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Θαλασσινού Ελένη

Καλό ταξίδι 
Κυρία Μαρία!
Έφυγε από τη ζωή την 1η Ιουνίου 2015, η εκλεκτή 
συμπολίτισσά μας, Μαρία Ναυπλιώτη. 

» σελ. 11

Cinema Days
» σελ. 5

Γκόλφω For 
Ever!

» σελ. 13

10ο 
Πανκυκλαδικό

Το 10ο Πανκυκλαδικό πρωτάθλημα ακαδημιών πο-
δοσφαίρου άνοιξε και επίσημα την αυλαία του, την 
Κυριακή 1η Ιουνίου 2015.

» σελ. 15

Παρέμβαση Έπαρχου
Σε σωστό δρόμο 
η υπόθεση αεροδρομίου

Ερωτηματικά από 
την παραίτηση Πατέλη
Η πρώην δημοτική σύμβουλος, κ. Αικατερίνη Πατέλη, με επιστολή της στην εφημερίδα μας στις 27/5/2015 

έκανε γνωστή την παραίτησή της, αλλά συγχρόνως άφησε και πολλά ερωτηματικά γι’ αυτήν.

τοπικές 
ειδήσεις
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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 343
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός: - Νάντια Ραγκούση 

■ Βρούτσης 1
Θα μπορούσε να ήταν η είδηση της χρονιάς, για 

όλους όσοι διαθέτουν χιούμορ… και δεν τους πιάνουν 
τα νεύρα τους με το παραμικρό. Θυμόσαστε εκείνον το 
Ναξιώτη υπουργό που τα χρόνια της κυβέρνησης των 
Σαμαροβενιζέλων έλαμψε διά της απουσίας του από 
τα νησιά μας;. Για τον αξιότιμο κ.κ.κ. Βρούτση γράφω. 
Αν οι Μητροπολίτες προσφωνούνται με το κ.κ. δικαίως 
εγώ, βάζω 3 κύριος για το Βρούτση…

■ Βρούτσης 2
Ο αξιότιμος λοιπόν κ.κ.κ. Βρούτσης, που πάσα εορ-

τή μας παίρνει τηλέφωνο η γραμματέας του… έλαμ-
ψε και ως υπουργός «ανεργίας» και απ’ ότι ακούγεται 
ήταν ο «καλύτερος» υπουργός μνημονίου… Ακόμα, ο 
ίδιος υπερ-υπερυπουργός είχε χτυπήσει στη ρίζα της 
τη δημόσια σπατάλη. Έτσι, είχε πιάσει και τη σύνταξη 
της κυρά-Ρήνης (της οποίας της τελευταίας τυγχάνω 
και το καμάρι… μάνα μου ντε), από 740 ευρώ, της την 
πήγε στα 350 ευρώ! Δηλαδή, με μόνο μία κίνηση στην 
κυρά-Ρήνη, είχε χτυπήσει τη διαπλοκή των συντάξεων 
και τη σπατάλη του δημοσίου τομέα. Για την οποία σύ-
νταξη της κυρά-Ρήνης, είχε εργαστεί ο πατέρας μου 
επί 45 χρόνια… (Με λίγα λόγια μέσα στη διαπλοκή των 
μεγαλόμισθων και μεγαλοσυνταξιούχων η οικογένειά 
μου).

■ Βρούτσης 3
Ο αξιότιμος κ.κ.κ. Βρούτσης είχε καταφέρει και ένα 

άλλο μεγάλο «χτύπημα» στην κυρά-Ρήνη και σε κάθε 
κυρά-Ρήνη της διπλανής πόρτας. Η μάνα μου λοιπόν, η 
οποία έχει τη μέγιστη τιμή να με έχει γιο της, σε κάποια 
στιγμή της ζωής της είχε πάρει και σύνταξη πολύτε-
κνης μητέρας. Βλέπετε εκτός από μένα –το μέγιστο 
καμάρι- έκανε και άλλα 4 παιδιά! Κάθε δύο μήνες η 
κυρά-Ρήνη περίμενε πως και πως τα 154 ευρώ που 
της αναλογούσαν, και με αυτά τα χρήματα έκανε θαύ-
ματα! Μέχρι δηλαδή δώρα αγόραζε για τα δισέγγονα 
και τρισέγγονα της. Η αξιότιμη κυβέρνηση τότε, έκοψε 
αυτά τα μυθώδη ποσά, καθώς έπρεπε όλοι οι Έλληνες 
να συνεισφέρουμε στην ιστορία που είπαν ανερυθρία-
στα: «όλοι μαζί τα φάγαμε…», με τη διαφορά ότι εμείς 
μια ζωή είμαστε τρεις το λάφι, τρεις το ξύδι, και πι-
στέψτε με, ποτέ, μα ποτέ, δεν είχαμε καθίσει στο ίδιο 
τραπέζι με τον κ. Πάγκαλο!

■ Βρούτσης 4
Η κυρά-Ρήνη λοιπόν με τα 350 ευρώ, είχε δύο επι-

λογές. Ή έπαιρνε τα φάρμακά της και δεν έτρωγε (άρα 
πέθαινε από πείνα), ή αγόραζε τρόφιμα και δεν έπαιρ-
νε τα φάρμακά της (άρα πέθαινε από ασθένειές της). 

Με λίγα λόγια είχε επιλογή… Δε το λες και λίγο αυτό!

■ Βρούτσης 5
Τα «κατορθώματα» βέβαια του κ.κ.κ. Βρούτση, τα 

γνωρίζει όλη η Ελλάδα, και κυρίως οι στρατιές ανέρ-
γων που δημιούργησε, για να μη «χοντρύνω» το θέμα 
και γράψω πως ήταν και ο ηθικός αυτουργός για κά-
ποιες άλλες πολύ πιο δυσάρεστες καταστάσεις… Ο 
ίδιος κ.κ.κ. υπερ-υπερυπουργός, είχε λάμψει με την 
απουσία του σε όλα τα θέματα που είχαν δημιουργη-
θεί στις Κυκλάδες, την εποχή που έκλεινε η οδός Στα-
δίου –κυριολεκτικά- για να πάει ο ίδιος στο γραφείο 
του! Στην Πάρο και την Αντίπαρο τον είχαμε χάσει τον 
κ.κ.κ. Βρούτση εκείνη την εποχή, ενώ για το θέμα του 
τομέα υγείας που ταλανίζει τα νησιά μας τα τελευταία 
χρόνια, δεν είχαμε από εκείνον, ούτε ένα λόγο συμπά-
θειας.

■ Βρούτσης 6
Τώρα, που ο κ.κ.κ. Βρούτσης, δεν παίζει σε πρώτο 

πλάνο στις τηλεοράσεις και δεν κλείνει στο πέρασμά 
του η οδός Σταδίου, και δεν τον συνοδεύει και ένα 
λόχος από αστυνομικούς, άρχισε που λέτε να ασχο-
λείται με τα μεγάλα θέματα των νησιών μας. Και τι 
έκανε λέτε την Τετάρτη 3 Ιουλίου, ο τιτανοτεράστι-
ος βουλευτής Κυκλάδων; Τι έκανε το ανήμερο θεριό, 
που βρίσκεται πάντα στο πλευρό του πολίτη, όπως το 
2013 που είχε έρθει σε εκδήλωση της ΝΔ στην Πα-
ροικιά και είχε φέρει μαζί του και τη μισή αστυνομική 
δύναμη των Κυκλάδων. Ο υπερ-υπερυπουργός, κ.κ.κ. 
Βρούτσης, κατέθεσε υπόμνημα στη Βουλή των Ελλή-
νων, για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Αμοργού! 
Ε, όχι κυρίες και κύριοι. Δεν έχω χιούμορ για να το 

θεωρήσω αυτό ως την είδηση της χρονιάς. Ανήκω σε 
αυτούς που νευρίασα, τον Αλαφούζο μου μέσα!

■ Λεύκες
Προς «ξέγνοιαστους καβαλάρηδες» Λευκών: Το 

ανοιχτό θέατρο των Λευκών, που αποτελεί κόσμημα 
για την Πάρο και έγινε χάρη στις οικονομικές θυσίες 
πολλών συμπολιτών σας, δεν είναι πίστα για σούζες 
με τις μηχανές και δεν αποτελεί τσιφλίκι του παππού 
σας. Ούτε κανείς είναι υπηρέτης σας για να καθαρίζει 
τις βρωμιές που αφήνετε εκεί.  

■ Παραλιακός
Διάβασα μία απορία επαγγελματία του παραλιακού 

δρόμου Παροικιάς στο face book και επειδή δε γνωρί-
ζω αν πήρε απάντηση, οφείλω, και από τη στήλη μας, 
να κάνω και εγώ την ερώτηση. Ο επαγγελματίας ρώ-
τησε: «Όταν κλείνει ο παραλιακός δρόμος από 1η Ιου-
νίου, εννοείται ότι γίνεται από μονόδρομος καθόδου 
σε μονόδρομο ανόδου;». Έλα ντε;

■ Βίντζι
Καλά ξέχασα τα καλυτερότερα να σας γράψω. Το 

Λιμενικό Ταμείο ολοκλήρωσε ένα μεγάλο έργο πνοής 
στο νησί μας, και μάλιστα το παρουσίασε σε αποκλει-
στικότητα! Επιτέλους, τα οράματα των Παριανών γί-
νονται πράξη! Έτσι, έστω και δεύτερος, πρέπει να σας 
γράψω για την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου, που 
αποτελεί σημειολογικά τη νέα εποχή για το νησί μας. 
Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά για να διαβάσετε την είδη-
ση. Το Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, τοποθέτησε 
τρεις τουαλέτες στο Βίντζι. Τώρα πλέον δε θα παρα-
πονιέται κανείς ότι δε γίνονται έργα στην Παροικιά!

■ Οι απώλειες
Τις τελευταίες μέρες είχαμε δύο μεγάλες απώλειες 

στο νησί μας. Πρώτος μας άφησε ο Αναστάσιος Κυλά-
κος. Ο τελευταίος μου είχε αποκαλύψει σε μία τηλε-
φωνική μας επικοινωνία, προ έτους περίπου, ότι ήταν 
φανατικός αναγνώστης σ’ αυτή τη στήλη. Δε θέλω να 
το παρεξηγήσετε, αλλά είχα «ψηλώσει» κάμποσους 
πόντους τότε, καθώς είχα θεωρήσει πολύ γοητευτικό 
ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας και ακόμα μεγαλύτε-
ρης πείρας, να μου λέει την άποψή του για τις «δια-
φωνίες».

Η δεύτερη απώλεια ήταν της Μαρίας Ναυπλιώτη. 
Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από τη συγκεκριμένη 
γυναίκα και θα θυμάμαι πάντα ότι σε επισκέψεις που 
της είχα κάνει, ήθελε να με κερνάει το καλύτερο που 
είχε. Πολύ γλυκός και ωραίος άνθρωπος. «Καλό Πα-
ράδεισο» να έχουν.

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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Ευχαριστήριο 
Αιμοδοτών

Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντι-
πάρου, ευχαριστεί θερμά τα μέλη του συλλόγου και 
ιδιαίτερα τους νέους αιμοδότες του για την παναν-
θρώπινη προσφορά τους  και τη μεγάλη συμβολή 
τους στην επιτυχία της εαρινής αιμοληψίας. 

Σε σχετική ανακοίνωση των αιμοδοτών γράφεται: 
«Φίλοι αιμοδότες, για άλλη μια φορά δώσατε δυ-
ναμικό παρόν στο κάλεσμα του συλλόγου μας, με 
630 συμμετοχές, προσφέροντας 590 φιάλες αίμα-
τος στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Η επιτυχία των αιμοληψιών στο νησί μας οφεί-
λεται στη δική σας ολοπρόθυμη συμμετοχή, που 
αποδεικνύει ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν 
έπαψαν να δίνουν το παρόν στη ζωή. Ευχή όλων 
είναι να συνεχίσετε να δίνετε απλόχερα τη χαρά και 
την ελπίδα στο συνάνθρωπο!

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους πα-
ρακάτω: Το κλιμάκιο αιμοληψίας του Νοσοκομείου 
Παίδων «Αγία Σοφία», το Κέντρο Υγείας Πάρου, το 
Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Αντιπάρου, το 
Δήμο και τη ΚΕΔΑ Αντιπάρου, το Σύλλογο Γυναι-
κών Αντιπάρου, την κοινοπραξία Φέρυ-μποτ, τις 
φίλες και τους φίλους του Συλλόγου».

Έφυγε 
ο Κυλάκος

Ο Αναστ. Κυλάκος, ο οποίος συνέδεσε το όνομά 
του με διάφορες δράσεις στο νησί μας, έφυγε προ 
ημερών, και ετάφη στο 1ο νεκροταφείο Αθηνών, 
στις 29/5/2015.

Ο Αναστάσιος Κυλάκος καταγόταν από τη Μάνη 
και στην Πάρο βρέθηκε τη δεκαετία του ’50.

Μετείχε των κοινών της Πάρου και αρχικά εργά-
στηκε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πά-
ρου, ενώ στη συνέχεια και για πολλά χρόνια υπήρξε 
σημαίνων στέλεχός της. Αργότερα υπήρξε και ήταν 
πρόεδρος σ’ αυτήν. Η εποχή της προεδρίας του χα-
ρακτηρίστηκε με πολλές ενέργειες για το συνεται-
ριστικό κίνημα.

Ακόμα, βοήθησε πολύ στη δημιουργία του αερο-
δρομίου Πάρου, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της 
λιμενικής επιτροπής και του Κέντρου Υγείας Πάρου. 
Επίσης, ήταν εκ των πρωτεργατών για τη δημιουρ-
γία του αλιευτικού καταφυγίου Παροικιάς. Στην 
τοπική αυτοδιοίκηση υπήρξε επικεφαλής δημοτικής 
παράταξης.

Ο Αναστάσιος Κυλάκος ήταν παντρεμένος με την 
Ειρήνη Χαμάρτου, με την οποία απέκτησε δύο κό-
ρες.

Η εφημερίδα μας συλλυπείται ειλικρινώς την οι-
κογένειά του. 

Τεχνικά έργα
Το επαρχείο Πάρου με ανακοίνωσή του ενημέρωσε 

για τα τεχνικά έργα που πραγματοποιούνται στην Περι-
φερειακή Ενότητα Πάρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στις 3.10.2014 η Οικο-
νομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ενέκρινε 
τα πρακτικά δημοπρασίας νέου έργου: «Συντήρηση οδι-
κού δικτύου Νήσου Πάρου» με Π/Υ δαπάνης 70.000 €.

Η παραπάνω εργολαβία έχει ξεκινήσει και αφορά την 
συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και 
την κατασκευή λιθόδμητου τοίχου στην Επαρχιακή Οδό 
Παροικίας –Αγκαιριάς στην περιοχή «Σωτήρες» 700 μέ-
τρα από την στροφή Πούντας. Το παραπάνω τοιχίο (με 
μήκος 51.5 μέτρα και ύψος από 2.14 έως 2.42 μέτρα) 
ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην οδική κυκλοφο-
ρία. Το υπόλοιπο μέρος του παραπάνω έργου δηλαδή 
η συντήρηση του οδικού δικτύου θα ξεκινήσει -σύμφω-
να με την ενημέρωση που είχε ο Έπαρχος Πάρου από 
τον εργολάβο του έργου- στο δεύτερο δεκαπενθήμερο 
του Ιουνίου εφόσον οι καιρικές αλλά και οι οικονομικές 
συνθήκες της χώρας το επιτρέπουν. 

Στις 3.10.2014 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρει-
ας, ενέκρινε τα πρακτικά 
δημοπρασίας νέου έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύ-
ου Νήσου Αντιπάρου» με 
Π/Υ δαπάνης 50.000 €. Η 
παραπάνω εργολαβία έχει 
εγκατασταθεί εδώ και μία 
εβδομάδα στην Αντίπαρο 
και εκτιμάται ότι σε δεκα-
πέντε ημέρες θα έχει ολο-
κληρώσει το έργο της.

Στις 28 Απριλίου 2015 
στην συνεδρίαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
εγκρίθηκε το πρακτικό 
δημοπρασίας για τη: «Μί-
σθωση μηχανημάτων για 
την αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών, πλημμύ-
ρων, καταπτώσεων κτλ. 
στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. 
Πάρου» με προσφερόμενη 
τιμή 12.006 €.

Ακόμα, η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Πάρου οφείλει 
να αναγνωρίσει τη συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών 
του Δήμου Πάρου στην επούλωση των λακκουβών που 
έχουν προκληθεί στο επαρχιακό δίκτυο από τις αυξημέ-
νες φετινές βροχοπτώσεις. Η Π.Ε. Πάρου παρουσιάζει 
σημαντική υποστελέχωση σε όλα τα τμήματα. Ειδικά 
στο τμήμα Τεχνικών Έργων υπηρετεί μόνο ένας υπάλ-
ληλος σε σχέση με την Π.Ε. Νάξου που υπηρετούν στο 
αντίστοιχο τμήμα 11 υπάλληλοι και το αντίστοιχο της 
Π.Ε. Θήρας που υπηρετούν 4 υπάλληλοι. 

Στις 05.05.2015 με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη, ορίστηκε υπεύθυνος για τον 
έλεγχο συντήρησης, βελτίωσης, σήμανσης και διαγράμ-
μισης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πάρου, 
ο μοναδικός υπάλληλος που υπηρετεί στο Τμήμα Τεχνι-
κών Έργων της Π.Ε. Πάρου, ο κ. Σιδηρόπουλος Θεοχά-
ρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με βοηθό την κ. Ζαράνη 
Μαργαρίτα, Μηχανικό Δομικών Έργων Τ.Ε., υπάλληλο 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Οι παραπάνω 
μηχανικοί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, θα συ-
ντάξουν στο επόμενο χρονικό διάστημα ολοκληρωμένη 
μελέτη για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στα 
νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου και στα τμήματα 
της δικής τους ευθύνης και αρμοδιότητας.

Επίσης, στην ανακοίνωση του Επαρχείου γράφεται: 
«[…]  θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε για ένα 
έργο που δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη Περι-
φερειακή Αρχή στις 28.01.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΕ7ΛΞ-ΛΟΕ) 
και το οποίο αφορούσε την «Συντήρηση Δημοτικού 
Οδικού Δικτύου του Δήμου Πάρου Νομού Κυκλάδων» 
προϋπολογισμού 600.000 €. Ο σχεδιασμός των ανα-
γκαίων έργων που έπρεπε να κατασκευαστούν έγινε 
από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Πά-

ρου το έτος 2012.
Παραθέτουμε για ενημέρωση τα παρακάτω στοιχεία:
Για το συγκεκριμένο έργο ο Έπαρχος Πάρου ζήτησε 

στις 28.09.2014 από την τέως Αναπληρωτή Προϊστα-
μένη Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πάρου κ. Γεωργία Σκο-
κάκη την σύνταξη υπομνήματος για το έργο του 2012 
με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου του 
Δήμου Πάρου Νομού Κυκλάδων» προϋπολογισμού 
600.000 €. (Να αναφερθεί ότι η κ. Γεωργία Σκοκάκη 
μετακινήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 στην έδρα της 
Περιφέρειας στην Σύρο, στην Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού). Σε απάντηση του παραπάνω εγ-
γράφου εκδόθηκε το από 1.10.14 υπηρεσιακό σημεί-
ωμα σύμφωνα με το οποίο:

1. Η μελέτη του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Οδι-
κού Δικτύου του Δήμου Πάρου Νομού Κυκλάδων» 
προϋπολογισμού 600.000 € με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την 
αρ. πρωτ.  41795/07-05-2012 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

2. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε 
στις 02.06.12 και αναδείχτηκε μειοδότης η ΔΟΜΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕ.

3. Υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου συνολικού 
ποσού 585.534,39 € στις 28-1-2013 διάρκειας τεσ-

σάρων μηνών.
4. Με την υπ’ αριθμ. 

264/2013  απόφαση 
της οικονομικής επιτρο-
πής εγκρίθηκε παράτα-
ση προθεσμίας εργα-
σιών 44 ημερών ήτοι 
μέχρι 10-7-2013 για το 
σύνολο των εργασιών 
εκτός από τα τμήματα 
α) Πίσω Λιβάδι β) Μάρ-
πησσα γ) Νάουσα και 
παράταση 158 ημερών 
ήτοι μέχρι 31-10-2013 
για τα παραπάνω τμή-
ματα.

5. Στις 31.10.2013 ο 
ανάδοχος αιτήθηκε πα-
ράταση προθεσμίας πε-
ραίωσης 240 ημερών 
ήτοι μέχρι 30-6-14 για 
τα παραπάνω τμήματα 

και στις 25-6-14 αιτήθηκε παράταση 123 ημερών ήτοι 
μέχρι 31.10.2014 επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΥ-
ΑΠ. 

6. Στις 31.10.2014 ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα πα-
ράταση μέχρι 30.6.2015 επικαλούμενος τις καιρικές 
συνθήκες.

Ο Έπαρχος έχει ενημερώσει για την καθυστέρηση 
που παρουσιάζει στην ολοκλήρωση του το συγκεκρι-
μένο έργο που ξεκίνησε το 2012, τον Αντιπεριφερει-
άρχη Κυκλάδων κ. Γιώργο Λεονταρίτη, τη Διευθύντρια 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων κα Αδαμαντία 
Συμεοπούλου καθώς και τους προέδρους της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μάρπησσας και της Δημοτικής Κοινό-
τητας Νάουσας.

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλά-
δων κα Αδαμαντία Συμεοπούλου ενημέρωσε τον κ. 
Έπαρχο στις 27 Μαΐου 2015 ότι θα στείλει σχετική 
επιστολή στον ανάδοχο του έργου για να προχωρήσει 
στην ολοκλήρωση του. 

Επίσης, στην παραπάνω εργολαβία έχει ζητηθεί με 
την απόφαση 205/2013 (αρ. πρωτ. 16176 / 29-10-
2013) του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου και η ασφαλ-
τόστρωση εξεταστικού χώρου στην περιοχή Λειβάδια 
Παροικίας Πάρου. Για το σχετικό θέμα η  Δ/νση Τε-
χνικών Έργων Κυκλάδων έχει στείλει προς την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου έγγραφο με 
α.π.46678/1663 - 17.04.2015.

Ο Έπαρχος Πάρου θα ζητήσει στο αμέσως επόμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο την επικαιροποίηση της παρα-
πάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, παρότι 
προφορικά και ο νέος Δήμαρχος έχει ζητήσει από τον 
Έπαρχο την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

Τα παραπάνω έγγραφα βρίσκονται στην διάθεση των 
συμπολιτών μας ανά πάσα στιγμή, για να έχει όποιος 
ενδιαφέρεται μια πληρέστερη ενημέρωση».
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Ανακοίνωση ΑΜΚΕ
Από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη δημιουργία των προσωρινών 

εγκαταστάσεων εδάφους νέου αερολιμένα Πάρου, εκδόθηκε στις 29/5/2015, το 
παρακάτω δελτίο τύπου:

«Την Τρίτη 19 Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με την παρουσία από πλευράς μας των Γιάν-
νη Ραγκούση, Βασιλείου Καρποδίνη, Μάνιας Αμπατζή, Παναγιώτη Σιούνα και από 
πλευράς ΥΠΑ των στελεχών των επιμέρους υπηρεσιών της που εμπλέκονται με 
τη δημιουργία των προσωρινών εγκαταστάσεων εδάφους του νέου αεροδρομίου.

Στη σύσκεψη αυτή οριστικοποιήθηκαν τα παρακάτω:
1. Οι προσωρινές εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν με τη συμβολή όλων 

μας θα παραχωρηθούν δωρεάν κατά χρήση προς την Υ.Π.Α. για το χρονικό διάστη-
μα που θα απαιτηθεί μέχρι τη δημιουργία των εγκαταστάσεων που μεταγενέστερα 
θα κατασκευάσει η Υ.Π.Α.

2. Η Υ.Π.Α. έχει αναλάβει και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύνδεσης των εγκα-
ταστάσεων του αεροδρομίου με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Σημειώνεται ότι η δημιουργία 
των προσωρινών εγκαταστάσεων δεν προκαλεί οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη.

3. Έχει προχωρήσει η διαδικασία προμήθειας των σωλήνων από την Υ.Π.Α. και η 
ΔΕΥΑ Πάρου προγραμματίζει την σύνδεση με το αεροδρόμιο, όπως έχει αναλάβει 
ήδη. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης 1.000 περί-
που μέτρων.

4. Όσον αφορά το τεχνικό αντικείμενο του έργου διευκρινίστηκε ότι εμείς ανα-
λαμβάνουμε:

α. Τη σύνταξη προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής του κυρί-
ως κτηρίου, που θα έχει εμβαδόν στεγασμένου χώρου 365 τ.μ. και υμιυπαίθριου 
χώρου 150 τ.μ., σύμφωνα με την ενδεικτική κάτοψη που μας έχει δοθεί από την 

Υ.Π.Α. και την κατασκευή του, καθώς και του πύργου ελέγχου.
β. Την κατασκευή δεξαμενής 40 κυβικών μέτρων.
γ. Τη μελέτη και κατασκευή βιολογικού καθαρισμού των εγκαταστάσεων.
δ. Την κατασκευή φυλακίου εισόδου, την περίφραξη των προσωρινών εγκατα-

στάσεων και τη μελέτη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
5. Η Υ.Π.Α. αναλαμβάνει τη διαγράμμιση του διαδρόμου, την μεταφορά και εγκα-

τάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία του αεροδρομίου καθώς 
και τον προγραμματισμό όλων των τυπικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη 
λειτουργία του αεροδρομίου.

6. Ο Δήμος Πάρου αναλαμβάνει την κατασκευή του δρόμου προ το αεροδρόμιο 
με την απορροή των υδάτων.

Ήδη και μετά τις παραπάνω εξελίξεις εξετάζουμε τα θέματα της άμεσης ανάθε-
σης των μελετών που απαιτούνται, προκειμένου μετά την οριστικοποίησή τους να 
προχωρήσουμε τις επόμενες εβδομάδες στην έναρξη της δημιουργίας των εγκα-
ταστάσεων.

Στα πλαίσια αυτά αφού ευχαριστήσουμε τους χορηγούς που μέχρι σήμερα έχουν 
καταθέσει χρήματα στους λογαριασμούς της εταιρείας, των οποίων τα ονόματα θα 
δημοσιοποιήσουμε εφόσον έχουμε την άδειά τους, επισημαίνουμε ότι το εγχείρημα 
εξαρτάται άμεσα από τη συμβολή όλων μας και τη στήριξη των πολιτών και των 
επιχειρήσεων της Πάρου. Η μικρή έστω συμβολή είναι απαραίτητη για να γυρίσου-
με σελίδα. Οι λογαριασμοί μας στις τράπεζες είναι:

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
Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πέρα από τις οικονομικές χορηγίες, επι-

διώκουμε και ήδη είμαστε σε επαφή με ιδιώτες που θα αναλάβουν αφιλοκερδώς 
μέρος των απαιτούμενων εργασιών και θα δωρήσουν μέρος των απαιτούμενων 
υλικών για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΥ
Με την αναγγελία 27/5/15 του θανάτου του επί μα-
κρόν διευθυντή και μετέπειτα προέδρου της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου Αναστασίου Κυλά-
κου το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεται-
ρισμού Πάρου με ομόφωνη απόφασή του σε έκτακτη, 
για τον σκοπό αυτό, συνεδρίαση του αποφάσισε: 

α) Να παραστούν και να εκπροσωπήσουν τον Συ-
νεταιρισμό στην κηδεία που θα γίνει στο Πρώτο Νε-
κροταφείο Αθηνών, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της 
Οργάνωσης. 

β) Να γίνει δωρεά στην μνήμη του ποσού 500 ευρώ 
στο Γηροκομείο Πάρου.

γ) Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια εκ μέ-
ρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου στην οικογέ-
νεια του εκλιπόντος. 

Ο αγροτικός κόσμος της Πάρου θρηνεί για την απώ-
λεια ενός ιστορικού στελέχους η δράση του οποίου 
από την δεκαετία του ’50 καθόρισε αποφασιστικά την 
μέχρι σήμερα πορεία του συνεταιριστικού κινήματος 
του νησιού.  

Βράβευση
Γυμνασίου
Αρχιλόχου

Μέσα σε κλίμα χαράς, από την παρουσία εκατοντά-
δων μαθητών, αλλά και συγκίνησης, καθώς, μέσα από 
τα έργα που παρουσιάστηκαν, αναβίωσαν τα γεγονότα 
της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, πραγματοποιή-
θηκε η Εκδήλωση Βράβευσης των Σχολείων που 
πήραν μέρος στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμ-
μα – Διαγωνισμό, με θέμα «Κύπρος 1974 - 2014. 
Δεν ξεχνώ... διεκδικώ... δημιουργώ». 

Το Γυμνάσιο Αρχιλόχου Πάρου, που απέσπασε Α’ 
Βραβείο στο τραγούδι και Α’ Βραβείο στα σποτ, 
συμμετείχε στην Εκδήλωση με αντιπροσωπεία μαθη-
τών, γονέων και της καθηγήτριας κ. Μπέτης Μπιζά, 
που είχε την επιμέλεια της συμμετοχής του σχολείου 
στο Πρόγραμμα αυτό.

Η Εκδήλωση έγινε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, στην 
Αίθουσα Τελετών του Υπουργείου Παιδείας, παρουσία 
του Υπουργού κ. Αριστείδη Μπαλτά, του Πρέσβη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Κενεβέζου, κα-
θώς και  βουλευτών. Ο διαγωνισμός τελούσε υπό την 

αιγίδα του τέως 
Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. 
Κάρολου Πα-
πούλια, απευ-
θυνόταν σε όλα 
τα σχολεία της 
Ελλάδας και 
της Ομογένειας 
και είχε σκοπό 
να γνωρίσουν 
οι μαθητές τον 
Κυπριακό Ελ-
ληνισμό και 
το εθνικό μας 
πρόβλημα, της 
τουρκικής κα-
τοχής της  Κύ-
πρου. Ας σημει-
ωθεί ότι κατά 
τη διάρκεια της 
Εκδήλωσης πα-
ρουσιάστηκε ζωντανά το τραγούδι που βραβεύτηκε 
και το οποίο τραγούδησε η μαθήτρια του Γυμνασίου 
Αρχιλόχου Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου.

Η διάκριση ενός σχολείου της Πάρου σε έναν δια-
γωνισμό όπου συμμετείχαν  420 σχολεία με 20.000 
μαθητές και περίπου 3.000 έργα, είναι πολύ σημαντική 
και αποτελεί διάκριση για όλη την Πάρο!

Επιτέλους ομόφωνα
Έστω και με καθυστέρηση λίγων μηνών οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου μας 

συμφωνούν στο πως πρέπει να προχωρήσουμε για την ολοκλήρωση του μεγαλύτε-
ρου αναπτυξιακού έργου για τα νησιά μας. 

Το ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου της Πάρου και η δημοσιοποίη-
ση την πρόσκλησης του Έπαρχου προς τον αρμόδιο υπουργό, χαράζουν τη σωστή 
κατεύθυνση για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη λειτουργία ενός σύγχρονου νέου 

αεροδρομίου στην Πάρο.
Σε αυτή την κατεύθυνση είναι ανάγκη όλοι οι φορείς του τόπου να συστρατευ-

θούν και σύσσωμος ο Παριανός και Αντιπαριώτικος λαός να διεκδικήσουν δυναμικά 
την ολοκλήρωση του έργου. Από την στήλη αυτή αισθάνομαι την ανάγκη να συγχα-
ρώ τόσο τον Έπαρχο κ. Κ. Μπιζά για την πρωτοβουλία του, όσο και το Δήμαρχο κ. 
Μ. Κωβαίο και το δημοτικό συμβούλιο Πάρου για την απόφαση τους αυτή. Μάλιστα 
θα έλεγα ότι χρειάζονται διπλά συγχαρητήρια, στους συμβούλους της πλειοψηφίας 
του Δήμου Πάρου, αφού κατάλαβαν το λάθος τους και το διόρθωσαν. 

Η πρακτική των προηγούμενων ημερών που τελικά θα δίχαζε τη μικρή κοινωνία 
μας θέλω να πιστεύω ότι είναι πλέον παρελθόν. Για να πετύχουμε μεγάλους και δύ-
σκολους στόχους χρειάζεται η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν πλειοψηφία και όχι μια 
διχασμένη κοινωνία. Το Παριανόμετρο ας είναι μια ατυχής προσπάθεια, γιατί δεν 
υπάρχουν αυτοί που θέλουν το νέο αεροδρόμιο και αυτοί που δεν θέλουν. Υπάρχουν 
λάθος επιλογές, που στη προκειμένη περίπτωση μας στοίχισαν 3-4 χαμένους μήνες.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ από την πρώτη στιγμή στήριξε και φυσικά συνεχίζει να 
στηρίζει τις προσπάθειες που θα οδηγήσουν στη σωστή ολοκλήρωση του έργου, 
έτσι ώστε να αποκτήσουμε γρήγορα ένα σύγχρονο νέο αεροδρόμιο. Αυτοί οι ελάχι-
στοι, που προσπάθησαν να μας διαβάλουν λέγοντας ότι δεν θέλουμε να γίνει το νέο 
αεροδρόμιο, μπορούν να πάρουν τώρα την απάντηση τους τόσο από το ομόφωνο 
ψήφισμα του Δημοτικού συμβουλίου, όσο και από την πρωτοβουλία του έπαρχου.

Επιτέλους ομοφωνία και όλα θα πάνε καλά.
Ν. Ραγκούσης-Λαουτάρης
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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
εφαρµογέςΜΙΚΡΗ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

Cinema
Days

Οι «Ημέρες Κινηματογρά-
φου Αντιπάρου», επιστρέφουν 
για δεύτερη συνεχή χρονιά 
από τις 18 έως τις 21 Ιουλίου 
2015 στην Αντίπαρο, σε συνδι-
οργάνωση με την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και με την υπο-
στήριξη της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Δήμου Αντιπάρου και 
του Ελληνικού Κέντρου Κινημα-
τογράφου. 

Το τετραήμερο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα περιλαμβάνει κινη-
ματογραφικά εργαστήρια για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, κα-
θώς και προβολές στον θερινό κινηματογράφο του νησιού «Cine 
Oliaros», με ελεύθερη είσοδο. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
καταξιωμένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου να 
μιλούν για τα μυστικά της δουλειάς τους, και μέσα από τα εκπαι-
δευτικά εργαστήρια να έρθουν σε επαφή με τη διαδικασία δημιουρ-
γίας μιας ταινίας, καθώς και να παρακολουθήσουν προβολές πρό-
σφατων Ελληνικών ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους. Οι βασικοί 
στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κινηματογραφικής 
παιδείας και ενός νεότερου κινηματογραφόφιλου κοινού. Οι Ημέρες 
Κινηματογράφου Αντιπάρου φέρνουν σε επαφή τους νέους με ανα-
γνωρισμένους Έλληνες δημιουργούς, προσφέροντάς τους μια πλατ-
φόρμα για να συζητήσουν τις τάσεις και εξελίξεις στον σύγχρονο 
κινηματογράφο, να μάθουν τους βασικούς άξονες της κινηματογρα-
φικής γλώσσας και να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά μέσα. Για την 
παρακολούθηση των σεμιναρίων δεν απαιτούνται ιδιαίτερες κινημα-
τογραφικές γνώσεις, αλλά διάθεση για μάθηση και ομαδικό πνεύμα.

Με αγάπη… 
στον Πειραιά

Ο Δήμαρχος Αντιπά-
ρου και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αντιπάρου, 
εκ μέρους του συνό-
λου των κατοίκων του 
νησιού, ευχαρίστησε 
θερμά το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου 
Πειραιά και ιδιαίτερα 
το φίλο και αδελφό, 
Δήμαρχο Ιωάννη Μώ-
ραλη, για την άμεση 
και θετική ανταπόκρι-
ση του στο αίτημα για 
τη δωρεάν παραχώρη-
ση ενός απορριμματο-
φόρου.

Όπως αναφέρεται 
σε δελτίο τύπου: «[…] 

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η προσφορά σας 
αυτή θα βοηθήσει καθοριστικά στην προσπάθεια μας να 
κρατήσουμε το νησί μας καθαρό και να βελτιώσουμε την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ευελπιστούμε ο Δήμος σας να συνεχίσει και στο μέλλον 
να είναι αρωγός μας και να αποτελέσει παράδειγμα και γι 
άλλους Δήμους. Σας ευχόμαστε  καλή δύναμη στην υλο-
ποίηση του έργο σας, στους δύσκολους αυτούς καιρούς 
για όλους και βέβαια στην  Αυτοδιοίκηση, και στον Δήμο

Με συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς
Δήμαρχος Αντιπάρου

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος».

Τέλη
σύνδεσης

Από το δήμο Αντίπαρου έγινε γνωστό 
ότι οι δημότες μπορούν να ξεκινήσουν 
τη διαδικασία για να συνδεθούν με το 
δίκτυο της αποχέτευσης, υποβάλλοντας 
τη σχετική αίτηση και πληρώνοντας το 
αντίστοιχο παράβολο σύνδεσης. 

Την όλη διαδικασία θα πρέπει να 
επιβλέπει μηχανικός ο οποίος και θα 
υπογράφει τη σχετική βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης  για την  κατασκευή του έρ-
γου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους 
κανονισμούς Αποχέτευσης Ύδρευ-
σης και Καθαριότητας, ΑΠΑΓΟΡΕΎΤΑΙ 
οποιαδήποτε επέμβαση σε Δημοτικό 
χώρο χωρίς την προηγούμενη έγγρα-
φη άδεια από το δήμο Αντίπαρου. Οι 
παραβάτες Θα κληθούν να πληρώσουν 
πρόστιμο.

Τα τέλη σύνδεσης για την αποχέτευ-
ση -και ο καθορισμός τιμής βυτιοφό-
ρου- ορίστηκαν ως εξής:

Για οικίες και εμπορικά καταστήματα 
η τιμή ορίστηκε στα 1,80 ευρώ ανά τ.μ. 
με ελάχιστο τα 150 ευρώ.

Τα υγειονομικού ενδιαφέροντος, (ξε-
νοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια) η 
τιμή ορίστηκε στα 2,50 ευρώ ανά τ.μ. 
με ελάχιστο τα 250 ευρώ. Τέλος, στα 
βυτιοφόρα η τιμή ορίστηκε στα 2 ευρώ 
ανά κυβικό
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Επίσκεψη 
Bloggers 
στην Πάρο

Την Πάρο επισκέφθηκαν στις 27-31/5/2015 τέσ-
σερις ταξιδιωτικοί δημοσιογράφοι και Bloggers, δύο 
από την μακρινή Αμερική, οι κ.κ. Jeremy Scott Foster, 
Leah Davis που διατηρούν ιστοσελίδες και δύο από 
τη γειτονική Τουρκία, οι κ.κ. Kemal Κaya και ο βοηθός 
του κ. Mert Can Yılmaz, οι οποίοι αρθρογραφούν σε 
διαδικτυακό τόπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του αντι-
δημάρχου Πάρου.

Στη σχετική ανακοίνωση γράφεται ακόμα: «[…] Οι 
νέοι αυτοί δημοσιογράφοι καταξιωμένοι στα ψηφια-
κά μέσα ενημέρωσης, διατηρούν ένα πιστό κοινό που 
εμπιστεύεται τις ταξιδιωτικές προτάσεις τους. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι τα ταξιδιωτικά blogs ακολουθούν 
μια τάση που πολλοί πιστεύουν ότι θα τα τοποθετή-
σει σύντομα σε κυρίαρχη θέση στον χώρο του τουρι-
σμού. Κατά την σύντομη παραμονή τους στην Πάρο, 
συνοδεύτηκαν από μέλη της τουριστικής επιτροπής 
σε μια ενδελεχή περιήγηση στο νησί. Καταβλήθηκε 

ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε οι φιλοξενούμενοι να 
«βιώσουν», όσο το δυνατόν καλύτερα, την φιλοξε-
νία, την ομορφιά, την φύση, την γαστρονομία και την 
ιστορία του τόπου. Κατά την διάρκεια επίσκεψή τους 
συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο κ. Μάρκο Κωβαίο 
και τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Χριστόφορο, με τους 
οποίους συζήτησαν σχετικά με τους ιδανικότερους 
τρόπους προβολής και προώθησης της Πάρου στο 
κοινό τους».

Τέλος, στην ανακοίνωση υπάρχουν ονομαστικές ευ-
χαριστίες σε επαγγελματίες του νησιού μας που ήταν 
χορηγοί στη φιλοξενία των δημοσιογράφων, καθώς 
και στους κ.κ. Αλέξη Καλαϊτζόγλου, Νικόλα Στεφάνου 
και τις κυρίες Έλλη Νικολαΐδου και Λίνα Αλεξανδρο-
πούλου, για την αμέριστη βοήθειά τους.

6 | Τοπικές ειδήσεις

Εκδηλώσεις στον 
Αγ. Κων/νο

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ιερού ναού Παμ-
μεγίστων Ναού Ταξιαρχών Παροικίας, η ερανική επι-
τροπή και ο σύλλογος φίλων του παραδοσιακού οι-
κισμού της πόλης, θα πραγματοποιήσουν το διήμερο 
6-7 Ιουνίου 2015, εκδηλώσεις για την αποπεράτωση 
των εργασιών στερέωσης και ανακαίνισης των παρεκ-
κλησίων Αγίου Κωνσταντίνου και Ευαγγελισμού του 
Κάστρου της Παροικιάς.

Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών, είναι η έκφραση 
των ευχαριστιών, των παραπάνω φορέων, σε όλους, 
όσοι με κάθε τρόπο βοήθησαν στην πραγματοποίηση 
του μεγάλου αυτού έργου καθώς και η τέλεση ιερού 
μνημόσυνου για τις ψυχές του πλήθους των χριστια-
νών, των οποίων τα οστά βρέθηκαν στα δύο αποκατα-
σταθέντα παρεκκλήσια.

Οι εκδηλώσεις αυτές, θα πραγματοποιηθούν στο 
παρεκκλήσιο του Αγ. Κωνσταντίνου και στην πλατεία 
που είναι δίπλα σ’ αυτό, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο 6 Ιουνίου
Ώρα 20:30: Εσπερινός.
Ώρα 21:00: Κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς.
Ώρα 21:30: α) Η χορωδία-ορχήστρα του νεανικού 

κέντρου της Ζωοδόχου Πηγής και β) το συγκρότημα 
«Υδύστρατον», με τους: Μένεγο Μιχ. Μαύρη, Γιάννη 
Κατσαρό και Παναγιώτα Γυφτοπούλου.

Θα  ακολουθήσει προσφορά εδεσμάτων, γλυκισμά-
των και Παριανών κρασιών.

Κυριακή 7 Ιουνίου (Των Αγίων Πάντων)
Ώρα 07:00: Όρθρος και πανηγυρική Αρχιερατική 

Θεία λειτουργία.
Ώρα 10:00: Αρχιερατικό μνημόσυνο, για τις ψυχές 

των χριστιανών, των οποίων τα οστά βρέθηκαν στα 
δάπεδα των αποκατασταθέντων παρεκκλησίων.

Δρομολόγια 
Φέρι-μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ που εκτελεί τη 
γραμμή Αντιπάρου-Πούντας Πάρου και αντίστροφα, 
ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια έως τις 15 Ιουνίου 
2015, τα οποία έχουν ως εξής:

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 - 09:45 

– 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 - 12:15 – 12:45 
– 13:15 – 13:45 – 14:15 - 14:45 – 15:15 – 15:45 
– 16:15 – 16:45 - 17:15 – 17:45 – 18:15 – 19:15 –  
20:15 - 21:15 – 22:15 – 23:15 – 00:15.

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 - 10:00 

– 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 - 12:30 – 13:00 
– 13:30 – 14:00 – 14:30 - 15:00 – 15:30 – 16:00 
– 16:30 – 17:00 - 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:30 – 
20:30 - 21:30 – 22:30 – 23:30 – 00:30.

Τούρκοι 
δημοσιογράφοι

Την Πάρο επισκέφθηκαν δύο τουριστικοί δημοσιο-
γράφοι από την Τουρκία, σύμφωνα με ενημερωτικό 
δελτίο του υπεύθυνου της τουριστικής επιτροπής και 
ανάπτυξης δήμου Πάρου, στις 27/5/2015.

Σύμφωνα με ετο ενημερωτικό δελτίο: «[…] Η δη-
μοσιογράφος και απεσταλμένη του CNNTurk.com κ. 
Busra Sanay και ο δημοσιογράφος-blogger κ. Engin 
Kaban περιηγήθηκαν στο νησί, φωτογράφησαν το 
μαγευτικό παριανό τοπίο, εντυπωσιάστηκαν από την 
πλούσια ιστορία και τα σπουδαία μνημεία της Πάρου, 
γεύθηκαν την τοπική παραδοσιακή κουζίνα και χα-
ρακτήρισαν την Πάρο ως ένα ιδανικό προορισμό για 
κάθε επισκέπτη. 

Κατά την σύντομη παραμονή τους στο νησί συνα-
ντήθηκαν με τον Δήμαρχο κ. Μάρκο Κωβαίο, με τον 
οποίο συζήτησαν διάφορα θέματα, επικεντρώνοντας 
στην τουριστική προβολή και προώθηση της Πάρου 
στην Τουρκία».

Τέλος, στο ενημερωτικό δελτίο απευθύνονται ονο-
μαστικές ευχαριστίες σε επιχειρηματίες του νησιού 
μας για τις χορηγίες που προσέφεραν στη φιλοξενία 
των Τούρκων δημοσιογράφων, καθώς και την οικογέ-
νεια Μάρκου Πολυκανδριώτη και τον κ. Αλέξη Καλαϊ-
τζόγλου, για την αμέριστη βοήθεια τους.

Κίνητρα για 
γιατρούς

Μετά την πρώτη απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Νοτίου Αιγαίου, στις 2 Μαρτίου 2015, η οποία 
άνοιξε τον δρόμο ουσιαστικής και καταλυτικής πα-
ρέμβασης της  δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, στην 
προσπάθεια επίλυσης του φλέγοντος προβλήματος 
της στελέχωσης των δομών υγείας στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου, μέσω παροχής κινήτρων σε επικουρικούς 
γιατρούς, η Περιφέρεια συμπλήρωσε την αρχική της 
παρέμβαση με απόφαση που αφορά και αγροτικούς 
γιατρούς. 

Ειδικότερα, το Περιφερειακό συμβούλιο, στην συνε-
δρίαση στις 2/5/15 αποφάσισε την παροχή κινήτρων 
οικονομικού χαρακτήρα με επιβάρυνση του προϋπολο-
γισμού της Περιφέρειας, σε 60 επικουρικούς γιατρούς 
που θα υπηρετήσουν στα νησιά της Περιφέρειας, με 
την απόφασή του να παρέχει σε αυτούς πρόσθετη οι-
κονομική αποζημίωση σε μηναία βάση, για το σύνολο 
της τριετούς θητείας.

Η απόφαση της Περιφέρειας υιοθετήθηκε άμεσα 
από τον υπουργό υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο 
οποίος συμπεριλαμβάνει στις επικείμενες προκηρύξεις 
για την κάλυψη κενών θέσεων επικουρικών γιατρών 
των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την 
οικονομική αποζημίωση που το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο αποφάσισε.  

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  
στις 23/5/15 στο Καστελόριζο, ελήφθη απόφαση τα 
ίδια κίνητρα  να δοθούν και σε 16 αγροτικούς για-
τρούς, προκειμένου να καλυφθεί ο αριθμός των 60 
συνολικά ιατρικών θέσεων , τις οποίες  επιδοτεί η Πε-
ριφέρεια.

Ευχαριστίες 
Φαρούπου

Ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Αναστάσιος Φαρούπος, 
καθώς και το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου, ευχαρί-
στησε με επιστολή του την κ. Γκίκα Χρυσούλα, για τη 
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικοπέδου ιδιοκτη-
σίας της στην περιοχή Καλούδια, το οποίο θα χρησιμο-
ποιήσει ο Δήμος ως χώρο δημοτικού πάρκινγκ. 

Στην επιστολή του κ. Αναστ. Φαρούπου γράφεται: 
«Ευχόμαστε η ευγενική προσφορά σας, η οποία θα 
αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων 
και την εικόνα του νησιού μας, να συνεχιστεί και στο 
μέλλον. 

Επίσης, η πράξη σας να λειτουργήσει σαν κίνητρο 
για παρόμοιους μιμητές».

Αγ. Αντώνιος
Από την καθολική αρχιεπισκοπή Νάξου – Τήνου – 

Μυκόνου – Άνδρου και την ποιμαντική ενότητα μητρο-
πόλεως, ενορία Αγίου Αντωνίου Παροικιάς, ανακοινώ-
θηκε το πρόγραμμα Ιουνίου 2015. Το πρόγραμμα έχει 
ως εξής:

Σάββατο, 13 Ιουνίου: 20.00 Πανηγυρικός εσπε-
ρινός του Αγίου Αντωνίου, Παροικιά.

Κυριακή, 14 Ιουνίου: 11.00 Αρχιερατική Θεία 
λειτουργία, Παροικιά. 19.30 Θεία λειτουργία, Νάουσα.

Κυριακή, 21 Ιου-
νίου: 18.30 Θεία λει-
τουργία, Παροικία. 
20.00 Θεία λειτουργία, 
Νάουσα.

Σάββατο, 27 Ιου-
νίου: 18.30 Θεία λει-
τουργία, Παροικία. 
20.00 Θεία λειτουργία, 
Νάουσα
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Εκλογές – Νέο 
ΔΣ

Στις 28/5/2015 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές 
του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου – Αντι-
πάρου, με μεγάλη συμμετοχή των μελών του. Από τα 
209 ταμειακώς εντάξει μέλη, ψήφισαν τα 166, με 164 
έγκυρα ψηφοδέλτια. 

Παραθέτουμε παρακάτω τα αποτελέσματα των 
εκλεγέντων του Διοικητικού Συμβουλίου  κατά σειρά 
σταυρών:

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  136
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 88
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 78
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 77
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗ-ΠΑΤΤΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 67
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 58
ΛΟΥΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 58
ΝΤΟΛΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 54
ΠΑΠΑΓΙΑΚΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 37
ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 34

ΔΕΝ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ
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Το Νέο ΔΣ
Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα 

την Τρίτη 2 Ιουνίου, ύστερα από πρόσκληση του πλει-
οψηφισθέντος κ. Απόστολου Αλιπράντη και τα αποτε-
λέσματα έχουν ως εξής:                                                                                                    

Πρόεδρος: Απόστολος Αλιπράντης 
Αντιπρόεδρος Α’: Τάσος Τριαντάφυλλος 
Αντιπρόεδρος Β’: Γρηγόρης Μαριάνος 
Γενικός Γραμματέας: Ηλίας Κρητικός 
Ταμίας: Νίκος Παπαγιάκουμος 
Αναπλ. Ταμίας: Γιώργος Ντόλκας 
Δημόσιες σχέσεις: Γεωργία Καραγγιανιώτη- Πατέ 
Υπεύθυνη επιτροπής τουρισμού, ανάπτυξης 

και πολιτισμού: Αρχοντική Αλεξανδροπούλου 
Υπεύθυνος επιτροπής εστίασης, υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος: Φίλιππος Λουκής 
Το Δ.Σ ακολούθως προχώρησε στη συγκρότηση των 

επιτροπών.
Υπό την επίβλεψη του Α’ αντιπροέδρου κ. Τάσου 

Τριαντάφυλλου. α) Εστίαση - Υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος και β) Τουρισμού – ανάπτυξης και πολιτισμού

Υπό την επίβλεψη του Β’ αντιπροέδρου κ. Γρηγόρη 
Μαριάνου. Α) Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στο πρώτο δελτίο τύπου του νέου ΔΣ του εμποροε-
παγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, σημειώ-
νεται: 

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η διαδικασία των αρχαιρεσιών του συλλόγου μας 

για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 
εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην  ΟΕ-
ΣΑΟΝΝΑ ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ευχαριστούμε όλες και όλους που βοήθησαν στην 
ομαλή και επιτυχημένη διαδικασία των εκλογών. Το 
νέο διοικητικό συμβούλιο που εκλέχτηκε απαρτίζεται 
στην πλειοψηφία του από νέα μέλη και αυτή είναι η 
πρώτη μεγάλη μας επιτυχία. Επίσης, στη σύνθεση του 
Δ.Σ έχουμε αντιπροσώπευση από την Παροικία, την 
Νάουσα και την Αντίπαρο, ενώ εκπροσωπούνται και 
νέα επαγγέλματα. Η ανανέωση αυτή ελπίζουμε ότι θα 
φέρει νέα δυναμική στην πορεία του συλλόγου μας 
ξεπερνώντας αδυναμίες του παρελθόντος».

Το δελτίο τύπου του συλλόγου ολοκληρώνεται ως 
εξής:

«Έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολα προβλήματα 
να αντιμετωπίσουμε.

Πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στο νέο διοικητικό 
συμβούλιο, στη νέα πορεία του γιατί τα δύσκολα εί-
ναι μπροστά μας .Γιατί μόνο με ένα δυνατό σύλλογο 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συγκυ-
ρίες της εποχής μας/ Γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι 
στο νησί μας, τη δουλειά μας, την οικογένεια μας και 
το μέλλον των παιδιών μας. Όλοι μαζί δυνατά στο 
νέο ξεκίνημα».

Ήρθε η ώρα για να ανοίξεις...

 Έχεις τα κατάλληλα υλικά;
µενού    σουπλά    σουβέρ

επαγγελµατικές κάρτες

µπλοκ παραγγελίας

διαφηµιστικά έντυπα

σχεδιασµός | εκτύπωση

Αγ.Ελένη, Παροικία | τ: 22840 28025 | e: info@smileweb.gr
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Παρέμβαση Έπαρχου
Σε σωστό δρόμο η υπόθεση αεροδρομίου

Η ΟΜΟΦΩΝΗ ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας για την αποδοκιμασία της 
ανακοίνωσης της ΑΜΚΕ, για τη δημιουργία προσωρινών εγκαταστάσεων στο νέο 
αεροδρόμιο Πάρου, από το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, περί της δήθεν «επικινδυ-
νότητας» του υπάρχοντος αεροδρομίου του νησιού μας, είχε και άλλες προεκτάσεις 
όπως είχαμε επισημάνει στο προηγούμενο φύλλο μας.

Στην ομόφωνη 
ανακοίνωση γραφό-
ταν με επίσημο τρό-
πο για πρώτη φορά 
το εξής: «[…] Το Δη-
μοτικό Συμβούλιο 
Πάρου έχει ως αυ-
τονόητο στόχο την 
ολοκλήρωση και όσο 
το δυνατόν γρηγορό-
τερη λειτουργία του 
νέου αεροδρομίου, 
το οποίο θα καλύπτει 
επαρκώς τις ανάγκες 
των μονίμων κατοί-
κων και των πολυά-
ριθμων επισκεπτών.

Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεσα με-
λέτες και χρηματοδότηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνο-
δών έργων, ώστε να πιάσουν τόπο τα περίπου 30 εκ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί 
μέχρι στιγμής».

Με λίγα λόγια για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ έγινε αναφορά σε αυτό, που από την πρώτη 
στιγμή υποστηρίζει με κάθε τόνο η εφημερίδα μας. Δηλαδή, στην υποχρέωση της 
πολιτείας για την ολοκλήρωση του έργου.

Κάτι, που για άγνωστο λόγο, η δημοτική πλειοψηφία δεν επιθυμούσε να κάνει. 
Δηλαδή, δεν ήθελε και δεν έκανε καμία επαφή για το θέμα με την επίσημη πολι-

τεία. Προτίμησε να κι-
νηθεί μόνη της με τη 
γνωστή ιστορία της 
χρηματοδότησης του 
έργου από τους πο-
λίτες. Ένα ουσιαστικά 
δημοτικό έργο, ένα 
έργο κουτσουρεμένο, 
το οποίο κανείς δεν 
εγγυάται ότι θα είναι 
αυτό που αξίζει για το 
νησί μας και φυσικά 
δεν έχει καμία σχέση 
με την αρχική μελέτη.

Σημειώνουμε ακό-
μα, ότι το ίδιο το δη-

μοτικό συμβούλιο Πάρου, την απόφαση για τη μη εξάντληση όλων των δυνατοτή-
των που υπάρχουν για τη σωστή κατασκευή των κτιριακών υποδομών την είχε λάβει 
με ισχνή πλειοψηφία 12 υπέρ και 10 κατά, ενώ στη συγκεκριμένη συνεδρίαση που 
έλαβαν την απόφαση έλειπαν σύμβουλοι από την αντιπολίτευση…

«Αξίζει να σας αναφέρω ότι η αεροπορική γραμμή 
Αθήνα – Πάρος έχει επιδοτηθεί κατόπιν σχετικού 

διαγωνισμού από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ) με το ποσό των 16,7 εκ. ευρώ 

για την τετραετία (Απρίλιος 2012 έως Μάρτιο 
2016)»
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Η παρέμβαση Κ. Μπιζά

Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας Μπιζάς, 
που όλο αυτό το διάστημα προσπάθησε 
να έρθει σε επαφή με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς για την υπόθεση, έστειλε 
επιστολή στον καθ’ ύλη αρμόδιο, αναπλη-
ρωτή υπουργό υποδομών, μεταφορών 
και δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, καθώς και 
στους βουλευτές του νομού Κυκλάδων, 
στους δημάρχους Πάρου και Αντιπάρου, 
και στους επικεφαλής των δημοτικών πα-
ρατάξεων, για την πορεία του έργων που 
απαιτούνται για το νέο αεροδρόμιο.

Σημειώνουμε, ότι αυτή η ενέργεια (επι-
στολή προς το υπουργείο), είναι η πρώτη 
που γίνεται επίσημα, μετά το «ναυάγιο» 
των υποσχέσεων Μιχ. Χρυσοχοΐδη, που 
μέσα σε ένα μεσημέρι «έχτισε» ένα «Ελ. 
Βενιζέλος» στην Πάρο και έπειτα έφυγε…

Στην επιστολή του ο κ. Κ. Μπιζάς, αι-
τείται το αυτονόητο, δηλαδή, συνά-
ντηση με τον υπουργό κ. Σπίρτζη, για να 
συζητηθεί το θέμα της κατασκευής των 
κτιριακών υποδομών του νέου αεροδρο-
μίου Πάρου.

Η επιστολή Κ. Μπιζά, έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Το νέο Α/Δ της Πάρου θα είναι το σημα-

ντικότερο αναπτυξιακό έργο της Πάρου 
και της Αντιπάρου που προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί σύμφωνα με το «Στρατηγι-
κό Πλαίσιο Επενδύσεων και Μεταφορών 
(ΣΠΕΜ) 2014-2025» όπως διαμορφώθη-
κε τον Νοέμβριο του 2014 από την Ενδι-
άμεση Διαχειριστική Αρχή του Υπουργεί-
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο παράρτημα Γ του ΣΠΕΜ και ειδικά 
στα στοιχεία προτεινόμενων έργων στη 
σελίδα 140 με Α/Α 144 αναφέρεται το 
έργο «Αεροδρόμιο Πάρου» με προϋπολο-
γισμό 10 εκ. ευρώ, δηλώνεται ότι οι μελέτες έχουν ανατεθεί, το χρονοδιάγραμμα 
διαγωνιστικής διαδικασίας θα είναι 8/2017-7/2018 και το χρονοδιάγραμμα υλοποί-
ησης θα είναι 9/2018-12/2020.

Για τα νησιά της Πάρου, της Αντιπάρου, αλλά και τα γειτονικά νη-
σιά της Πάρου, είναι αναγκαιότητα να προχωρήσουν οι μελέτες και να 
φτάσουν στον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας για να δημοπρατηθεί το 
τόσο σημαντικό για τα νησιά μας έργο.

Αν αυτά που ανέφερα τηρηθούν στα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια θα έχουμε 
ένα πλήρες αεροδρό-
μιο το καλοκαίρι του 
2021.

Το ερώτημα εί-
ναι τι κάνουμε μέ-
χρι τότε;

Επειδή ο διάδρο-
μος ολοκληρώθηκε 
θα πρέπει να δρομο-
λογηθεί η κατασκευή 
μιας προσωρινής 
αλλά ταυτόχρονα 
αξιόπιστης και σοβαρής υποδομής ώστε να μπορέσει το νέο αεροδρόμιο να λει-
τουργήσει σύντομα και να δέχεται πτήσεις.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 ο πρώην Υπουργός Υποδομών κ. Μ. Χρυσοχοΐδης  
επισκέφτηκε την Πάρο και ανακοίνωσε την απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας του 
Υπουργείου να κατασκευαστεί ένα κτίριο της τάξεως των 850 τ.μ. μαζί με τα ανα-
γκαία συνοδευτικά έργα (δρόμος, παροχή ρεύματος, νερού κ.α.).

Η παραπάνω πρόταση έφτασε στο ποσό των 4,8 εκ. ευρώ και απορρίφθηκε με 
την υπ. αριθμ. 375/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων διότι δεν είχε προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία.

Για το παραπάνω κτίριο των 850 τ.μ., 
η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
ΥΠΑ με το α.π.1844/6.3.15 έγγραφο 
της και απαντώντας άμεσα στα έγγρα-
φα με α.π.1573/5.3.2015 και με α.π. 
1594/6.3.15 που εστάλησαν από την Πε-
ριφερειακή Ενότητα Πάρου, δηλώνει ότι 
το έργο θα προχωρήσει με δημοπράτηση, 
με μέριμνα της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ και με μελέ-
τη η οποία έχει εκπονηθεί και θα εγκριθεί 
προσεχώς από την Υπηρεσία. Σύμφωνα 
με το συγκεκριμένο έγγραφο της ΥΠΑ το 
αεροδρόμιο θα μπορεί να λειτουργήσει 
την θερινή περίοδο του 2017, εφόσον 
εξασφαλισθεί η απαραίτητη χρηματοδό-
τηση.

Αξίζει να σας αναφέρω ότι η αεροπο-
ρική γραμμή Αθήνα – Πάρος έχει επι-
δοτηθεί κατόπιν σχετικού διαγωνισμού 
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ) με το ποσό των 16,7 εκ. ευρώ για 
την τετραετία (Απρίλιος 2012 έως Μάρ-
τιο 2016).

Προκύπτει από την παραπάνω διαδικα-
σία ότι το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει 
ανά έτος  περίπου 4 εκ. ευρώ για την επι-
δότηση της συγκεκριμένης γραμμής. Άρα 
με  αυτά τα χρήματα που δίνονται σε  ένα 
έτος για την επιδότηση της συγκεκριμέ-
νης γραμμής θα μπορέσουμε να έχουμε 
την υλοποίηση του κτιρίου των 850 τ.μ. 

Ακόμη σας καταθέτω και ένα απόσπα-
σμα από το ομόφωνο ψήφισμα του Δη-
μοτικού Συμβουλίου που εκδόθηκε στις 
27 Μαΐου 2015 και αναφέρει τα παρα-
κάτω: «… Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Πάρου έχει ως αυτονόητο στόχο την 
ολοκλήρωση και όσο το δυνατόν 
γρηγορότερη λειτουργία του νέου 
αεροδρομίου, το οποίο θα καλύπτει 
επαρκώς τις ανάγκες των μονίμων 

κατοίκων και των πολυάριθμων επισκεπτών. Σε αυτή την κατεύθυνση 
καλούμε την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεσα μελέτες και χρηματοδότηση 
των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνοδών έργων, ώστε να πιάσουν 
τόπο τα περίπου 30 εκ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής».

Είναι προφανές και αυτονόητο ότι η τοπική κοινωνία και οι φορείς των νησιών μας 
ζητούν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την χρηματοδότηση 
της προτεινόμενης λύσης με νόμιμες, αξιόπιστες και διαφανείς διαδικασίες.

Η Περιφερειακή 
Αρχή και οι υπηρεσί-
ες της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου θα 
σταθούν αρωγοί και 
συμπαραστάτες στην 
πραγματοποίηση του 
νέου Α/Δ της Πάρου. 

Για όλους τους πα-
ραπάνω λόγους σας 
ζητάω να πραγμα-
τοποιηθεί στο Υπουρ-

γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μια συνάντηση με θεσμικούς εκπροσώπους 
από την Πάρο (Βουλευτές του νομού Κυκλάδων, Έπαρχος, Δήμαρχοι, Περιφερεια-
κός Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, εκπρόσωποι επαγγελματικών 
φορέων και όποιοι άλλοι προταθούν από την πλευρά σας) για να συζητήσουμε το 
σχετικό θέμα.

Με εκτίμηση,
Ο Έπαρχος Πάρου

Κων/νος  Ν. Μπιζάς».

«Σημειώνουμε, ότι αυτή η ενέργεια (επιστολή προς 
το υπουργείο), είναι η πρώτη που γίνεται επίσημα, 

μετά το «ναυάγιο» των υποσχέσεων Μιχ. Χρυσοχοΐ-
δη, που μέσα σε ένα μεσημέρι «έχτισε» ένα «Ελ. Βε-

νιζέλος» στην Πάρο και έπειτα έφυγε…»
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Ερωτηματικά 
από την παραί-
τηση Πατέλη

Η πρώην δημοτική σύμβουλος, κ. 
Αικατερίνη Πατέλη, με επιστολή της 
στην εφημερίδα μας στις 27/5/2015 
έκανε γνωστή την παραίτησή της, 
αλλά συγχρόνως άφησε και πολλά 
ερωτηματικά γι’ αυτήν.

Η κ. Πατέλη, προσπαθώντας να 
εξηγήσει –και ουσιαστικά να ανα-
τρέψει τα όσα είπε ο δήμαρχος κ. Μ. 
Κωβαίος στο δημοτικό συμβούλιο για 
την παραίτηση- βγάζει νέα στοιχεία 
στον «αέρα» με τα οποία δημιουργού-
νται ερωτηματικά για το χειρισμό της 
υπόθεσης από τον κ. δήμαρχο.

Σημειώνουμε ακόμα, πως η «Φωνή 
της Πάρου», είχε αποκαλύψει στη 
στήλη «διαφωνίες», τους ισχυρισμούς Κωβαίου περί 
απουσιών Αικ. Πατέλη από συνεδριάσεις. Η επιστολή 
Πατέλη έχει ως εξής:

«ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΜΕ
27 ΜΑΪΟΥ 2015
ΑΠΟ κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΕΛΗ
Για την αποκατάσταση της αλήθειας, σας παραθέτω 

το πλήρες κείμενο της γραπτής παραίτησής μου (12 
Μαΐου 2015) όπως ακριβώς εστάλη προς τον Δήμαρ-
χο, τον πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου Πάρου. Επίσης, κάποιες απαραίτητες διευκρινή-
σεις για όσα ανακριβή ειπώθηκαν ή εγράφησαν εν 
συνεχεία.

Το πλήρες κείμενο της γραπτής παραίτησής μου:
 «Δι’ ανυπέρβλητους λόγους –τους οποίους προς 

το παρόν δεν κρίνω σκόπιμο να εκθέσω– σας υπο-
βάλλω την παραίτησή μου από μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πάρου».

Σχετικά με τα αναγραφέντα στον τύπο, περί δήθεν 
απουσιών μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, διευκρινίζω 
τα εξής:

Ουδέποτε απουσίασα αδικαιολόγητα από το ΔΣ, 
εκτός από τις δύο συνεχείς δικαιολογημένες φορές 
που ευρισκόμουν στην Αθήνα, για συγκεκριμένες 
επαφές στο Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με τα αρ-

χαία λατομεία, την Εφορεία Αρχαιοτήτων σχετικά με 
τα γνωστά αρχαία κιονόκρανα της Παροικιάς, καθώς 
και την έδρα τής επιχείρησης των Αφών Ρήγα στο 
Μαρούσι σχετικά με τη λήψη εγγράφων και αδειών 
της επιχείρησης στο Μαράθι. Για τις ενέργειες δε 
αυτές, είχα ήδη ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο 
πριν φύγω και μάλιστα είχα την ομόφωνη έγκρισή 
του. Με απλά λόγια…το γνώριζαν όλοι.

Όσο για την τρίτη συνεχόμενη φορά που απουσί-
αζα από το Δ.Σ, είχα ήδη στείλει την 
παραίτησή μου στον Δήμαρχο, την 
οποία κρατούσε σε μία προσπάθειά 
του να με πείσει να την ανακαλέσω. 
Ως εκ τούτου, δεν την είχε δημοσι-
οποιήσει. Διευκρινίζω επίσης, ότι σε 
δύο-τρείς συνεδριάσεις επιτροπών 
που δεν μετείχα πρόσφατα, στην 
ουσία ήμουν ήδη υπό παραίτηση, 
με προσωπικό mail που είχα στείλει 
προς τον Δήμαρχο στις 14 Απριλίου 
2015 και στο οποίο του έκανα σαφές 
ότι θα παραιτηθώ, αν δεν υπάρξουν 
αλλαγές στην προεδρία του Δ.Σ. και 
στον απαράδεκτο τρόπο λειτουργίας, 
ρυθμών, χειρισμών και συμπεριφο-
ρών του κ. Σαραντινού.

Τέλος, σε ότι αφορά το τελικό πόρισμα από την εν-
δελεχή έρευνα μου, τόσο στο θέμα αποκατάστασης 
των αρχαίων λατομείων στο Μαράθι, που συζήτησα 
στο Υπουργείο Πολιτισμού με τον κ. Αθανασούλη, όσο 
και στα προβλήματα που συμφύονται με τα νεώτερα 
λατομεία, δηλαδή της επιχείρησης των Αφών Ρήγα, 
δήλωσα και στον δήμαρχο ότι:

Ανά πάσα στιγμή θελήσει, είμαι έτοιμη να παρουσι-
άσω τον πλήρη φάκελο με όλα τα νέα αποκτηθέντα 
έγγραφα –που έλειπαν από το αρχείο του δήμου– 
όπως και τα τελικά συμπεράσματά μου προς το Δ.Σ, 
ώστε να αποφανθεί για τα περαιτέρω, με τις δέουσες 
ενέργειες για ριζικές λύσεις ή απλώς για χαλαρές και 
ανώδυνες εξελίξεις».

Αποδοχή
Ο δήμαρχος Πάρου, κ.  Μάρκος Κωβαίος με την υπ. 

αρθμ. 332 απόφασή του αποδέχθηκε την από 12-5-
2016 έγγραφη παραίτηση της Κατερίνας Πατέλη από 
το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου του συνδυασμού 
«Πάρος - Τώρα στην Πράξη».

Με την ίδια απόφαση την πλήρωση της θέσης που 
κενώθηκε παίρνει ο  Γιώργος Λουκής, πρώτο ανα-
πληρωματικό μέλος του συνδυασμού «Πάρος - Τώρα 
στην Πράξη».
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Μας 
αποφεύγουν…

Στην Πάρο, που κάποτε ευημερούσε οικονομικά, 
ζούμε όλοι μας ορισμένες καταστάσεις τα τελευ-
ταία χρόνια που αν μη τι άλλο μας γεμίζουν με 
προβληματισμό.

Διακηρύξεις επί διακηρύξεων έχουν γίνει τα τε-
λευταία χρόνια για πλήρωση θέσεων στο Κ.Υ. Πά-
ρου, αλλά θετική ανταπόκριση δεν υπήρξε. Το ίδιο 
γεγονός έχουμε δει και για άλλες θέσεις εκτός 
ιατρικής.

Πολύ δύσκολα έχουμε αποκρίσεις για προσφο-
ρά εργασίας σε θέσεις εκπαιδευτικών, στελεχών 
των ΟΤΑ, στελεχών δημοσίου, κλπ. Ακόμα και 
όσοι έρχονται ως αποσπάσεις ή ως επικουρικοί, 
αμέσως στη συνέχεια δε βλέπουν την ώρα για να 
αποχωρήσουν. Τι έγινε λοιπόν και μέσα σε λίγα 
χρόνια το νησί μας είναι προς αποφυγή εργασίας 
σε θέσεις στελεχών;

Μία μεγάλη αλήθεια είναι ότι η μονοκαλλιέργεια 
του τουρισμού έκανε σχεδόν όλα τα Παριανόπου-
λα να θέλουν να εργαστούν σε ανάλογα επαγ-
γέλματα ή να θέλουν να γίνουν καταστηματάρχες 
στην εστίαση. Αυτό μας οδήγησε ώστε ο τόπος 
να έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια να «παρά-
γει» από μόνος του στελεχιακό δυναμικό για θέ-
σεις εκτός τουριστικού κλάδου. Μετά λύπης μου 
ακόμα θα γράψω πως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
της νέας γενιάς δε γνωρίζει βασικά πράγματα (π.χ. 
ορθογραφία) και αυτό το διαπιστώνω στις σελί-
δες κοινωνικής δικτύωσης. Αφήνω δε στην άκρη 
άλλες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις… Από την άλλη 
όμως βλέπω γύρω μου πολλούς νέους Παριανούς 
να έχουν καλές σπουδές, αλλά και αυτοί πάλι σε 
μεγάλο ποσοστό, δε θέλουν να εργαστούν στην 
Πάρο.

Αλήθεια, ποιος θυμάται πότε άρχισε να υπάρχει 
το πρόβλημα με τους γιατρούς στο Κ.Υ. Πάρου; 
Έτσι, για την ιστορία να θυμίσω, πως αυτό ξεκίνη-
σε όταν άρχισαν να συνταξιοδοτούνται Παριανοί 
γιατροί. Το ίδιο πρόβλημα αρχίζει να διαφαίνεται 
–και θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια- και στην εκ-
παίδευση.

Μία ακόμα μεγάλη αλήθεια είναι, ότι στη συ-
γκεκριμένη εποχή του μνημονίου που ζούμε, το 
κόστος ζωής στην Πάρο είναι ακριβό. Αυτό, το 
ακριβό κόστος, το βλέπει κάποιος από την πρώτη 
στιγμή που έρχεται μία νέα ζωή στον κόσμο. Όσο 
και να ακούγεται περίεργο, ένας νησιώτης είναι 
«ακριβός», από τη στιγμή που γεννιέται. Άλλο είναι 
το κόστος για μία γέννα σ’ ένα γονιό που ζει σε 
αστικό περιβάλλον, άλλο το κόστος για ένα νησιώ-
τη. Άλλο το κόστος για μία οικογένεια σε αστικό 
περιβάλλον να σπουδάσει το παιδί της, άλλο το 
κόστος για ένα νησιώτη. Και η ιστορία αυτή τελει-
ωμό δεν έχει.

Όπως και να έχει το θέμα η πραγματικότητα 
είναι πως το πρόβλημα που έχουμε σε πλήρωση 
κενών θέσεων για υπηρεσίες που όλοι έχουμε 
ανάγκη, θα μεγαλώνει μήνα με το μήνα. Το ότι 
πολλά στελέχη του δημόσιου τομέα αποφεύγουν 
τα νησιά, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι.

Αλλαγή 
κριτηρίων

Θέματα που αφορούν τη νησιωτική Ελλάδα και τον 
τουρισμό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Κυ-
κλάδων, Ν. Συρμαλένιος, στην ομιλία του στην ειδική 
μόνιμη επιτροπή περιφερειών, με θέμα ημερήσιας διά-
ταξης: «Περιφερειακή ανάπτυξη και τουρισμός». 

Ο Ν. Συρμαλένιος αναφέρθηκε και στα προγράμμα-
τα ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τονίζοντας: 

«Έτσι όπως γινόταν μέχρι σήμερα η διαμόρφω-
ση του ΕΣΠΑ, είτε των περιφερειακών, είτε των το-
μεακών, εξυπηρετούσε σκοπιμότητες πιέσεων με 
ατάκτως ερριμένα έργα και προγράμματα, τα οποία, 
όποιος προλάβαινε να τα ωριμάσει μέσα από μελέτες, 
έπαιρνε τη χρηματοδότηση. Αυτό γινόταν παντού. Το 
ίδιο γινόταν και στα νησιά και στην περιφέρεια νοτίου 
Αιγαίου, όμως, εδώ, έχουμε και ένα επιπλέον πρόβλη-
μα. 

Ότι η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου από ένα σημείο και 
μετά εντάχθηκε από τον στόχο 1 στον στόχο 2, με 
αποτέλεσμα η χρηματοδότηση 75% να γίνει 50%, με 
κριτήρια ότι έχει ως μέσο όρο Α.Ε.Π. πάνω από το 
75% του μέσου όρου της ΕΕ. Όμως, σε καμία περί-
πτωση αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότη-

τα των 48 περίπου κατοικημένων νησιών του νοτίου 
Αιγαίου, τα οποία, χάριν πέντε νησιών και με κριτήρια 
του 2008 και όχι σημερινά, δηλαδή, Ρόδος, Κως, Σα-
ντορίνη, Μύκονος και Σύρος, που η Σύρος αυτή τη 
στιγμή είναι σε κατάσταση δραματικής υποβάθμισης 
από πλευράς οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. 
Χάρη λοιπόν αυτών των πέντε νησιών θεωρήθηκε 
ότι η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου έχει πάνω από 75% 
μέσο όρο, άρα μπαίνει στον στόχο 2. 

Αποτέλεσμα ήταν να έχουμε πολύ μικρότερους πό-
ρους και σε ύψος, αλλά και σε κατεύθυνση υποδο-
μών. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τα 450 εκατ. ευρώ 
δημόσιας δαπάνης για το ΕΣΠΑ 2007 - 2013, τώρα 
έχουν εγκριθεί 168 εκατ. ευρώ, δηλαδή, έχουμε πάνω 
από 50% μείωση των πόρων με ό,τι αυτό σημαίνει». 

Ο κ. Νίκος Συρμαλένιος αναφέρθηκε και στη δια-
φαινόμενη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών 
Φ.Π.Α, τονίζοντας: «Θα έχουμε πολύ σοβαρές επιπτώ-
σεις και στον τουρισμό, αλλά και σε τομείς που νο-
μίζουμε ότι απολαμβάνουν του υψηλού Α.Ε.Π., όπως 
στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι 
που προσπαθούν να βρουν για να υπηρετήσουν, για 
παράδειγμα, στη Μύκονο, όπως οι ελεγκτές εναέριας 
κυκλοφορίας, εκπαιδευτικοί, οδηγοί ΕΚΑΒ κ.λπ., δεν 
μπορούν να βρουν σπίτι, αφού από το Μάιο μέχρι 
τον Οκτώβριο είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ένα 
ποσό της τάξης των τριών έως πέντε χιλιάδων ευρώ 
για έξοδα διαμονής».
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Χοροί

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος 
το 4ο φεστιβάλ Ελληνικών παραδοσιακών 
χορών που διοργάνωσε ο σύλλογος γυναι-
κών Μάρπησσας, το Σάββατο 30/5/15 στην 
πλατεία παπά Γιώργη Στάμενα, στο ομώνυ-
μο χωριό.

Ο σύλλογος ευχαρίστησε σε ανακοίνω-
σή του την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, το δήμο 
Πάρου και την τεχνική υπηρεσία του, την 
ΚΔΕΠΑΠ, τη δημοτική κοινότητα Μάρπησ-
σας και τους εργαζόμενούς της, καθώς και 
τον κόσμο που τους τίμησε με την παρουσία 
του, και όλα τα χορευτικά που συμμετείχαν 
με την άψογη παρουσία τους.

Τα συγκροτήματα που εμφανίστηκαν 
κατά σειρά ήταν: Σύλλογος της αδελφότη-
τας Παναγίας Καλαμπάκας, εξωραϊστικός 
πολιτιστικός σύλλογος εκτελωνιστών οικι-
σμού Αλίμου, λαογραφική εστία Τρίπολης, 
λαογραφικός - μουσικοχορευτικός όμιλος 
Γλυφάδας «Χοροστάσι», πολιτιστικός όμι-
λος «Νόστος» Πισσουρίου, εταιρεία ορ-
χηστρικής τέχνης «Βάκχαι» και φυσικά το 
χορευτικό του συλλόγου γυναικών Μάρ-
πησσας με τα τμήματά του, παιδικό-εφηβι-
κό και ενηλίκων, καθώς και τον χοροδιδά-
σκαλο κ. Φώτη Βελισσαρόπουλο.

Μύλοι 
Λευκών

Στις 31 Μαΐου 2015 (παραμονή του Αγί-
ου Πνεύματος), στο πλαίσιο των δραστηρι-
οτήτων του πολιτιστικού συλλόγου «Υρία», 
πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση των πα-
λαιών ανεμόμυλων των Λευκών. 

Ο τρόπος φωταγώγησης έγινε με την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
και θα προσφέρει όλα τα βράδια του καλο-
καιριού ένα ευχάριστο θέαμα.

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Υρία» Λευκών», 
ευχαριστεί τους: Καντέλη Πέτρο, Μάρκο 
Ρούσσο, Γιάννη Ιατροπούλη, την «Πανεμπο-
ρική» Λευκών και Αντώνη Κρητικό, για τη 
σημαντική βοήθεια που προσέφεραν.
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Οι εργαζόμε-
νοι για ΦΠΑ

Ο σύλλογος εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου-Αντιπάρου, 
με ανακοίνωσή του στις 28/5/15 τοποθετήθηκε για τη 
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου με θέμα την κατάργηση των 
ευνοϊκών συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά.

Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος τονίζει: «[…] Η 
θέση του συλλόγου μας για τον ΦΠΑ είναι ρητή και 
κατηγορηματική. Ζητάμε την πλήρη κατάργησή 
του ΦΠΑ, γιατί είναι ένας άδικος έμμεσος φόρος, 
ο οποίος σε αντίθεση με την παρ. 5 του άρθρου 4 
του Συντάγματος όπου ρητά αναφέρεται «Οι Έλλη-
νες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα 
δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους», 
λειτουργεί (ο ΦΠΑ) οριζόντια, εξισώνοντας την οικο-
νομική υποχρέωση του κεφαλαίου απέναντι στα βάρη 
της χώρας με αυτή του απλού εργαζόμενου ή ακόμα 
χειρότερα με αυτή του άνεργου. Εμείς απαιτούμε από 
την πολιτεία τη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογι-
κού συστήματος, σύμφωνα με τις παραπάνω επιτα-
γές που θέτει το Σύνταγμά μας. Κατάργηση όλων των 
έμμεσων φόρων και κατανομή των φορολογικών βα-
ρών στους πολίτες ανάλογα με τις δυνάμεις τους».

Καλό ταξίδι 
Κυρία Μαρία!

Έφυγε από τη ζωή 
την 1η Ιουνίου 2015, η 
εκλεκτή συμπολίτισσά 
μας, Μαρία Ναυπλιώτη. 
Η Μ. Ναυπλιώτη, ήταν 
ένας ζωντανός θρύ-
λος στο νησί μας και η 
ιστορία της ζωής της 
μπορεί να αποτελέσει 
πρότυπο για όλους.

Στα νιάτα της συνει-
σέφερε στον απελευ-
θερωτικό αγώνα της 
χώρας μας εναντίον 
των κατακτητών και 
ανέπτυξε έντονη αντι-
στασιακή δράση, ενώ 
είχε πρωταγωνιστι-
κό ρόλο σε διάφορες 
δράσεις στην Πάρο, 
είτε στο σύλλογο γυ-
ναικών, είτε στον εμπο-
ρικό σύλλογο, είτε στο 
το σύλλογο αιμοδοτών, 
όπου γι’ αυτό τιμήθηκε από την Ελληνική πολιτεία, είτε σε διά-
φορους άλλους συλλόγους. 

Η τελετή της ακολουθίας για το τελευταίο ταξίδι της Μ. Ναυ-
πλιώτη, έγινε την Τρίτη 2 Ιουνίου, στο Ιερό Προσκύνημα Εκα-
τονταπυλιανής. Επικήδειους λόγους για τη Μαρία Ναυπλιώτη 
εκφώνησαν ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, ο δή-
μαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, 
ο γιατρός, κ. Αντ. Αρκάς, ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Χαρ. Μαλιν-
δρέτος, ο κ. Ιερ. Μαριάνος, κ.α.

Ο κ. Α. Αρκάς ανέφερε στην ομιλία του διάφορα περιστατικά 
από τη θυελλώδη ζωή της. Όπως είπε, ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος 
τη βρήκε στην Αθήνα. Εκεί, στα 16 της χρόνια, έγινε αιμοδότρια 
και εθελόντρια νοσοκόμα για τους τραυματίες πολέμου. Στη 
συνέχεια βγήκε στην Αντίσταση, με βάση τη συνοικία του Με-
ταξουργείου. Συνελήφθη από τις δυνάμεις κατοχής, αλλά κατά-
φερε να ξεφύγει. Σε συλλαλητήριο -έχοντας πάρει την Ελληνική 
σημαία στα χέρια της- την κυνήγησαν οι Γερμανοί. Σε ρίψη χει-
ροβομβίδας που έγινε τραυματίστηκε και έπεσε στο δρόμο, ενώ 
στη συνέχεια πυροβολήθηκε στην πλάτη. Παρά ταύτα έσωσε τη 
ζωή της με τη βοήθεια κατοίκων της περιοχής.

Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Γιώργο Δελλ. Ναυπλιώτη, με 
τον οποίον ευτύχησε να κάνει τα παιδιά της. Στις αρχές της δε-
καετίας του ’50 εγκαταστάθηκε στην Πάρο, όπου και ασχολή-
θηκε με επιτυχία στο εμπόριο. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τον 
εμπορικό σύλλογο του νησιού μας, ενώ από το 1985 έως το 
1991 υπήρξε πρόεδρος του. Ακόμα, ασχολήθηκε και με τα κοινά 
και είχε εκλεχθεί δημοτική σύμβουλος. Το 1990 ήταν η κινητήρια 
δύναμη για την ίδρυση του συλλόγου αιμοδοτών και αποτέλεσε 
μέχρι και την τελευταία στιγμή την «ψυχή» του. Η Μαρία Ναυ-
πλιώτη ήταν ακόμα «σημαιοφόρος» στην προσπάθεια των κα-
τοίκων του νησιού μας για να απαλύνει τον πόνο των ναυαγών 
του «Σαμίνα», κατά την αποφράδα εκείνη νύχτα.

Ο Θύμιος Μαύρης
Ο κ. Θύμιος Μαύρης, είπε για την απώλεια της Μ. Ναυπλιώτη:
«Καθυστερημένα έμαθα για το «φευγιό» της Μαρίας Ναυ-

πλιώτη από αυτή τη ζωή και δεν ήταν δυνατό να παρευρεθώ 
στο τελευταίο ταξίδι της.

Τη Μαρία τη γνώριζα από παιδούλα και την ξανασυνάντη-
σα τις μέρες της κατοχής σε Παριανό συγγενικό αντιστασιακό 
σπίτι στα Κάτω Πετράλωνα, Οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ και πήρε 
μέρος στη μάχη του Μεταξουργείου, όπου και συνεργάστηκε 
με το Νίκο Γλέζο.

Μετά την απελευθέρωση μετείχε στους αγώνες της κοινωνι-
κής αλληλεγγύης και της δημοκρατίας, και πρωτοστάτησε στη 
συλλογή υπογραφών για τη σωτηρία του Μ. Γλέζου από την 
καταδίκη του.

Τιμώ την Μαρία για τους αγώνες και τις θυσίες της και εκ-
φράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικεί-
ους της».

Αφιέρωμα 
του CNN

Το Αμερικανικό τηλεοπτικό ειδησεογραφικό κανάλι 
CNN, δημιούργησε ένα αφιέρωμα στους αλιείς της 
Πάρου, με τίτλο: «Οι λύκοι της θάλασσας: Η εξαφάνι-
ση των αλιέων της Πάρου». 

Το αφιέρωμα είναι ένα φωτογραφικό ντοκιμαντέρ 
στην ιστορία, τις προσωπικές ιστορίες και τα πρόσωπα 
των Ελλήνων ψαράδων με τις παραδοσιακές πολύ-
χρωμες ξύλινες βάρκες τους. Από το 2010, ο φωτο-
γράφος Christian Stemper καταγράφει με την φωτο-
γραφική του μηχανή τους τελευταίους ψαράδες που 
έχουν απομείνει και τις βάρκες τους στην Πάρο. 

Αυτές οι εικόνες είναι η βάση για ένα βιβλίο που 
καταγράφει τον τρόπο ζωής, την παράδοση, τις περι-
πέτειες και το απειλούμενο μέλλον αυτών των τελευ-
ταίων λύκων της θάλασσας. «Είναι ένα ιδιαίτερο είδος 
του ανθρώπου» αναφέρει ο Αυστριακός φωτογράφος, 
ο οποίος έχει περάσει πέντε χρόνια καταγράφοντας τη 
ζωή τους. «Γι’ αυτούς, είναι υπάρχει μόνο το σκάφος, 
η θάλασσα και τα ψάρια. Τίποτα άλλο», συμπληρώνει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ellines.com: «[…] Το 
συναισθηματικά φορτισμένο σύνολο των φωτογρα-
φιών, τεκμηριώνουν έναν τρόπο ζωής που πεθαίνει, 
καθώς οι νέοι του νησιού φύγουν από το σπίτι, και τα 
εστιατόρια στρέφονται στις φθηνότερες εισαγωγές 
ψαριών. Ο Stemper έχει συνδυάσει τις ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες των αλιέων, με τα εντυπωσιακά σκλη-
ραγωγημένα πρόσωπά τους, με τις έγχρωμες εικόνες 
των σκαφών τους, όπως φαίνονται από ψηλά να επι-
πλέουν». 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυά-
ρι 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. Με-
σολάβηση για λήψη τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω ανάγκης,  πω-
λούνται σε διάφορες τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ µικρή προ-
καταβολή, πολλές δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ πωλείται κτήµα πάνω στο δρόµο, 
άρτιο και οικοδοµήσιµο, µε προοπτική για παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεφώνου,4 στρέµµα-
τα, εκ των οποίων το 1 στρέµµα είναι ελιές και 
τα 3 στρέµµατα αµπέλι. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
21429, 697 4475 942

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ενοικιάζεται, στον κε-
ντρικό δρόµο, 125 τ.µ., 400,00€.
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 42642, 697 8126696

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωµένη, 
50 τ.µ., µε αυλή. Τηλ. επικοινωνίας: 6948511546

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

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται οικία, µεζονέτα 85 τµ, µε 
βασικό οικιακό εξοπλισµό, ηλιακό θερµοσίφωνα, 
τζάκι, air condition, µπάρµπεκιου, πλησίον Αγίας 
Αικατερίνης. Τηλ.: 6948 511 546  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ενοικιάζεται στην 
Παροικία, περιοχή Καινούριο Πηγάδι. Τιµή: 300 
ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 23516, 6944 702 
314

ΛΕΥΚΕΣ, επί του κεντρικού δρόµου, (στην είσοδο 
του χωριού), ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος, 
500 τ.µ. ισόγειο και 500 τ.µ. υπόγειο, µε µεγάλο 
προαύλιο χώρο. Μεµονωµένο ή ολόκληρο. Τηλ. 
22840 44018 και 6988 449 419

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥ-
ΖΙΝΑ ζητά εργασία. Εµπειρία σε 
πίτσα και ξυλόφουρνο. Μιλάει 
µόνο Ιταλικά, Ρώσικα και λίγα Αγ-
γλικά. Τηλ. 6993 550 585

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ πεπειραµένη ζητά εργασία. (∆εν µι-
λάει ελληνικά). Τηλ. 6993 550 593

ΚΥΡΙΑ γνώστης 3 ξένων γλωσσών, ευχάριστη και 
ευπαρουσίαστη, έµπειρη µάγειρας (πρώην εστιά-
τορας), ζητά εργασία στην περιοχή της Παροικίας, 
για µπουφέ, σέρβις, προσωπική µάγειρας ή ρεσε-
ψιόν, κατά προτίµηση πρωινές ώρες ή µετά τις 6 
το απόγευµα. Τηλ. επικοινωνίας: 6932 629 045

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΟΠΕΛΑ για pool bar-µπιυφέ ζητείται για τη 
σεζόν, σε ξενοδοχείο στην παροικιά. Πληροφο-
ρίες και αποστολή βιογραφικών στο: 4ioparos@
otenet.gr.Τηλ. 6944748368

ΚΟΠΕΛΑ για ρεσεψιόν ξενοδοχείου στην πε-
ριοχή Λιβάδια Παροικίας ζητείται, από 1/7 έως 
31/8/2015, για απογευµατινή βάρδια (από 15:00). 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία και τα Αγγλικά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6945069970

ΛΑΝΤΖΕΡΑ ζητείται για εστιατόριο στο ∆ρυό της 
Πάρου. Τηλ: 697 2558 231

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται για εστιατόριο στην Αλυκή 
της Πάρου, µε εµπειρία στην ελληνική κουζίνα και 
στα τηγάνια. Κατά προτίµηση από Πάρο. Πληροφο-
ρίες, κος Νίκος: 22840 91740, 693 4344 235

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από 
εµπορική εταιρεία τροφίµων και διανοµών. Α-
παραίτητες προϋποθέσεις: Απολυτήριο Λυκείου, 

∆ίπλωµα Οδήγησης, Ηλικία έως 35 ετών, Ελλη-
νικής Υπηκοότητας. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. επικοινωνίας: 
6944 109 845

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ για δωµάτια στην Αλυκή ζητείται. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: Η προϋπηρεσία σε α-
ντίστοιχη θέση και η καλή γνώση ελληνικών και 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 6972 297 557

ΛΑΝΤΖΕΡΑ-ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (γυναίκα), ζη-
τείται για κουζίνα εστιατορίου σε ξενοδοχείο Α’ 
Κατηγορίας στον Παρασπόρο. Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Τηλ. 22840 22435 (όλη µέρα) και 6945 
191 585 (9.00-15.00 και 18.00-21.00).

ΚΟΠΕΛΑ εµφανίσιµη και επικοινωνιακή ζητεί-
ται για να εργαστεί  σε κατάστηµα ενδυµάτων 
στη Νάουσα της Πάρου. Απαραίτητη η γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. Επιθυµητή η προϋπηρεσία. 
Οι ενδιαφερόµενες παρακαλούνται να αποστεί-
λουν βιογραφικό µε φωτογραφία στο email: hr@
park2fl y.gr 

∆ΙΑΦΟΡΑ    

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυ-
κλάδων της ΕΠΑΨΥ στην Πάρο στα πλαίσια του 
ολοκληρωµένου προγράµµατος ψυχοκοινωνικής 
στήριξης που παρέχει στο νησί της Πάρου ζητάει 
να συνεργαστεί µε εθελοντή εκπαιδευτικό Πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης µε στόχο την µαθησιακή 
στήριξη 2 άπορων µαθητών κατά τους καλοκαιρι-
νούς µήνες. Πληροφορίες: 2284022011

12 | Αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€
Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

VANGELI
KRISTAQ

Βαψίµατα κουφωµάτων
& τοίχων

Σπατουλαρίµατα

συνέπεια | άµεση εξυπηρέτηση | χαµηλές τιµές

693 2637952

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Αναγνώστου Κων/νος, ορθοπεδικός,
κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

καθηµερινά
∆ευτέρα-Παρασκευή 9:00-14:00

(ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ)

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Το ωράριο του πολυιατρείου «διάγνωση» είναι 

∆ευτέρα-Παρασκευή 7:00-21:00
Σάββατο 8:30-13:30

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πατεράκη Ευστρατία MD MSc Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας Συνεργάτης Ιασώ, Γαία, Ρέα, 

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 12/6/2015 12:30-21:00

Σάββατο 13/6/2015 9:00-13:00
Παρασκευή 26/6/2015 12:30-21:00

Σάββατο 27/6/2015 9:00-13:00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παθολόγος
κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

καθηµερινά
∆ευτέρα-Παρασκευή 8:00-13:00

(ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό 

ανοιχτό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος, για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των 
Κρατικών Αερολιμένων Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλα-
μάτας, Καλύμνου, Κυθήρων, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Χίου, Καστο-
ριάς, Κοζάνης και των Δημοτικών Αερολιμένων Λέρου, Κάσου, Καστελό-
ριζου, μετατίθεται κατά επτά (7) ημέρες, ήτοι για την 10η Ιουλίου 2015 
και ώρα 17:00, σύμφωνα με την Δ11/Ε/12345/9608/05-05-15 (ΑΔΑ : 
ΩΨ1Τ465ΦΘΘ – 4ΣΗ).

Τροποποιείται ο υπ’ αριθ. 6572 συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της εν 
λόγω διακήρυξης, σε 17 νέους συστημικούς αριθμούς, ένα για κάθε Αε-
ρολιμένα, ως εξής :

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αράξου 10443 Κοζάνης 10225

Αστυπάλαιας 10061 Κυθήρων 10249

Ικαρίας 10099 Λέρου 10283

Ιωαννίνων 10166 Μήλου 10318

Καλαμάτας 10171 Νάξου 10370

Καλύμνου 10177 Πάρου 10372

Κάσου 10186 Σκύρου 10425

Καστελόριζου 10209 Χίου 10428

Καστοριάς 10215
Κατά τα λοιπά η απόφαση Διακήρυξης Δ11/Ε/12345/9608/05-05-15 

(ΑΔΑ : ΩΨ1Τ465ΦΘΘ – 4ΣΗ) ισχύει ως έχει.
Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης 25-05-2015.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικού & Εφοδιασμού

Β. Παυλίδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 84400
Πληροφορίες: Ταΐρης Στέργιος
Τηλ: 2284360147
Fax: 2284024726

Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ 

(ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)

Την υπ΄αριθμόν 120/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Η από 15-05-2015 αίτηση της κ. Αθανασίας Κιναλίδου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθω-

ση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των 
υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη θέση «Πίσω Αλυκή» οικισμού Αλυ-
κής Τ.Κ. Αγκαιριάς Δήμου Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Αθανασίας 
Κιναλίδου, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2284360147

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας

Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου
Ιωάννης Ραγκούσης

Πολιτικός Μηχανικός 



www.fonitisparou.gr Με το φακό της Φωνής | 13

Γκόλφω For Ever!
Τη θεατρική κωμωδία «Γκόλφω for ever» του Ντίνου Σπυρόπουλου, παρουσία-

σαν εκπαιδευτικοί της Πάρου, στο «Σπίτι του δασκάλου», στην Παροικιά, στις 27 
και 28 Μαΐου 2015.

Η παράσταση ενθουσίασε δεκάδες θεατές και ίσως αποτελεί την καλύτερη 
έκπληξη της φετινής χρονιάς στα θεατρικά δρώμενα του νησιού μας. 

Στην παράσταση εμφανίστηκαν οι: Μάκης Βλασόπουλος, Ζωή Βρύνα, Γιάννης 
Δημητριάδης, Πηνελόπη Δήμου, Λευτέρης Διαμαντόπουλος, Χριστίνα Παύλη, 
Χρήστος Τσατσαρφλής, Μαρία Τσουκνίδα και Σωτήρης Τζάφας. Η σκηνογρα-
φία ήταν της Τόνιας Πολίτου, η σκηνοθεσία της Κατερίνας Ατζίδου, η επιμέλεια 
ήχου της Αναστασίας Σταθοπούλου, η επιμέλεια φροντιστηρίου της Χρυσούλας 
Θεοδωρακέα και οι κατασκευές των Γιάννη Δημητριάδη και Λευτέρη Διαμαντό-
πουλου.

Τέλος, η παράσταση δόθηκε στην αυλή του οικήματος που στεγάζεται το «Σπίτι 
του Δασκάλου» και ο διαμορφωμένος χώρος αποτέλεσε με τις εργασίες πολλών 
φίλων του θιάσου, μία πραγματική αποκάλυψη!

φωτο: studio Achilleas
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Στην τελική ευθεία
Οι εκλογές της ΕΠΣ Κυκλάδων βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, με τις εκλο-

γές που θα διεξαχθούν σήμερα 6 Ιουνίου, στα γραφεία της ΕΠΣΚ στην Ερμούπολη.
Οι δύο συνδυασμοί που θα προσπαθήσουν να πάρουν τα ηνία της ΕΠΣΚ την πε-

ρασμένη εβδομάδα παρουσίασαν τα προγράμματά τους και τους υποψηφίους τους 
με συνεντεύξεις τύπου που έδωσαν.

Καφτηράνης
Ο πρώτος συνδυασμός που παρουσίασε το πρόγραμμά του και το ψηφοδέλτιο 

ήταν αυτός του κ. Χρ. Καφτηράνη, με την ονομασία «Ώρα ευθύνης για το Κυκλαδί-
τικο ποδόσφαιρο».

Μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Καφτηράνης ανέφερε: «[…] Το ποδόσφαι-
ρο είναι κομμάτι της κοινωνίας, 
επομένως ταλαιπωρείται και 
αυτό από την κρίση. Ζούμε σ’ 
έναν όμορφο νομό με 24 υπέ-
ροχα νησιά, αλλά τα προβλή-
ματα είναι μεγάλα ιδιαίτερα τον 
χειμώνα στις συγκοινωνίες. Τα 
τελευταία χρόνια το πρόβλημα 
αυτό έχει γίνει εφιαλτικό και 
έχει επηρεάσει το Κυκλαδίτικο 
ποδόσφαιρο. Αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια στους παράγο-
ντες των ομάδων που παρά τις 
πολλές και μεγάλες δυσκολίες 
κρατούν ζωντανό το ποδόσφαι-
ρο.

Η απόφαση που πήραμε να είμαστε υποψήφιοι στις εκλογές προέκυψε μετά από 
πολύ σκέψη, μελέτη και συζήτηση. Μοναδικός μας στόχος είναι η ανιδιοτελής προ-
σφορά στο Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Δεν διεκδικούμε αξιώματα για την δημοσι-
ότητα και το προσωπικό όφελος. Αφήνουμε πίσω το παρελθόν, μας ενδιαφέρει το 
μέλλον. Ο συνδυασμός μας είναι ένα πάντρεμα έμπειρων και νέων ανθρώπων του 
ποδοσφαίρου. Είναι όλοι τους γνωστοί για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο. 
Με τη βοήθεια όλων θέλουμε να φέρουμε καλύτερες μέρες στο Κυκλαδίτικο πο-
δόσφαιρο».

Ακόμα, ο κ. Καφτηράνης είπε ότι οι στόχοι του είναι: Αναβάθμιση της διαιτησί-
ας, Οικονομική ενίσχυση ομάδων, Αποκατάσταση σχέσεων με την ΕΠΟ, Παρουσία 
στα τεκταινόμενα του ποδοσφαίρου, Συνεργασία με Περιφέρεια και Δήμους για την 
βελτίωση-ασφάλεια των αγωνιστικών χώρων και την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, 
Ανάπτυξη ποδοσφαίρου στις μικρές ηλικίες, Μικτές ομάδες (συνεχής συνεργασία 
προπονητών μικτών με τους προπονητές σωματείων), Συνεδριάσεις του ΔΣ μέσω 
Skype με όλα τα νησιά, αλλά και συνεδριάσεις εκτός Σύρου και Ανάπτυξη δημοσίων 
σχέσεων για βελτίωση, αναβάθμιση και διάχυση του ποδοσφαίρου

Το ψηφοδέλτιο Χρ. Καφτηράνη, είναι το ακόλουθο:
Καφτηράνης Χρήστος (επικεφαλής)
Αντωνάκης Αντώνιος (Σέριφος)
Βλαχάκης Ιωάννης (Πάρος)
Γαλανός Μάριος (Θήρα)
Κουσαθανάς Αντώνιος (Μύκονος)
Κούτρας Θέμης (Σύρος)
Κουφόπουλος Αριστείδης-Αντώνιος (Νάξος)
Μαραγκός Σάκης-Σάντος (Σύρος)
Μουστάκας Νικόλαος (Σέριφος)
Μουτάφης Κωνσταντίνος (Σύρος)
Μπόνης Στέλιος (Πάρος)
Παπουτσάς Παναγιώτης (Σύρος)
Παράβαλος Μιχαήλ (Σύρος)
Ραουζαίος Πέτρος (Σύρος)
Ρουσσουνέλος Αποστόλης(Σύρος)
Σακελλάρης Γεώργιος (Άνδρος)
Συνοδινός Ιωάννης (Σύρος)
Χωριανόπουλος Γιώργος (Νάξος).

Φρέρης
Ο κ. Ρένος Φρέρης, θα είναι τελικά ο επικεφαλής του συνδυασμού «Ισχύς Εν τη 

Ενώσει», που θα διεκδικήσει και αυτός τη νίκη στις εκλογές της ΕΠΣΚ.
Σημειώνουμε ότι ο συνδυασμός είναι ουσιαστικά μία ένωση παραγόντων του Κυ-

κλαδικού ποδοσφαίρου και αυτός είναι ο λόγος που έως και την τελευταία στιγμή 
κανείς δεν ήξερε ποιος θα ήταν επικεφαλής, ενώ μέχρι και την τελευταία ώρα φαι-
νόταν ως επικρατέστερος ο δικηγόρος κ. Κώστας Δοκιμάκης, ο οποίος έκανε και την 
εισηγητική ομιλία στη συνέντευξη τύπου.

Ο κ. Δοκιμάκης στην αρχική του ομιλία είπε: «[…] Σε μία εποχή που το ποδόσφαι-
ρο αλλάζει και αναβαθμίζεται ποιοτικά, σε μία χρονική στιγμή που απαιτούνται 
ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε το αγαπημένο μας άθλημα να ακολουθήσει ενεργά 
τις εξελίξεις και όχι σαν θεατής, εμείς, μία ομάδα από φίλους και παράγοντες του 

αθλήματος ξεκινήσαμε προ μηνών να σχεδιάζουμε μια κοινή δράση για την εκ βά-
θρων ανανέωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων.

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τη σύνθεση του 
συνδυασμού μας, η οποία αποτελεί ένα άθροισμα ανθρώπων με διάθεση για προ-
σφορά και αγάπη για το άθλημα. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
παρουσιάσουμε τις βασικές θέσεις του προγράμματός μας, που συνθέσαμε ώστε 
να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το μήκος και πλάτος του Νομού, ο οποίος έχει, αν 
όχι το δυσκολότερο, ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα στην Επικράτεια».

Το πρόγραμμα
- Οικονομική ανακούφιση των σωματείων, μέσω χορηγικών προγραμμάτων, που 

έχουν εξασφαλιστεί και αφορούν αθλητικό υλικό και άμεσες δαπάνες.
- Επαφή και συζήτηση με τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στις 

Κυκλάδες, για την εξασφάλιση έκπτωσης στις τιμές των εισιτηρίων.
- Ιδιαίτερη προ-

σοχή και βελτίωση 
των πρωταθλημά-
των υποδομής.

- Βελτίωση λει-
τουργίας της ένω-
σης και επίλυση 
προβλημάτων.

- Μηνιαία γνω-
στοποίηση στα 
σωματεία των απο-
φάσεων του διοικη-
τικού συμβουλίου.

- Βελτίωση λει-
τουργίας των μει-
κτών ομάδων και 

σε συνεννόηση με τα σωματεία δημιουργία τμημάτων προεπιλογής σε κάθε νησί.
- Δημιουργία διαρκούς σχολής διαιτησίας, σε συνεννόηση με την ΚΕΔ της ΕΠΟ 

και σε συνεργασία με τα σωματεία, για την εκμάθηση και παραγωγή νέων διαιτητών, 
ώστε να αυξηθεί ο αριθμός τους και η ποιότητά τους.

- Πραγματοποίηση σεμιναρίων για προπονητές διπλωματούχους και μη, σε συνερ-
γασία με το εκπαιδευτικό συμβούλιο της ΕΠΟ.

- Αυστηρό έλεγχο εισόδου στα γήπεδα των ΜΜΕ, για την κάλυψη των αγώνων, 
κυρίως αυτών που καταγράφουν τους αγώνες με τηλεοπτικές κάμερες, μέσω συμ-
βάσεων από τις οποίες θα καθορίζονται οι οροί και οι προϋποθέσεις. Επίσης, θα 
εξεταστεί και δυνατότητα οικονομικού οφέλους για την ένωση και τα σωματεία, 
αφού το ποδοσφαιρικό προϊόν και θέαμα είναι δικό τους και δεν μπορεί να γίνεται 
αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης από άλλους χωρίς εκείνοι να αναλαμβά-
νουν τίποτα.

- Δημιουργία σώματος παρατηρητών, σε συνεννόηση και συνεργασία με τα σω-
ματεία.

- Τροποποίηση-εκσυγχρονισμός του καταστατικού της ένωσης, ώστε να βελτιωθεί 
η λειτουργία της. πχ να μπορούν να διεξάγονται γενικές συνελεύσεις και σε άλλα 
νησια, εκτός της Σάρου, να γίνονται διοικητικά συμβούλια μέσω τηλεδιάσκεψης που 
θα μπορούν να παρακολουθούν και να τοποθετούνται και τα τοπικά σωματεία, να 
μπορούν να λαμβάνουν θέσεις στο προεδρείο και την εκτελεστική γραμματεία και 
μέλη κάτοικοι εκτός Σύρου, εκπροσώπηση στη διοίκηση όλων των σωματείων μέσω 
ειδικής καταστατικής διάταξης και άλλες τροποποιήσεις, ακόμη και η επανεξέταση 
του εκλογικού συστήματος.

Το ψηφοδέλτιο Ρ. Φρέρη, έχει ως εξής:
ΑΛΤΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΕΡΓΗΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΗΝΟΣ)
ΚΥΡΤΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΝΔΡΟΣ)
ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΣΥΡΟΣ)
ΛΙΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΛΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΕΡΙΦΟΣ)
ΜΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΣΥΡΟΣ)
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΥΚΟΝΟΣ)
ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΡΟΣ)
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΜΥΚΟΝΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΣΥΡΟΣ)
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΣΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΦΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΝΑΞΟΣ)
ΦΡΕΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΥΡΟΣ)
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ).
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10ο Πανκυκλαδικό
Το 10ο Πανκυκλαδικό πρωτάθλημα ακαδημιών ποδοσφαίρου άνοιξε και επίσημα 

την αυλαία του, την Κυριακή 1η Ιουνίου 2015, με εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο 
δήμου Σύρου.

Το πανκυκλαδικό πρωτάθλημα ακαδημιών πο-
δοσφαίρου, φέτος, θα πραγματοποιηθεί στην 
πρωτεύουσα των Κυκλάδων, από 19 έως 22 Ιου-
νίου και σ’ αυτό θα μετέχουν 741 παιδιά (ρεκόρ 
συμμετοχών), από 16 ομάδες.

Η γιορτή του μικρού ποδοσφαιριστή φέτος, 
έχει κεντρικό μήνυμα «Σέντρα στην προσφορά... 
πάσα στην αλληλεγγύη». Στην πρώτη παρουσίαση 
στη Σύρο, παρευρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης, κ. 
Γιώργος Λεονταρίτης, μέλη της ΕΠΣΚ, παράγοντες 
ποδοσφαιρικών ομάδων, ενώ ο ΠΣΑΠ -που θα 
είναι επίσημος υποστηρικτής του Πανκυκλαδικού- 
εκπροσωπήθηκε από το γενικό γραμματέα, κ. Κων/
νο Πούλιο. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι όλα τα παιδιά 
θα παραλάβουν και θα φορέσουν ένα βραχιολάκι 
που θα αναγράφει το σύνθημα: «Βάλε τέρμα στην 
βία», ενώ ο ΠΣΑΠ τις μέρες του τουρνουά θα φέ-
ρει κοντά τους πρωταθλητές Ευρώπης όπως τους 
Γιούρκα Σεϊταρίδη και Άγγελο Μπασινά.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μικρή αναδρομή στα 
προηγούμενα Πανκυκλαδικά πρωταθλήματα, μέσα από ένα βίντεο. Ακολούθησαν οι 
ομιλίες και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι ομάδες που θα λάβουν μέρος, ενώ για 
πρώτη φορά φέτος θα λάβουν μέρος και οι ομάδες: ΑΟ Κύθνου και Πανναξιακός.

Το ιστορικό
Το Πανκυκλαδικό τουρνουά ξεκίνησε ως θεσμός το 2006 από τη Σύρο όταν προ-

πονητής κ. Κάμπαξης, εμπνεύστηκε και πίστεψε μια διοργάνωση που θα έφερνε 
κοντά όλα τα Κυκλαδίτικα σωματεία-ακαδημίες στις ευαίσθητες ηλικίες κάτω των 
13 ετών. 

Έτσι εκπόνησε και διοργάνωσε ένα τουρνουά δομημένο πάνω σε καθαρά αθλη-
τικό σχέδιο με καθορισμένους στόχους, δίνοντας έμφαση στο «Ευ αγωνίζεσθαι». 
Το καλοκαίρι του 2010 το τουρνουά διοργανώθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά 
εκτός Σύρου και πιο συγκεκριμένα στην Πάρο. Το 2011 το τουρνουά επέστρεψε στη 
Σύρο όπου διοργανωτής ανέλαβε το σωματείο Νέος Α.Ο. Σύρου με την υποστήριξη 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τον Ιούνιο του 2012 τη διοργάνωση ανέλαβε για 
πρώτη φορά ο Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας και όλοι οι συμμετέχοντες έζησαν ακόμα μία ιδιαί-
τερη και άρτια διοργάνωση που χαρακτηρίστηκε ως η πολυπληθέστερη από συμ-
μετοχή αθλητών, ακαδημιών και νησιών. Τον Ιούνιο του 2013 το 8ο Πανκυκλαδικό 
τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Νάξο με 
διοργανωτή τον Π.Α.Σ. Νάξου. Πέρυσι το 9ο Πανκυκλαδικό τουρνουά ακαδημιών 
ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Μήλο και στην μνήμη όλων απο-
τυπώθηκε ως η πλέον άριστη διοργάνωση. Το τουρνουά τελεί υπό την αιγίδα της 
Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, που το εντάσσει πλέον και επίσημα στο καλεντάρι της κάθε χρόνο. 
Περισσότερα από 400 παιδιά-αθλητές συμμετέχουν κάθε χρόνο και το παρόν δί-
νουν ακαδημίες από πολλά νησιά όπως η Σύρος, η Πάρος, η Σαντορίνη, η Νάξος, η 
Μήλος και η Σίφνος.

Στόχοι
Στόχος του τουρνουά είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μικρούς αθλητές να δι-

ασκεδάσουν-ψυχαγωγηθούν συνυπάρχοντας φιλικά, σε ένα τουρνουά με νικητή το 
ποδόσφαιρο και παράλληλα να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.

Οι διοργανωτές αποσκοπούν στην προαγωγή της σύσφιξης των σχέσεων συνερ-
γασίας και φιλίας μεταξύ των ομάδων-ακαδημιών που συμμετέχουν και μεριμνούν 
για την ενίσχυση του αθλητικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού προφίλ του ποδο-
σφαίρου των Κυκλάδων. 

Ποιοι και πως μετέχουν
Η διοργάνωση απευθύνεται σε όλα τα σωματεία και τις ακαδημίες ποδοσφαίρου 

των Κυκλάδων. 
Οι αθλητές των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση πρέπει να έχουν δελ-

τίο της Ε.Π.Ο. ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ή αστυνομική ταυτότητα ή, για τους 
αλλοδαπούς, διαβατήριο προκειμένου να εγκριθεί από τη διοργανώτρια αρχή η συμ-
μετοχή τους στο τουρνουά. Ο συνοδός της ομάδας θα πρέπει να φέρει ομαδική 
κατάσταση υγείας των αθλητών υπογεγραμμένη από παιδίατρο ή καρδιολόγο.

Οι αγώνες πραγματοποιούνται σε τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες: under 6: (γεν. 
2008-09), under 8: (γεν. 2006-07), under 10: (γεν. 2004-05) και under 12: (γεν. 
2002-03). Στου αγώνες τηρούνται αυστηρά οι ηλικίες σε όλες τις κατηγορίες, ενώ 
δεν θα επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η συμμετοχή παίκτη χωρίς τα νόμιμα δικαι-

ολογητικά.
Οι αγώνες του 10ου Πανκυκλαδικού θα διεξαχθούν στα γήπεδα: Άνω Σύρου και 

Ε.Π.Σ. Κυκλάδων. Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου ανά κατηγορία είναι: Μπα-
μπίνι - 25Χ20. Προ-Τζούνιορ - 40Χ30. Τζούνιορ - 55Χ35 και Προπαίδες - 70Χ50.

Η διεξαγωγή
Η πρώτη φάση του τουρνουά στις κατηγορίες 

Τζούνιορ και Προπαίδων διεξάγεται σε δύο, τρεις 
ομίλους ή ακόμη και σε τέσσερις ομίλους (πάντα 
με βάση τις συμμετοχές) και πραγματοποιούνται 
μονοί αγώνες μεταξύ όλων των ομάδων των ομί-
λων. 

Αν υπάρξουν δύο όμιλοι οι δύο πρώτες ομάδες 
των ομίλων συνεχίζουν στη Β’ φάση. Αν υπάρξουν 
τρεις όμιλοι οι πρώτες ομάδες των τριών ομίλων 
συνεχίζουν στη Β’ φάση και οι τρεις δεύτερες αγω-
νίζονται μεταξύ τους σε τρεις αγώνες (διάρκειας 
ενός 25λέπτου έκαστος) μπαράζ για να αναδει-
χτεί ο καλύτερος δεύτερος που θα συνεχίσει στη 
Β’ φάση. Τέλος, στην περίπτωση των τεσσάρων 
ομίλων οι πρώτες ομάδες των ομίλων συνεχίζουν 
στη Β’ φάση.

Στην κατηγορία των Μπαμπίνι και Προτζούνιορ 
υπάρχει μόνο η φάση ομίλων όπου διεξάγεται 
σε έναν ή δύο ομίλους με μονούς αγώνες όλων 

των ομάδων, και ΔΕΝ λαμβάνεται υπ’ όψιν η τελική βαθμολογική κατάταξη. Στις 
δύο αυτές κατηγορίες θα διεξαχθούν απλοί αγώνες δίχως βαθμολογική κατάταξη 
και όλα τα παιδιά να παραλάβουν αναμνηστικό μετάλλιο. Επίσης, για πρώτη φορά 
φέτος, θεσπίζεται και το έπαθλο «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» το οποίο θα απονέμεται στο 
σωματείο-ακαδημία το οποίο θα έχει συλλέξει τις περισσότερες μπλε κάρτες στο 
τουρνουά προσμετρώντας όλα τα τμήματά της.

Στη δεύτερη φάση των κατηγοριών Τζούνιορ και Προπαίδων διασταυρώνονται οι 
ομάδες των δύο ομίλων ανάλογα με τη βαθμολογική τους κατάταξη. Ήτοι, ο 1ος του 
Α’ ομίλου με τον 2ο του Β’ και ο 1ος του Β’ ομίλου με τον 2ο του Α. Οι νικητές των 
παραπάνω αναμετρήσεων συναντώνται στον τελικό για τη διεκδίκηση της 1ης θέ-
σης, ενώ οι ηττημένοι αγωνίζονται στον μικρό τελικό. Σε όποια κατηγορία υπάρχουν 
τρεις όμιλοι και χρειαστούν μπαράζ ο 1ος του Α’ ομίλου αντιμετωπίζει τον 1ο του 
Β’ ομίλου, ενώ ο 1ος του Γ΄ομίλου αντιμετωπίζει τον καλύτερο δεύτερο. Οι νικητές 
παίζουν στον τελικό για τη διεκδίκηση της 1ης θέσης, ενώ οι ηττημένοι αγωνίζονται 
στον μικρό τελικό. Τέλος, αν οι συμμετοχές ξεπεράσουν κατά πολύ τις προσδοκίες 
μας και υπάρξει κατηγορία με τέσσερις ομίλους οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής 
των ομίλων αυτών και των διασταυρώσεων θα αποσαφηνισθούν στη συμπληρω-
ματική προκήρυξη.

Κανονισμοί
Οι κανονισμοί που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια του τουρνουά είναι στη λογική 

που διέπουν τα πρωταθλήματα της Ε.Π.Ο. και του Κ.Α.Π. με κάποιες μικρές τροπο-
ποιήσεις όπως είναι το οφσάιντ, το πλάγιο άουτ και οι αλλαγές.

Η διάρκεια παιχνιδιών ανά κατηγορία και αριθμός παικτών είναι: Μπαμπίνι - 2Χ20’ 
(5Χ5). Προ-Τζούνιορ - 2Χ25’ (7Χ7), Τζούνιορ - 2Χ25’ (8Χ8) και Προπαίδες - 2Χ30’ 
(9Χ9). Η διάρκεια των ημιχρόνων είναι 5 λεπτά.

Οι διαιτητές των αγώνων θα είναι αξιολογημένοι από την Ε.Π.Σ.Κ. και έχουν την 
πλήρη ευθύνη τέλεσης του αγώνα πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του γη-
πέδου της διοργάνωσης. Τέλος, ο διαιτητής είναι υπεύθυνος να τηρεί κατά γράμμα 
τους κανονισμούς και τα τελετουργικά έναρξης κάθε αγώνα που διέπουν τη διορ-
γάνωση του τουρνουά. Σημειώνουμε ότι στους αγώνες των ΜΠΑΜΠΙΝΙ δεν θα 
υπάρχει διαιτητής, καθώς οι προπονητές των ομάδων θα εποπτεύουν το παιχνίδι 
τηρώντας οι ίδιοι τους κανονισμούς.

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος αποτελείται από 5 μέλη ακαδημιών-
σωματείων που έχουν στηρίξει και αναδείξει το Πανκυκλαδικό ως θεσμό όλα αυτά 
τα χρόνια και είναι οι: Κάμπαξης Δημ., Μαράκης Πετ., Ζαχαρίου Γιαν., Παπαδάκης 
Μιχ. και Λιβάνιος Στέλιος. Η ίδια είναι υπεύθυνη για: την εξασφάλιση συμμετοχής 
των ομάδων στο τουρνουά, τον σωστό έλεγχο ώστε να τηρούνται ακριβώς οι ηλικί-
ες σε κάθε κατηγορία και την εξασφάλιση όλων των προσυμφωνηθέντων.

ΜΟΤΟ
Το Μότο του 10ου Πανκυκλαδικού τουρνουά (για αθλητές, προπονητές, γονείς), 

έχει ως εξής:
Σέβομαι και εκτιμώ συμπαίκτες και αντιπάλους. Εφαρμόζω απόλυτα το ευ αγωνί-

ζεσθαι. Υπακούω τυφλά στις αποφάσεις των διαιτητών. Σημασία έχει η συμμετοχή 
και όχι το αποτέλεσμα

Δικαιώματα των παιδιών: Το κάθε παιδί έχει δικαίωμα: να χαίρεται τους αγώνες 
αλλά και τον συναγωνισμό, να παίζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να του φέρονται 
με σεβασμό, να παίζει με παιδιά της ηλικίας του, να ΜΗΝ γίνει… πρωταθλητής!



Του Αγ. Πνεύματος στις Λεύκες
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 

Λεύκες, επί τη ευκαιρία της εορτής του Αγίου Πνεύματος.
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την Αρχιερατική Θεία λειτουργία στον Ιερό 

ναό Αγίας Τριάδος, χωροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Παρο-
ναξίας κ. Καλλινίκου και τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας με τη συμμετοχή του 1ου 
Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Πάρου.


