δημό-
σιος δρόμος μπροστά από το κατάστημα που έχει 
ενοικιάσει του ανήκει και πως μπορεί εκεί να με-
γαλώσει το σαλόνι του μαγαζιού του, έως του να 
κάνει αποθήκη το πεζοδρόμιο. Ποιος πολίτης και 
κουραφέξαλα τώρα.

Είμαστε ο μοναδικός τόπος που θέλουμε τουρι-
σμό, αλλά δε δίνουμε ούτε ένα μέτρο πεζόδρομο 
για τον πολίτη που περνάει από εκεί. Είμαστε ο 
μοναδικός τόπος που για να διασχίσει μία μητέρα 
με το παιδί της σε καρότσι τον παραλιακό δρόμο, 
αυτό μπορεί να γίνει μόνο από το οδόστρωμα που 
είναι για τα αυτοκίνητα. Κατά τα άλλα απορούμε 
για την πτώση του τουρισμού. Από το Σεπτέμβρη 
αδέλφια, από το Σεπτέμβρη! 

Για τα σκυλιά
Από τον κ. Γεώργιο Διαμιανού Παυλάκη, λάβα-

με πριν τις ημέρες του Πάσχα την παρακάτω επιστολή, 
που λόγω των αργιών της εφημερίδας, και λόγω πλη-
θώρας ύλης στο προηγούμενο φ. δεν είχαμε καταφέ-
ρει να δημοσιεύσουμε. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Το διάβασα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Πρό-
βλημα λέει αν θα παραχωρηθούν και πόσες παραλίες 
για τα σκυλιά. 

Άθελά μου γύρισε η σκέψη μου πίσω στα μικρά μας 
χρόνια, που το κάθε σπίτι είχε σκύλο φύλακα, ο οποί-
ος ζούσε στο αλώνι με τα άλλα ζώα, και ειδοποιούσε 
με το γαύγισμά του, αν κάτι παράξενο συνέβαινε. Το 
φαγητό του ήταν μια φέτα ψωμί το πρωί και μια το 
βράδυ. 

Σε λίγες περιπτώσεις που  τρώγαμε κανένα κοτό-
πουλο, έτρωγε και αυτός τα κόκαλα. Κάθε Κυριακή 
έτρωγε το κουλουράκι με το οποίο κλείναμε το τσου-
κάλι με τα ρεβίθια. Έβγαζαν το ψωμί τους με το πα-
ραπάνω εκτός όλων των άλλων, συντροφεύοντας το 
αφεντικό στο χωράφι. Μπάνιο όμως δεν έκαναν.

Αγαπώ τα σκυλιά γιατί είναι αξιαγάπητα ζώα από 
μόνα τους, είναι πανέξυπνα και πραγματικά σε σκλα-
βώνουν με τη συμπεριφορά τους. Δεν θέλω όμως να 
βρίσκω τα κόπρανά τους στις παραλίες, ή μέσα στις 
πόλεις και στα χωριά. Στην Ελλάδα είμαστε και σιγά 
μην τηρήσουν τους νόμους οι κάτοχοι των συμπαθέ-
στατων αυτών κατοικίδιων. Αφήστε που τα αφήνουν 
ασύδοτα και έχουν ρημάξει τα πουλερικά πολλών 
συμπατριωτών μας. Αλήθεια τι θα συμβεί αν κάποιος 
σκοτώσει ένα τέτοιο σκυλί πάνω στην αγανάκτησή 
του;

Εμένα λοιπόν δεν με στεναχωρεί αν θα κάνουν μπά-
νιο τα σκυλιά. Με θλίβει βαθύτατα που μικρά παιδά-
κια λιποθυμούν από την πείνα στα σχολεία. Με θλίβει 
που εδώ και χρόνια βλέπουμε τα παιδάκια και τους 
γονείς τους στην Αφρική σε απερίγραπτη κατάσταση. 
Με θλίβει που βλέπω ανθρώπους να κοιμούνται στα 
παγκάκια και να ζητιανεύουν ένα κομμάτι ψωμί. Με 
ανησυχεί που άνθρωποι αναζητώντας μια καλλίτερη 
ζωή, γιατί στις πατρίδες τους γίνονται πόλεμοι, σφα-
γές και λεηλασίες, εγκαταλείπουν τη χώρα και τους 
δικούς τους, χάνοντας πολλές φορές και τη ζωή τους. 
Σκέφτομαι ότι μεθαύριο Πάσχα όλοι κάπως καλά θα 
περάσουμε, και τα σκυλιά περνούν ακόμη καλύτερα, 
ενώ κάποιοι θα φάνε αν τους δώσουν κάποιοι άλλοι. 
Αυτές οι σκέψεις με κάνουν να αναρωτιέμαι μήπως 
το παρακάνουμε.

Να μην ξεχάσω και το μπαστούρωμα και όχι πα-
στούρωμα. Προφανώς κάποιοι δεν έχουν ιδέα από αι-
γοπρόβατα, και πόσο δύσκολο είναι να προστατέψεις 
την περιουσία του γείτονά σου (αμπέλια, σπαρτά, λα-
χανικά κλπ) από τα ζώα αυτά. Τι άλλο θα ακούσουμε. 

Προτείνω αν κάποιοι στεναχωρούνται τόσο πολύ, να 
μην τρώνε από τα μπαστουρωμένα.

Οι καμπάνες
Στην εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης, «ΜΕΝΟΥ-

ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ» είδαμε λίγο τον φίλο Αντώνη και το 
«ΤΑΚΙΜΙ», αλλά και τον παπα-Πέτρο να σημαίνει λέει 
με ένα ιδιαίτερο τρόπο τις καμπάνες.

Μου ήρθαν στο μυαλό οι παλιοί καμπανάρηδες του 
χωριού μας, του Δραγουλά που σήμαιναν στητοί και 
ακίνητοι, μόνο τα χέρια κινούσαν και έκαναν τις κα-
μπάνες να κελαηδούν. Αλήθεια τι θα έλεγε ο ρεπόρ-
τερ αν άκουγε εκείνους τους ήχους, ήχους που σου 
δείχνουν τι γίνεται μέσα στον Ναό ή προσδιορίζουν 
ειδικά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Σε 
ένδειξη τιμής παραθέτω τα ονόματά τους και ζητώ 
εκ των προτέρων συγγνώμη για τυχόν παραλείψεις.

ΝΙΚΗΤΑΣ Ι. ΣΥΦΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΦΡ. ΚΑΒΑΛΛΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡ. ΚΑΒΑΛΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡ. ΚΑ-
ΒΑΛΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΜΗΛΑΙΟΣ ιερέας, ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ ΕΥΣΤ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΗΤ. ΣΥΦΑ-
ΚΗΣ. Και οι μεταγενέστεροι ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚ. ΣΥΦΑΚΗΣ, 
ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ. 
Συνεχίζει τώρα ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ. 
Θυμίζω ότι η ημέρα του Πάσχα ήταν αφιερωμένη 
στην εκμάθηση του σημάσματος των καμπανών.

- Πραγματικά πρωτότυπο να βάλετε φωτογραφί-
ες του Πάσχα από τον Δραγουλά και να παραθέσετε 
προγράμματα άλλων χωριών».

Απάντηση Φ.τΠ.
Αγαπητέ κύριε,
Είναι φανερό ότι για την υπόθεση των ζώων έχουμε 

τόσο διαφορετική άποψη, που καμία σημασία δεν έχει 
η προσωπική μου απάντηση. Ιδιαιτέρως δε, όταν για 
να υπερασπίσετε την άποψή σας κάνετε αναφορά σε 
προβλήματα της κοινωνίας μας, που είναι αποτέλεσμα 
δίποδων ζώων και όχι τετράποδων.

Σε ό,τι αφορά όμως τη θέση που εκφράζεται ότι 
ήταν «πρωτότυπο» να βάλουμε φωτογραφίες του Πά-
σχα από τον Πρόδρομο και όχι και το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων, να σας απαντήσω τα εξής: Η Φ.τΠ. είναι 
μία μικρή επαρχιακή ιστορικότατη εφημερίδα που δεν 
έχει την πολυτέλεια ατελείωτου προσωπικού που μπο-
ρεί να βρίσκεται σε κάθε γωνιά των νησιών μας. Άρα, 
για να έχει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Προ-
δρόμου, θα έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση ή κάποια 
συνεννόηση μαζί μας. Κάτι που δεν έγινε ποτέ, ενώ 
το έκαναν όλοι οι υπόλοιποι Παριανοί σύλ-
λογοι. Μήπως λοιπόν το σχόλιό σας θα έπρεπε να 
απευθυνθεί στους διοργανωτές των εκδηλώσεων του 
Προδρόμου και όχι σε εμάς;

Δημ. Μ. Μπελέγρης
Αρχισυντάκτης Φ.τΠ.

Συνάντηση με 
Κουντουρά

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2015, η προ-
γραμματισμένη συνάντηση στο υπουργείο τουρισμού, 
με την υπουργό κ. Έλ. Κουντουρά και τον πρόεδρο της 
ομοσπονδίας εμπορικών συλλόγων Αττικής όμορων 
νομών και νήσων Αιγαίου, κ. Παύλο Πολιτάκη, το γε-
νικό γραμματέα, κ. Αναστάσιο Παντελάκη, τον εκπρό-
σωπο των Κυκλάδων, κ. Απόστολο Αλιπράντη και τον 
εκπρόσωπο Αττικής, κ. Θεόδωρο Βλάρα.

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του εμποροεπαγγελμα-
τικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου: «[…] η συζήτηση 
ήταν εποικοδομητική και ενημερωθήκαμε για σοβαρά 
τρέχοντα θέματα, όπως και για τις προθέσεις της κυ-
βέρνησης σε διάφορα ζητήματα. Η συνάντηση διήρ-

κεσε αρκετά γιατί αφορούσε  πολλά και σχετικά με τα 
προβλήματα που αφορούν τις Κυκλάδες. 

Μας έγινε σαφές ότι το φλέγον θέμα της αύξησης 
του ΦΠΑ για τα νησιά μας δεν θα τεθεί, ότι λαμβά-
νονται μέτρα για την βελτίωση της κρουαζιέρας, ενώ 
η υπουργός μας ενημέρωσε και για τις εξελίξεις στο 
έργο του αεροδρόμιου της Πάρου, για το οποίο είχε 
προσωπική ανάμιξη».
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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

ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ...όταν το όνομα είναι συνώνυμο του γλυκού! ΑΦΟΙ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ Ο.Ε.ΦΛΩΡΑ ΜΑΟΥΝΗ Κ. ΛΑΒ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΑΦΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

∆ΑΠΕ∆Ο & ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΠΕΤΡΟΣ Λ. ΖΟΥΜΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ
& ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΓΑΡ∆ΕΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 σπίτια, 150 
τµ το καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. Επί-
σης 1 δυάρι 53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή µαζί. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού δανείου. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 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 ε-
ξοχικά και εντός οικισµού,  από 60 έως 150τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις έναντι ε-
νοικίου. www.paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικόπεδο 550 τµ, 100 µ. 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6978235942 

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται οικία, µεζονέτα 85 τµ, 
µε βασικό οικιακό εξοπλισµό, ηλιακό θερµο-
σίφωνα, τζάκι, air condition, µπάρµπεκιου, 
πλησίον Αγίας Αικατερίνης. Τηλ.: 6948511546 

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

ΛΙΜΑΝΙ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ (πλησίον), ενοικιάζε-
ται υπαίθριος χώρος 620 τ.µ., µε κτίριο 35 τ.µ., 
όλο ή τµήµα. Ιδανικό για επιχειρήσεις ενοικιά-
σεων αυτοκινήτων.  Τηλ. 6944602819.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται οικία για σεζόν, 90 
τ.µ. επιπλωµένη.Τηλ:6948581054 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται διαµέρισµα 50 τ.µ. για 
όλο το χρόνο, επιπλωµένο, µε θέα τη θάλασσα. 
Πληροφορίες στο τηλ: 22840 22341

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µικρή ζητείται για ενοικίαση, 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, σε οποιαδήποτε 
περιοχή της Πάρου, µε 2 υπνοδωµάτια και κή-
πο. Τηλ. 284043483/6934043149

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  30 ετών, µε πολ-
λή καλή γνώση ελληνικών και ισπανικών, 
ζητά εργασία σε ξενοδοχείο, εστιατόριο ή 
για οποιαδήποτε εργασία προσφέρεται. Τηλ. 
6995727570

ΙΤΑΛΙΚΑ Ταχύρρυθµα σεµινάρια για τον τουρι-
σµό, Μαθήµατα ιδιαίτερα, οµαδικά ή ατοµικά, 
Προετοιµασία για όλα τα διπλώµατα και για 
σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 6974 365805

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗ-
ΤΗΣΗ              

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για το service 
και το bar ζητείται από το ε-
στιατόριο “Thalassamou” στην 
Πίσω Αλυκή. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις, η αντίστοιχη 
προϋπηρεσία και η πολύ καλή 
γνώση τουλάχιστον Αγγλικών. 
Τηλ.: 6972297557

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ νέος,-α ζητείται από 
εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων στην Πά-
ρο, επιθυµητή προϋπηρεσία, όχι απαραίτητη, 
αγγλικά, γαλλικά, ευγενικός,-η. Αποστείλα-
τε βιογραφικό στο e-mail: europcarparos@
gmail.com

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ POSEIDON OF PAROS 4* 
στην Χρυσή Ακτή, ζητά κοπέλα για µανικιούρ-
πεντικιούρ, barman/barwoman, σερβιτόρο-α 
και bell boy µε γνώση αγγλικών και προϋπηρε-
σία. Αποστολή βιογραφικών στο operations@
poseidon-paros.gr 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ-
ΩΝ, ΚΗΠΟΥ ζητείται έως 45 ετών,
µε γνώση αγγλικών (προαιρετικά), για ξε-
νοδοχείο στη Νάουσα, (καλοκαιρινή σεζόν). 
Μισθός ικανοποιητικός. Αποστολή βιογραφι-
κών µε πρόσφατη φωτογραφία στο: operation@
exclusiveplan.gr. Κιν. 6944202104

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για service, µπάρµαν και κα-
θαρισµό ζητείται από το Hippokampos Paros 
Club. ∆ιεύθυνση: Νάουσα, Ποτάµι.  Τηλ: 
00306906903443 

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ και ΛΑΝΤΕΡΗΣ/Α ζη-
τούνται για εστιατόριο ξενοδοχείου στη Χρυσή 
Ακτή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22840 

41549, 2284041366

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ DELIVERY ζητείται από ψητοπω-
λείο στην Παροικία. Τηλ. 22840 27207

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ µε εµπειρία και ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ για 
µπουφέ πρωινού και snack bar ζητείται για 
ξενοδοχείο στη Νάουσα. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών, θα προτιµηθεί άτοµο που γνωρίζει 
επιπλέον Γαλλικά. Προσφέρεται διαµονή σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητο. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 22840 51020 και βιογραφικά στο: 
contact@margaritashouse.gr  

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από το Kanales rooms 
& suites, ηλικίας έως 35 ετών µε γνώση αγ-
γλικών. Αντίστοιχη εµπειρία επιθυµητή. Email: 
kanalesu@otenet.gr, Τηλ: 6937263928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, νέος/α ζητείται από 
εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων στην Πάρο. 
Επιθυµητή προϋπηρεσία, απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και αγγλικών, ευγενικός/η. Αποστείλατε 
βιογραφικό στο: info@paroscarrental.com

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠ. ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΟΥ

ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ ΠΡΕΣΑ – ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ MIELE, 
αχρησιµοποίητο, πωλείται σε πολύ καλή τιµή. 
Τηλ. 6936131753
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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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ANAΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

Δυνάμει της υπ’ αριθμό 5/2015 διάταξης της Ειρηνοδίκου 
Πάρου διατάχτηκε η δημοσίευση περίληψης και η καταχώ-
ρηση στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου του 
καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣ-
ΜΟΣ  ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΥ- 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» με έδρα το Δήμο Πάρου του Νομού Κυκλά-
δων, σκοποί του οποίου  είναι: i) Η ανάπτυξη του αθλητικού 
πνεύματος, του ευγενικού συναγωνισμού, της συναδελφι-
κής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του, ii) Η 
συμμετοχή και η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων ενί-
σχυσης αναξιοπαθούντων ποδοσφαιριστών, iii) Η σύσφιξη 
σχέσεων με όλους τους συλλόγους βετεράνων εντός Ελλά-
δος, iv) Η σύσφιξη σχέσεων με ομογενειακούς συλλόγους 

εξωτερικού, v) Η φιλοξενία Βετεράνων Εξωτερικού, vi) Η 
συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις ενίσχυσης ΑμΕΑ κ.α., 
vii)  Η συμμετοχή σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, 
viii) Η φιλοξενία ομογενειακών ομάδων βετεράνων, ix) Η 
ενίσχυση άπορων συμπολιτών μας (μη ποδοσφαιριστών), x) 
Η προώθηση και η διάδοση των αξιών του ποδοσφαίρου 
και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των νέων ποδοσφαιρι-
στών, xi) Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την συ-
νένωση κάτω από κοινό φορέα όλων των βετεράνων του 
ποδοσφαίρου έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η εκπλήρωση 
όλων των σκοπών του Συνδέσμου.

Πάρος, 20 Απριλίου 2015
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κωνσταντίνος Φιφλής
Πάρος, Τηλ. 2284051028 | Email: fi fl islaw1@gmail.com

Συγχαρητήρια
Μιχάλη!

Συγχαρητήρια στον μαθητή μας Μιχάλη Χε-
ρουβείμ  για την κατάκτηση της 24ης θέσης μετα-
ξύ 648 διαγωνιζόμενων μαθητών  στον 29ο Πανελ-
λήνιο διαγωνισμό χημείας που πραγματοποιήθηκε  
στις  28 Μαρτίου 2015.

Οι καθηγητές των  φροντιστηρίων Γνώση-Φάσμα 

Εαρινή
αιμοδοσία

Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου, 
προσκαλεί όλα τα μέλη του στην εαρινή αιμοδοσία που 
θα πραγματοποιηθεί από το συνεργείο αιμοληψίας του 
Νοσοκομείου Παίδων, «Αγία Σοφία».

21 Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη, 9:30 π.μ. έως 1:00 
μ.μ. και 5:30 μ.μ. έως 9:00  μ.μ. στην Αντίπαρο.

22 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή, 9:00 π.μ. έως 

1:30 μ.μ. και 6:00 μ.μ. έως 9:30 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου.

23 Μαΐου 2015, ημέρα Σάββατο, 9:00 π.μ. έως 1:30 
μ.μ. και 6:00 μ.μ. έως 9:30 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

24 Μαΐου 2015, ημέρα Κυριακή, 9:00 π.μ. έως 1:00 
μ.μ στη Μάρπησσα, προς τιμή του ήρωα Νικόλα Στέλλα 
που  έδωσε τη ζωή του για τη λευτεριά μας, και στο Κέ-
ντρο Υγείας Πάρου 6:00 μ.μ. έως 9:30 μ.μ.

Σε σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος τονίζει: «Φίλοι Αι-
μοδότες, δώστε με το αίμα σας για άλλη μια φορά τη 
ζωή και τη χαρά σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Θα 
σας ευγνωμονούν. Σας περιμένουμε μ’ έναν καινούριο 
φίλο σας».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 6/2015 διάταξη του κ. Ειρηνοδίκη του 

Ειρηνοδικείου Πάρου,  αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη 
κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΡΟΥ» που εδρεύει στην Πάρο, 

και εγκρίθηκε το από 22.04.2015 καταστατικό του, απο-
τελούμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα και σκοπούς τους 
αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού.

Πάρος 28.04.2015
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ

VANGELI
KRISTAQ

Βαψίµατα κουφωµάτων
& τοίχων

Σπατουλαρίµατα

συνέπεια | άµεση εξυπηρέτηση | χαµηλές τιµές

693 2637952
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Τρομεροί γονείς
Ιδιαίτερη εντύπωση σε θεατρόφιλους του νησιού μας προκάλεσε η παράσταση 

«τρομεροί γονείς», του Ζαν Κοκτώ, σε μετάφραση Αλέξη Σολωμού. 
Στην παράσταση έπαιξαν (κατά σειρά εμφάνισης) οι: Βαγ. Χαδήμογλου, Εμ. Δη-

μητρακοπούλου, Μοσχ. Κοντοσταύλου, Χρ. Θεοδωρακούδης και Χρ. Σιλιτζίρη. 
Στην κονσόλα και στο φωτισμό ήταν οι Κολέτ Μπαμπουλή, Αντ. Συργανίδης 

και Γιάν. Κοντός. Τέλος, στο μακιγιάζ, η Χρ. Σιλιτζίρη και στην επιμέλεια η Κατ. 
Αρμπελιά.

photo: studio Achilleas
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Χιτσκοκικό Final 4  
Πρωταθλητής ο ΑΟΠ

Παιχνίδια ακατάλληλα για καρδιακούς περιείχε το final 4 Νέων της ΕΠΣ Κυκλά-
δων, καθώς δύο αγώνες από τους τρεις, ανέδειξαν νικητές μετά από τη διαδικασία 
των πέναλτι. Ούτε ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος δε θα μπορούσε να σκεφθεί 
τέτοιο φινάλε, στους ομορφότερους τελικούς των τελευταίων ετών που παρακο-
λουθήσαμε στις Κυκλάδες.

Ο ΑΟΠ κατάφερε για μία φορά ακόμα να δικαιώσει τη φήμη του για τη δουλειά 
που γίνεται στις ακαδημίες του και κατέκτησε άλλο ένα πρωτάθλημα υποδομών.

Χτυποκάρδι Νο 1
Στον πρώτο ημιτελικό του Σαββάτου, ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με την πολύ καλή ομάδα 

της Μυκόνου.
Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για την Παριανή ομάδα, που βρέθηκε στο 11ο λεπτό, 

να είναι πίσω στο σκορ με 0-1, από σουτ του Ράγια. Οι Παριανοί αφυπνίστηκαν μετά 
το γκολ και τελικά πέτυχαν την ισοφάριση με κεφαλιά του Πρίνα, στο 33ο λεπτό. 
Ατυχώς οι πανηγυρισμοί δεν κράτησαν πολύ και έτσι λίγα λεπτά αργότερα οι Μυ-
κονιάτες προηγήθηκαν με 1-2 έπειτα από φάουλ που εκτέλεσε απευθείας ο Ασλάνι. 
Όσο περνούσε ο χρόνος η Μύκο-
νος έδειχνε ότι ήλεγχε τον αγώνα 
και θα κρατούσε τη νίκη -που της 
έδινε την πρόκριση- στα χέρια 
της. Όμως κάπου εκεί έβαλε το 
χεράκι του το σενάριο του Χί-
τσκοκ… Η ομάδα μας λίγο πριν τη 
λήξη του αγώνα κέρδισε πέναλτι. 
Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε 
ο Κ. Σαρρής, αλλά ο τερματο-
φύλακας Πετάι, απέκρουσε την 
μπάλα! Πριν στεγνώσουν τα δά-
κρυα στις εξέδρες για τον άδοξο 
αποκλεισμό, ο Σένκα με κεραυνό 
φάουλ, ισοφάρισε σε 2-2. Έτσι, ο 
αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι. 
(Οι αγώνες νέων δεν έχουν πα-
ράταση και η διάρκεια τους είναι 
80 λεπτά).

Στα πέναλτι για την ομάδα μας 
σκόραραν οι Σένκα, Ν. Σκιαδάς, 
Κρουσταλλάκης, Κ. Σαρρής και 
Κ. Π. Σαρρής, ενώ οι Μυκονιάτες 
είχαν 4 σουτ εύστοχα από το πέ-
ναλτι. Το τελευταίο καθοριστικό 
πέναλτι, απέκρουσε ο Παριανός 
τερματοφύλακας Λάμπρου, δίνο-
ντας την πρόκριση στον ΑΟΠ για 
τον τελικό.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε τον αγώνα με 
τους: Λάμπρου, Ντόμπρη, Κάζο, 
Σ. Σκιαδά, Πρίνα, Σένκα, Κ. Σαρ-
ρή, Σταθερό, Κρουσταλλάκη, Κ.Π Σαρρή και Ν. Σκιαδά.

Ο ΑΟ Μυκόνου ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Πετάι, Μ. Βερώνη, Αναστασίου, Νάζο, 
Ράγια, Θ. Κ. Βερώνη, Ντούρο, Κάνιουρα, Χιλάι, Ασλάνι και Μπομπάι.

Η δύναμη του ΠΑΣ
Μαζί με την ομάδα του ΑΟΠ, τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζει στις Κυκλάδες, για τη 

δουλειά στις ακαδημίες και ο ΠΑΣ Νάξου.
Ο ΠΑΣ Νάξου σκόρπισε (με σχετική ευκολία), με 3-1 τον ΠΑΣ Τήνου. Προηγήθηκε 

1-0 στο ημίχρονο με το Φραγκίσκο και με δύο ωραία γκολ στις αρχές του δευτέ-
ρου ημιχρόνου των Φραγκίσκου και Πρεβόλη, καθάρισαν εύκολα την πρόκριση. Στη 
συνέχεια έκαναν οικονομία δυνάμεων για τον τελικό. Το μόνο που κατάφεραν οι 
Τηνιακοί ήταν να μειώσουν σε 3-1 με γκολ του Διαμαντόπουλου.

ΟΙ Ναξιώτες αγωνίστηκαν με αρχική ενδεκάδα τους: Καρανίκα, Ματάκια, Μελανί-
τη, Σέργη, Ξενάκη, Μπούλαρι, Καρούση, Δεγαΐτα, Πρεβόλη, Φραγκίσκο και Σκιαδά, 
ενώ ο ΠΑΣ Τήνου με τους: Απέργη, Δενεκαρία, Ορφανό, Ε. Αρμακόλλα, Κελαδίτη, 
Βιδάλη, Βάσιλα, Αργυρόπουλο, Ο. Αρμακόλλα, Γιαννησόπουλο και Ιω. Αρμακόλα.

Ο τελικός, ο Λάμπρου!
Ο μεγάλος τελικός μεταξύ ΑΟΠ και ΠΑΣ Τήνου συγκέντρωσε πάρα πολλούς φί-

λους του ποδοσφαίρου στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς, ενώ μεταξύ τους βρέθηκαν 
και φίλοι του Ναξιώτικου συλλόγου.

Σημειώνουμε ως αποδεικτικό της δουλειάς που γίνεται στα δύο σωματεία που 
αγωνίστηκαν στον τελικό, ότι οι δύο ομάδες σε επίπεδο παίδων είχαν βρεθεί και 

πάλι στον τελικό της ΕΠΣΚ πριν ένα μήνα περίπου, κάτι άλλωστε που είχε συμβεί και 
την περσινή χρονιά!

Ο ΑΟΠ στα πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν καταιγιστικός και προσπάθησε να πιάσει 
στον ύπνο τους Ναξιώτες. Έτσι, με ψηλοκρεμαστό σουτ του Κάζο, στο 13ο λεπτό, 
προηγήθηκε με 1-0. Δίχως υπερβολή, η απόδοση που έπιασε ο ΑΟΠ στο α’ ημίχρονο 
ήταν πολύ καλή και θα δικαιούταν τουλάχιστον ένα γκολ ακόμα. 

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΠΑΣ Νάξου να είναι αρκετά επιθετικός και 
καλύτερος. Έτσι, τρία λεπτά από την έναρξη του β’ ημιχρόνου ισοφάρισε σε 1-1 
με τον Πρεβόλη. Στη συνέχεια είχαμε ομηρικές μάχες και το θέαμα ανέβηκε επί-
πεδο. Στο 52ο λεπτό, ο ΑΟΠ προηγήθηκε 2-1, ύστερα από εκτέλεση πέναλτι του 
Κρουσταλλάκη, Ο ΠΑΣ Νάξου ισοφάρισε 2-2 στο τέλος του αγώνα με πέναλτι του 
Ντόμπρη. Και τα δύο πέναλτι που δόθηκαν από το διαιτητή κ. Βαρθαλίτη ήταν «αυ-
στηρά», αλλά σωστά!

Η διαδικασία των πέναλτι για δεύτερη συνεχή φορά σε λιγότερο από 24 ώρες 
ήταν «δοκιμασία ψυχής» για τους Παριανούς ποδοσφαιριστές. Ο ΑΟΠ όμως είχε 
δείξει στη διαδικασία πέναλτι της προηγούμενης μέρας, ότι είχε έναν τερματοφύλα-
κα (Λάμπρου), που είχε «αίσθηση» να κατανοήσει που θα στείλει την μπάλα αυτός 
που τα εκτελεί. Ο ΑΟΠ προηγήθηκε 1-0 με γκολ του Σένκα και ο Μπουλάρι ισοφά-
ρισε 1-1 για τους Ναξιώτες, έστω και αν ο Λάμπρου έπεσε σωστά και λίγο ήθελε για 
να αποκρούσει την μπάλα. Και στο δεύτερο πέναλτι έγινε αυτό που δε φανταζόταν 
κανείς. Ο αρχηγός του ΑΟΠ, Ν. Σκιαδάς, που είναι ο πλέον έμπειρος ποδοσφαιρι-
στής της ομάδας μας, καθώς αγωνίζεται στην ομάδα ανδρών από πολύ μικρή ηλικία, 
έχασε το πέναλτι! Πάντα, στη διαδικασία των πέναλτι (είναι άγραφος νόμος του πο-
δοσφαίρου αυτό), χάνει το πέναλτι ή ο πιο έμπειρος ή ο πιο καλός ποδοσφαιριστής 

της ομάδας. Ο Ν. Σκιαδάς, χτύπη-
σε άσχημα το πέναλτι στέλνοντάς 
το άουτ και όλα εκεί έδειξαν ότι 
ο ΑΟΠ δύσκολα θα γυρνούσε τον 
αγώνα. Ο μόνος που είχε άλλη 
άποψη ήταν ο Λάμπρου, που με 
άνεση (!) απέκρουσε το πέναλ-
τι του Μυκονιάτη Βερύκοκκου. 
Ο Κρουσταλλάκης στη συνέχεια 
έκανε το 2-1 για τον ΑΟΠ και ο 
Δεγαΐτας το 2-2 για τη Μύκονο. 
Ο Κ. Π. Σαρρής το 3-2 για τον 
ΑΟΠ και μετά μίλησε και πάλι 
ο… Λάμπρου. Ο τερματοφύλακας 
του ΑΟΠ θύμισε Ντουκαντάμ και 
έπιασε το πέναλτι του Μυκονιά-
τη Δ. Σκιαδά. Το τελικό 4-2 στα 
πέναλτι για τον ΑΟΠ έγραψε ο 
Σταθερός. Το τελευταίο πέναλτι 
της Μυκόνου δεν εκτελέστηκε, 
αφού έτσι και αλλιώς δε θα άλ-
λαζε τίποτα.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Δ. Τριανταφυλλά-

κος), Λάμπρου, Ντόμπρης, Κάζο, 
Σ. Σκιαδάς, Σταθερός, Πρίνα 
(Φρατζεσκάκης), Σένκα, Κ. Σαρ-
ρής, Ν. Σκιαδάς, Κ.Π Σαρρής, 
Κρουσταλλάκης.

ΠΑΣ Νάξου: (πρ. Π. Μαρά-
κης), Καρανίκας, Ματάκιας, Μελανίτης, Σέργης, Ξενάκης, Μπούλαρι, Καρούσης, Δε-
γαΐτας, Πρεβόλης (Βερύκοκκος),  Φραγκίσκος, Δ. Σκιαδάς.

Διαιτητής: Βαρθαλίτης, με βοηθούς τους κ.κ. Μουτάφη και Τσιριγώτη.

Συγχαρητήρια σε ΑΟΠ
Επαρχείο Πάρου
«Στις 2 και 3 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο νησί μας το FINAL FOUR ΝΕΩΝ στο 

ποδόσφαιρο, με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων από Πάρο, Νάξο, Μύκονο και 
Τήνο. Η ομάδα του Α.Ο. ΠΑΡΟΥ κατέκτησε δίκαια το τρόπαιο και την πρώτη θέση.

Σας παρακαλώ να μεταφέρετε τα συγχαρητήρια της Περιφερειακής Ενότητας 
Πάρου στη Διοίκηση του Α.Ο.Π., στους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο για 
την  επιτυχία της ομάδας σας. Συγχαρητήρια βέβαια αξίζουν τόσο στις υπόλοιπες 
τρεις ομάδες που συμμετείχαν από τα υπόλοιπα νησιά, αλλά και στους γονείς όλων 
των αθλητών που τα στηρίζουν στις αγωνιστικές τους δραστηριότητες.

Η Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου ήταν συνδιοργανωτής στο final four νέων που 
πραγματοποιήθηκε στην Πάρο από 2 έως 3 Μαΐου και θα συνεχίσει να συνδιοργα-
νώνει και να στηρίζει αθλητικές δράσεις που θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του 
αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των αθλητών».

«Ενότητα για το Μέλλον»
«Συγχαίρουμε τους αθλητές, τον προπονητή, τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. 

του Α.Ο. Πάρου, για τη μεγάλη τους επιτυχία με την κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος νέων Κυκλάδων. Ευχόμαστε η προσπάθεια του ΑΟΠ να συνεχιστεί με ακόμα 
μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον».
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Στο χάρτη διεθνών 
αγώνων ο ΑΟΠ

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει κάθε Κυκλαδίτη φίλα-
θλο να ασχοληθεί μαζί του, λόγω των επιτυχιών που έχει παρουσιάσει στα ομαδικά 
αθλήματα και ιδιαίτερα με τις ακαδημίες του.

Ο ΑΟΠ πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στο ποδόσφαιρο (σε παίδες και έφηβους) 
και αποτελεί πλέον έκπληξη να μη δώσει το παρόν του σε τελικό πρωταθλήματος. 
Στο μπάσκετ –που έχει ζωή μόνο δύο ετών- ο ΑΟΠ δίχως να έχει κλειστό γυμνα-
στήριο μπόρεσε και πήρε από τον πρώτο χρόνο πρωτάθλημα στις Κυκλάδες με 
την ομάδα παίδων. Ακόμα, φέτος, κέρδισε το πρωτάθλημα στις κορασίδες, ενώ στο 
πανελλήνιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, πήρε νίκες από πραγ-
ματικά μεγάλες ομάδες της χώρας. Σε ό,τι αφορά την κολύμβηση –που και αυτό το 
άθλημα το καλλιεργεί ο ΑΟΠ μόνο δύο χρόνια- η Παριανή ομάδα σάρωσε πέρσι τα 
μετάλλια, στο πανελλή-
νιο πρωτάθλημα συλλό-
γων που προπονούνται 
στη θάλασσα.

Όπως λέγουν οι άν-
θρωποι του ΑΟΠ σε λίγο 
καιρό –πιθανά και την 
επόμενη χρονιά- περιμέ-
νουμε και τους πρώτους 
θριάμβους από το βόλεϊ, 
που η ομάδα του νησιού 
μας ξεκίνησε να λει-
τουργεί μόλις πριν τρία 
χρόνια. Και με το στίβο 
τι γίνεται θα ρωτήσουν 
οι φίλαθλοι του νησιού 
μας;

Κλασικός αθλητι-
σμός

Ο «βασιλιάς» του 
αθλητισμού και των 
μεγάλων διοργανώσε-
ων (Ολυμπιάδα κλπ), 
ήταν, είναι και θα είναι, 
ο κλασικός αθλητισμός. 
Σημειώνουμε ότι τα ρε-
κόρ τηλεθέασης στον 
κόσμο, παρουσιάζονται 
όχι όπως νομίζουν πολ-
λοί σε τελικούς ποδο-
σφαίρου, αλλά στο στί-
βο κατά τη διάρκεια των 
Ολυμπιακών αγώνων, με 
αξεπέραστα ρεκόρ στον 
τελικό των 200 μέτρων.

Στο νησί μας, για πολ-
λά χρόνια, ο μοναδικός 
εκφραστής του κλασι-
κού αθλητισμού ήταν 
ο ΓΑΣΠ (Γυμναστικός 
Αθλητικός Σύλλογος 
Πάρου). Οι αθλητές του 
ΓΑΣ Πάρου προσπάθησαν επί πολλά χρόνια (κάτω από αντίξοες συνθήκες) να υπη-
ρετήσουν το συγκεκριμένο άθλημα. Όταν τοποθετήθηκε πλαστικός χλοοτάπητας 
στο γήπεδο Παροικιάς και μπήκε και ταρτάν στίβου περιμετρικά, ο κλασικός αθλη-
τισμός στην Πάρο, φάνηκε ότι θα «ζωντάνευε». Κάτι που όμως δεν έγινε, καθώς τα 
κουλουάρ ήταν λίγα και η κυκλική διαδρομή δεν ήταν η κατάλληλη. Επίσης, υπήρχε 
πρόβλημα με άλλα όργανα, όπως το στρώμα του ύψους κλπ. Ο ΓΑΣΠ για διάφορους 
λόγους που δεν είναι της παρούσης, δεν μπόρεσε να καλλιεργήσει το άθλημα όπως 
θα έπρεπε, και όχι μόνο δικής του ευθύνης. 

Ο ΑΟΠ πριν δύο χρόνια αποφάσισε να δημιουργήσει δικό του τμήμα κλασικού 
αθλητισμού, με «προίκα» αθλητές του ΓΑΣΠ και άλλα νέα παιδιά. Πλέον με μικρά 
βήματα, αθλητές του ΑΟΠ μετέχουν σε επίσημους αγώνες.

Ο μαραθώνιος
Ο τελευταίος Παριανός αθλητής που είχε τρέξει σε μαραθώνιο δρόμο –με χρώμα-

τα συλλόγου από το νησί μας- ήταν ο Γιώργος Παπανικολάου το 2003.
Εκείνη την εποχή ο ΓΑΣΠ και συγκεκριμένα το 2002 είχε βγει πρωταθλητής Κυ-

κλάδων, ενώ το 2003 μετείχε με ομάδα οκτώ αθλητών από Πάρο και Αντίπαρο, στο 

μαραθώνιο της Αθήνας, αλλά και άλλες μικρότερες διαδρομές. Εκτός του Γ. Παπανι-
κολάου που γράψαμε παραπάνω, η αθλήτρια Ιωάννα Παπανικολάου είχε βγει τρίτη 
στις νεανίδες, στα 10 χιλιόμετρα. Προπονητής του ΓΑΣΠ σε εκείνη την καλή εποχή 
ήταν ο Μ. Φουρνάρης.

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2015 η Μάγδα Χριστοπούλου, με τα χρώματα του ΑΟΠ, 
έτρεξε σε μαραθώνιο δρόμο που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, με την επωνυμία: 
«Volkswagen Prague Marathon». Στον αγώνα έτρεξαν 8000 αθλητές απ’ όλο τον 
κόσμο και νικητής ήταν ο Κενυάτης, Felix Kandie, που είχε νικήσει πριν λίγους μήνες 
και στο αυθεντικό μαραθώνιο δρόμο της Αθήνας. Ο Kandie κέρδισε με τον εκπλη-
κτικό χρόνο 2:08:32.

Από την Ελλάδα έτρεξαν 14 δρομείς και πρώτος στους άνδρες ήταν ο Χρήστος 
Κεχαγιάς, με χρόνο 3:18:37, ενώ πρώτη Ελληνίδα η αθλήτρια του ΑΟΠ, Μάγδα 
Χριστοπούλου, με χρόνο 3:54:35. Τον ίδιο χρόνο έφερε και ο προπονητής της Μά-
ριος Φουρνάρης. Ο Φουρνάρης, που είναι υπερ-μαραθωνοδρόμος με ειδικότητα 
στο Σπάρταθλο (236 χλμ), συνόδευσε την αθλήτριά του ως «λαγός». Ο ίδιος σε 
ανάρτησή του στο facebook, έγραψε για τον αγώνα: «Η διαδρομή μαγική, ο καιρός 
ιδανικός και η Μάγδα ευδιάθετη, συγκεντρωμένη και αγωνιστική σε όλη τη διάρ-
κεια της διαδρομής. 

Όπως φαίνεται από 
τα περάσματα η στρα-
τηγική της κούρσας 
ήταν επιτυχημένη αφού 
ανεβαίναμε συνέχεια 
στην κατάταξη (στο 
5ο χλμ περάσαμε σε 
θέση 3.700 σε σύνολο 
10.000 δρομέων και 
στον τερματισμό είμα-
στε στη θέση 2.444)». 
Ο κ. Φουρνάρης, στην 
ανάρτησή του ευχαρί-
στησε για τη βοήθεια 
την Πηνελόπη και Μιχά-
λη Αναγνώστου και τους 
φίλους Νίκη Χασάπη, 
Seppo Leinonen, Μα-
ρία Τσουκνίδα, Ανδρέα 
Ραγκούση και Τάκη 
Αποστολόπουλο, για τη 
συνεχή υποστήριξη. Τέ-
λος, σε δήλωσή του στη 
σελίδα του υποστηρίζει: 
«Επόμενος στόχος μάλ-
λον η Αθήνα, όπου θα 
προσπαθήσουμε χωρίς 
την παραμυθένια δια-
δρομή και τον άριστο 
καιρό να κάνουμε καλύ-
τερο χρόνο».

Οι μικροί του ΑΟΠ
Στο στάδιο της Μυ-

κόνου, πραγματοποιή-
θηκαν οι διασυλλογικοί 
αγώνες Κυκλάδων, στο 
τρίαθλο, για παμπαίδες 
και παγκορασίδες, γεν-
νηθέντες το 2002-2003.

Οι αθλητές του ΑΟΠ 
έφεραν τα εξής αποτελέσματα (60 μέτρα, μήκος, σφαίρα).

Νίκα Ευαγγελία 655 β. (9.74 – 3.08 – 6.47)
Τσούκαρη Δανάη 626 β. (9.67 – 3.57 – 4.21)
Δρακάκη Άντα 524 β. (9.98 – 3.03 – 5.13)
Βαλάκα Ουρανία 480 β. (10.22 – 3.15 – 4.90)
Κουταλίδη Εμμανουέλα 400 β. (10.11 – 2.48 – 5.00)
Δέφτο Αλεξία 298 β. (11.00 – 2.84 – 4.29)
Πυλοστόμου Άννα 204 β. (11.90 – 2.32 – 4.70)
Στους αγώνες συνθέτων αγωνισμάτων Κυκλάδων, πένταθλο παγκορασίδων και 

έξαθλο παμπαίδων, ηλικίας 15-16 ετών, οι αθλητές του ΑΟΠ, είχαν τα εξής αποτε-
λέσματα:

Πένταθλο Παγκορασίδων (80 μέτρα με εμπόδια, μήκος, σφαιροβολία, ακοντι-
σμός 600 μέτρα).

Μάρκου Κλαούντια 1.040 β.  (20.49 – 2.60 – 5.71 – 8.56 – 2.26.12).
Έξαθλο Παμπαίδων (100 μέτρα με εμπόδια, μήκος, σφαιροβολία, ύψος, ακο-

ντισμός, 1.000 μέτρα)
Δρακάκης Γιώργος 1.991 β. (19.73 – 4.13 – 6.98 – 1.42 – 16.76 – 3.58.07)
Παπαγιάκουμος Ευάγγελος 1.187 β. (25.03 – 3.02 – 5.05 – 1.25 – 19.50 – 

4.13.40)
Πυλόστομος Δημήτρης 967 β. (25.56 – 2.89 – 8.10 – Α – 14.22 – 4.19.39).



«∆ιαγνωστική & θεραπευτική αντιµετώπιση
στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας»

2η ιατρική ηµερίδα µε θέµα:

Σάββατο 23 Μαΐου 2015 & ώρα 18.30,
στο ξενοδοχείο «Πανδροσος», στην Παροικία

Είσοδος ελεύθερη

Σταυρακάκης Απόστολος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων σύµβουλος πολυιατρείου «διάγνωση» Πάρου

«Το πολυιατρείο “διάγνωση” σήµερα»

Μπαρδής Βασίλειος
Γενικός Επιχειρησιακός ∆ιευθυντής Οµίλου Ιατρικού Αθηνών 

«Ενηµέρωση για τη συνεργασία του πολυιατρείου “διάγνωση” Πάρου µε τον Όµιλο Ιατρικού Αθηνών»

Καλοφυσούδης Ιωάννης
Προϊστάµενος Ποιότητας και Εκπαίδευσης Οµίλου Ιατρικού Αθηνών

«Ασφάλεια στην παροχή υπηρεσιών υγείας»

Στεφανάδης Χριστόδουλος
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

«Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση στεφανιαίας νόσου: Πώς θα αποτρέψουµε το έµφραγµα του µυοκαρδίου»

Μπεχράκης Παναγιώτης
Καθηγητής Πνευµονολογίας

«Παιδεία, για ένα κόσµο χωρίς κάπνισµα»

Συρίγος Κωνσταντίνος
 Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιευθυντής Γ’ Πανεπιστηµιακής  Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής Αθηνών

«Τι είναι τα καινοτόµα φάρµακα»

Μαρκουΐζος Αναστάσιος
Ο Ιαβέρης, οδηγός αγώνων

«Οδική συµπεριφορά και η συµβολή της στη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων» 

Κωνσταντίνος Κούρτης
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιευθυντής Χειρουργός,  Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

«Αντιµετώπιση πολυτραυµατία: Η “xρυσή” πρώτη ώρα»

Πρόγραµµα ηµερίδας

∆ιοργάνωση: διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο


