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■ Ιδέες!
Έχει πλάκα τώρα να μπουν τίποτα ιδέες στο Μάρκο. 

Όπως διαβάσαμε, ο δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Γιώργος 
Θωμάκος, μετείχε σε θεατρική παράσταση στο δημο-
τικό θέατρο Νέας Ερυθραίας, που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο εκδηλώσεων του οργανισμού πολιτισμού 
και αθλητισμού του δήμου Κηφισιάς. Έχει πλάκα τώρα 
να μπουν τίποτα ιδέες…

■ Λέμε τώρα…
Άντε να δω πότε θα σταματήσουν οι αντιγραφές 

και οι μεταφράσεις μέσω translate στις ανακοινώσεις 
ενός νησιωτικού μας δήμου… Όχι τίποτα άλλο, αλλά 
έως δηλώσεις άλλων δημοτικών αρχόντων αναπαρά-
γονται για το νησιωτικό μας δήμο. Να δεις που στο 
τέλος θα τους ζητήσουν και πνευματικά δικαιώματα… 

■ ΔΕΥΑΠ 1
Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ο Μανώλης Φωκιανός 

(ΦΩΚ), έκανε μία ανάρτηση στο facebook, σχετικά με 
την ποιότητα του νερού που πίνουμε στην Παροικιά 
και συγχρόνως «ανέβασε» και σχετικό φωτογραφικό 
υλικό. Στις φωτογραφίες που είδαμε ήταν φανερό ότι 
το νερό δεν είχε διαύγεια και άνετα κάποιος θα το 
θεωρούσε «βρώμικο».

■ ΔΕΥΑΠ 2
Ο Μ. Φωκιανός, στην ανάρτησή του έγραψε ότι του 

ζητήθηκε με ευγενικό τρόπο να αποσύρει το «κακό» 
κείμενό του. Το υπονοούμενο ήταν ότι του ζήτησαν 
από τη ΔΕΥΑΠ να «κατεβάσει» την ανάρτηση ή έτσι 
αφήνεται να εννοηθεί.

■ ΔΕΥΑΠ 3
Διαβάζοντας αρχικά την ανάρτηση δεν έδωσα και 

πολύ σημασία πιστεύοντας ότι αφού δεν είχα πρόβλη-
μα στο δικό μου σπίτι που είναι και αυτό στην Πα-
ροικιά, προφανώς κάποιο πρόβλημα είχαν οι σωλήνες 
ύδρευσης του δικού του σπιτιού.

■ ΔΕΥΑΠ 4
Λίγη ώρα μετά διάβασα όμως μία ανακοίνωση που 

υπέγραφε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Βατίστας Ρούσ-
σος. Στην ανακοίνωση γραφόταν μεταξύ άλλων: «[…] 
το πρόβλημα διαύγειας του νερού που παρουσιάστη-
κε στο δίκτυο της στις 13/09/2016 και 19/09/2016, 
οφείλεται σε 2 διαδοχικές γεωτρήσεις που βρίσκο-
νται στον Έλητα, οι οποίες τροφοδότησαν ξαφνικά 
για μικρό χρονικό διάστημα και προφανώς από υδρο-
γεωλογικούς παράγοντες την ευρύτερη περιοχή της 
Παροικιάς με θολό νερό. Οι συγκεκριμένες γεωτρή-
σεις απομονώθηκαν άμεσα (…)».

■ ΔΕΥΑΠ 5
Προσωπικά χρησιμοποιώ το νερό της ΔΕΥΑΠ και 

πιστεύω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γνωρίζω πολ-
λούς συμπολίτες μας που εργάζονται στην επιχείρηση, 
ξέρω ότι είναι καλοί και φιλότιμοι στην εργασία τους 
και γνωρίζω ακόμα καλύτερα ότι θα ήταν οι πρώτοι 
που θα «φώναζαν» αν υπήρχε πρόβλημα. Ακόμα, γνω-
ρίζω πολύ καλά (από ανθρώπους εκτός Πάρου), ότι 
υπάρχουν στελέχη στην επιχείρηση που γνωρίζουν 
πολύ καλά το αντικείμενο. Όμως άλλο το ένα και άλλο 
το άλλο.

■ ΔΕΥΑΠ 6
Είναι ολοφάνερο στην ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ ότι 

υπήρχε πρόβλημα. Πιστεύω μέχρι κεραίας τα όσα γρά-
φουν για να εξηγήσουν το πρόβλημα. Βλέπω πολύ λο-
γικά τα όσα ισχυρίζονται και με τα λίγα πράγματα που 
γνωρίζω για τις γεωτρήσεις θεωρώ πολύ φυσικό αυτό 
που έγινε. Αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι 
γιατί έπρεπε πρώτα να υπάρξει το δημοσίευμα του 

συμπολίτη μας, ώστε να υπάρχει στη συνέχεια ενημέ-
ρωση από τη ΔΕΥΑΠ. Τι στο καλό προηγήθηκε. Γιατί 
πιστεύουν ότι ήταν καλύτερο που του έκρυψαν. Τι είναι 
αυτό που μπορεί να μείνει μυστικό -και αφορά το δη-
μόσιο βίο- σε ένα μικρό νησί; Με αυτήν την αντίδραση 
που έκαναν έβαλαν τον κόσμο της Παροικιάς να λέει 
ό,τι θέλει και να αφήνει σκιές για την ποιότητα του νε-
ρού που πίνει. Η ΔΕΥΑΠ επικοινωνιακά πήρε κάτω από 
τη βάση αυτή τη φορά και επειδή, δεν μπορεί να φταί-
νε όλοι, κάποιος θα πρέπει να μας εξηγήσει τι έγινε…

■ Χαϊλίκια
Ε ρε χαϊλίκια ο Μάρκος. Μετά το ναύαρχο της Κρο-

ατίας την περασμένη εβδομάδα, συναντήθηκε προ 
ημερών και με τον κυβερνήτη της τορπιλακάτου «Ντε-
γιάννης», στη Νάουσα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
για το έτος ελληνορωσικής φιλίας. Να δω να βγάζει 
ο Μάρκος και ανακοίνωση για την παρουσίαση της 
συναυλίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και τι στον 
κόσμο!

■ Πολιτιστικά
Είχαμε την Αννούλα, μας είχε ταράξει στους γλύ-

πτες και τους ζωγράφους της αφηρημένης τέχνης (με 
είχαν «σύρει» και εμένα μια φορά σε μία τέτοια έκ-
θεση αφηρημένης τέχνης και «έφαγα» μια ώρα στον 
πρώτο πίνακα προσπαθώντας να καταλάβω ποιο είναι 
το πάνω και ποιο το κάτω). Στη συνέχεια έχουμε το 
Θανάση που μας έχει μουρλάνει με τις συναυλίες ελ-
ληνικής μουσικής και τις χορωδίες. Πιο παλιά είχαμε 
και το Λουκή που έκανε παραστάσεις μόνο για δημο-
τικά άσματα, αν και πρέπει να παραδεχτώ πως εκείνος 
φρόντιζε να έχει σε όλες τις εκδηλώσεις σούμα για να 
γινόμαστε «ντέφι». Που θα πάει όμως; Κάποια στιγμή 
θα αναλάβει και ένας άνθρωπος που θα ικανοποιεί 
και τα γούστα των μειοψηφιών και θα διοργανώνει 
«crash test» (με πασαρέλα στον παραλιακό δρόμο 
Παροικιάς), για τις σταρ του πρώην Ανατολικού μπλοκ!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Τα ξενοδοχεία 
στο μέλλον

Πέντε κορυφαίες τάσεις σχετικά με το πώς διαμορ-
φώνεται το μέλλον των ξενοδοχείων, προέβλεψε το 
πάνελ γκουρού της ταξιδιωτικής βιομηχανίας οι οποί-
οι συζήτησαν τα νέα δεδομένα που επιφυλάσσει για 
τα ξενοδοχεία το άμεσο μέλλον, κατά τη διάρκεια του 
ετήσιου συνεδρίου LE Miami.

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία, συμφώνησαν οι σύνε-
δροι, έχει αναγκαστεί να γίνει δημιουργική προκειμέ-
νου να παραμείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
του σύγχρονου ταξιδιώτη. Στην επιδίωξή τους για πε-
ρισσότερες κρατήσεις από την ομάδα επισκεπτών των 
Millennials (γενιά των σημερινών 18ρηδων, 20ρηδων 
και 30ρηδων), τίποτα δε θα βοηθήσει στο μέλλον πε-
ρισσότερο τα ξενοδοχεία, είπαν, όπως τα εξής στοι-
χεία:

- Η εξάλειψη των ξενοδοχείων όπως τα γνω-
ρίζουμε. Ο Parker Stanberry από την εταιρία ενοικία-
σης σπιτιών Oasis Collections, αναφέρει ότι η ζήτηση 
για αυθεντικές εμπειρίες αυξάνεται και τα παραδο-
σιακά ξενοδοχεία θα εξελιχθούν σε κάτι μεταξύ του 
παλαιού μοντέλου τους και της Airbnb.Τα ξενοδοχεία, 
εξήγησε, θα προσφέρουν μεγαλύτερης διάρκειας δια-
μονή και θα ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να ανακα-
λύπτουν την τοπική κοινότητα. Η Accor Hotels με την 
αγορά της Onefinestay, της λονδρέζικης εκδοχής της 
Airbnb, βρίσκεται σ’ αυτόν το δρόμο.

- Βιώσιμος τουρισμός. Οι millennials μέχρι το 
2017 θα αντιπροσωπεύουν την ομάδα επισκεπτών 
με τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές δαπάνες. Όμως τα 
ξενοδοχεία εξακολουθούν να αναρωτιούνται πώς θα 
τους προσεγγίσουν. Κλειδί είναι ο αντίκτυπος, αναφέ-
ρει ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμου 
Travel+SocialGood, Gilad Goren, προβλέποντας ότι τα 
προγράμματα πιστότητας στα ξενοδοχεία θα αποτε-

λέσουν τη δίοδο των επισκεπτών για εμπειρίες από 
την τοπική κοινότητα και ότι τα ξενοδοχεία θα γίνουν 
«κέντρα αντίκτυπου». Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες, εξηγεί 
ο Goren, προτιμούν να ξοδέψουν σε εμπειρίες παρά 
σε υλικά αγαθά. Γι αυτό τα ξενοδοχεία που θα προω-
θήσουν το βιώσιμο τουρισμό θα κερδίσουν, ανέφερε.

- Χώροι εργασίας, στο στυλ των ξενοδοχεί-
ων. Οι χώροι συν-εργασίας είναι το Uber του εμπορι-
κού real estate. Γι’ αυτό η δουλειά από το ξενοδοχείο 
είναι η νέα τάση εργασίας από το σπίτι, αναφέρει ο 
διευθύνων σύμβουλος για την ενοικίαση ιδιωτικών 
χώρων σε μεγάλα ξενοδοχεία, Bizly, Ron Shah. Η απο-
μακρυσμένη εργασία δεν είναι πια ταμπού και σήμερα 
όλοι δουλεύουν από παντού, από νέα περιβάλλοντα 
αναζητώντας έμπνευση, ανέφερε. Τα ξενοδοχεία συ-
χνά έχουν άδειους χώρους συσκέψεων και εταιρίες 
όπως η Bizly τους ενοικιάζουν πια σε ανθρώπους που 
μπορούν να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους ή σαν στο 
χώρο εργασία τους εκεί.

- Ολιστικές εμπειρίες. Το 41% των Αμερικανών 
δεν έλαβε τις αμειβόμενες διακοπές που δικαιούνταν 
το 2015, και όσοι δούλεψαν ένιωσαν ένοχοι ή επέ-
στρεψαν σε πλήρεις ρυθμούς με συσσωρευμένη ερ-
γασία. Οι ομιλητές υποστήριξαν την εκδοχή εργασίας 

ένα μήνα το χρόνο εκτός του γραφείου από μια άλλη 
χώρα όπου ο εργαζόμενος θα εισάγει τον εαυτό του, 
δουλεύοντας κανονικά, σε ένα νέο προορισμό. Εν τω 
μεταξύ, προτάθηκε το όραμα για διακοπές με υπηρε-
σίες που βοηθούν στο πακετάρισμα και τον προγραμ-
ματισμό του ταξιδίου και περιλαμβάνουν βοήθεια στην 
επαναφορά στη δουλειά και διατήρηση της εικόνας 
των διακοπών. Αν τα ξενοδοχεία μπορέσουν να χρησι-
μοποιήσουν την επιθυμία για μια καλύτερη ισορροπία 
εργασίας-ζωής και να δημιουργήσουν πιο ολιστικές 
εμπειρίες διακοπών, θα διευκολυνθούν στην προσέλ-
κυση πελατών. 

- Προσφορά υπηρεσιών με χαμόγελο. Τίποτα 
δεν κερδίζει τον επισκέπτη όπως το αυθεντικό καλω-
σόρισμα. Το μέλλον κινείται προς το παρελθόν, όταν η 
εξυπηρέτηση είχε την πιο ευγενή σημασία της λέξης, 
σήμαινε αγάπη και φροντίδα, αναφέρει ο ξενοδόχος 
Aldo Melpignano.Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε 
επισκέπτες και προσωπικό πρέπει να είναι θολή, και 
για τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου είπε ότι πρέ-
πει να βοηθούν τους επισκέπτες να ζουν σαν ντόπιοι 
και να αποκτούν εμπειρία από τον τοπική κοινότητα. 
Τα ξενοδοχεία, τόνισε, γίνονται μια κοινότητα όπου οι 
επισκέπτες και το προσωπικό απολαμβάνουν μαζί τα 
γεύματά τους.

Στοχευμένες 
δράσεις  
προβολής των 
νησιών μας

Στο πλαίσιο του τριετούς ολοκληρωμένου Στρατη-
γικού Σχεδίου Ανάπτυξης Τουρισμού και της συνερ-
γασίας με τη Marketing Greece, η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου συνεχίζει να υλοποιεί ενέργειες δημοσιότητας 
και ψηφιακής προβολής για την προώθηση προορι-
σμών της, με μεγάλης έκτασης αφιερώματα σε κορυ-
φαία μέσα του εξωτερικού και ένα ισχυρό ψηφιακό 
αποτύπωμα. 

Για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου, δημοφιλή και 
υψηλής αναγνωσιμότητας έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα, από καίριες ευρωπαϊκές αγορές όπως Γαλλία, 
Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, επισκέφτηκαν κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού και μόνο τον Ιούλιο πάνω 
από 10 προορισμούς του Νοτίου Αιγαίου, και αποκά-
λυψαν μέσα από εκτενή αφιερώματα και ρεπορτάζ, τη 
μοναδικότητα των νησιών, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτε-
ρες ομορφιές τους.

Με παρουσία δημοσιευμάτων, που μόνο για το μήνα 
Αύγουστο ξεπέρασαν τα 15, σε κορυφαία έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα με μηνιαία κυκλοφορία 2.225.750 
και 26.914.000 μοναδικούς επισκέπτες αντίστοι-
χα και σε blog sυψηλής αναγνωσιμότητας, οι προο-
ρισμοί του Ν. Αιγαίου αποτελούν ένα από τα κύρια 
θέματα της ύλης τους. Ταυτόχρονα, τα social media 
κατακλύζονται από εικόνες διεθνών travel bloggers 

και διασημοτήτων, με συνολικό reachσε Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTubeκαι Snapchat πάνω από 
2.300.000, οι οποίοι επισκέπτονται τους προορισμούς 
Ν. Αιγαίου και μοιράζονται τις εμπειρίες τους με εκα-
τομμύρια χρήστες. 

Παράλληλα διοργανώθηκε μια σειρά από ταξίδια 
με προσκεκλημένους διασημότητες του εξωτερικού, 
οι οποίοι δεν παρέλειψαν να μοιραστούν την εμπειρία 
τους αλλά και χαρακτηριστικές εικόνες των προορι-
σμών που επισκέφτηκαν στα προσωπικά τους μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Επιπρόσθετα, πλήθος ισχυρών διαμορφωτών ψηφι-
ακής γνώμης, επισκέφτηκαν τον Αύγουστο τα νησιά 
του Ν. Αιγαίου τροφοδοτώντας τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με στιγμές, τοπικές συνήθειες και εικόνες, 
κάνοντας κοινωνούς της εμπειρίας τους, τα εκατομμύ-
ρια κοινού τους. Ταυτόχρονα, οι προορισμοί του Νο-
τίου Αιγαίου αποτέλεσαν σημαντική ενότητα της προ-
ώθησης της ψηφιακής πλατφόρμας Discovergreece.
com και του οικοσυστήματός της. Οι προορισμοί των 
Κυκλάδων και Δωδεκανήσων συγκέντρωσαν πάνω 
από 92.000 page views το μήνα Αύγουστο. 

Τέλος, στο πλαίσιο της προώθησης των προορισμών 
της Περιφέρειας αναπτύχθηκαν στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του Discover Greece, online διαγωνισμοί 
και αναρτήσεις με πλούσιο περιεχόμενο σε μία ψηφια-
κή κοινότητα με πάνω από 330.000 engagement και 
συνολικό reach πάνω από 4.900.000, με στόχο την 
ανάδειξη μοναδικών στιγμών και την εμπλοκή του κοι-
νού στη διάδοση των μηνυμάτων της. 

Για τα αποτελέσματα της στρατηγικής φιλοξενίας 
δημοσιογραφικών αποστολών και bloggers σε Δωδε-
κάνησα και Κυκλάδες η αντιπεριφερειάρχης του-
ρισμού, Μαριέτα Παπαβασιλείου, δήλωσε: 

«Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και η διεύθυνση τουρι-
σμού με σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας μέσα από 
το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διε-

θνή ΜΜΕ με μεγάλη επιρροή, προβάλουν συστηματι-
κά και στοχευμένα την τουριστική εικόνα, τον πλούτο, 
τις ομορφιές και τη μοναδικότητα των προορισμών 
των νησιών των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. 
Με συνέπεια στο τριετές στρατηγικό πλάνο τουρι-
στικής προβολής που εκπονήσαμε σε συνεργασία με 
τον ΣΕΤΕ και την Marketing Greece, η Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου πέρασε στην ψηφιακή εποχή και εφαρμόζει 
καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της τουριστικής 
φήμης του τόπου μας και την τόνωση της επισκεψι-
μότητας.

Ήδη τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος 
είναι εντυπωσιακά. Πλήθος δημοσιευμάτων σε κορυ-
φαία έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ μόνο την περίοδο 
Ιουλίου-Αυγούστου προέβαλλαν τα νησιά μας σε ένα 
κοινό που ξεπερνά τα 26 εκατομμύρια!   

Συνεχίζουμε δυναμικά την ίδια στρατηγική, καθώς 
μία σειρά από σημαντικές αποστολές διοργανώνονται 
τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με έμφαση στα με-
γαλύτερα νησιά, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν 
το concept του «Island Break» για την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου».

Συνάντηση
Η επιτροπή τουρισμού και ανάπτυξης δήμου Πάρου, 

στο πλαίσιο των δράσεων τουριστικής ανάπτυξης και 
προβολής του νησιού μας, διοργανώνει επιχειρηματική 
συνάντηση (B2B) με Τούρκους τουριστικούς πράκτο-
ρες.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο δη-
μαρχείο Πάρου, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και 
ώρα 18:00.

Σημειώνουμε ότι οι τούρκοι τουριστικοί πράκτορες 
πραγματοποιούν από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 
ταξίδι γνωριμίας και εξοικείωσης στην Πάρο.
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Δρομολόγια
Τα δρομολόγια στο πορθμείο Πούντα – Αντίπαρος 

και αντίστροφα, διαμορφώνονται έως το τέλος Σε-
πτεμβρίου 2016 ως εξής:

Από Αντίπαρο
06:00 – 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
06:15 – 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.

Η Ρωσία στην 
Πάρο!

Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις που διοργάνωσαν ο δήμος Πάρου, το πολιτιστικό 
πάρκο δήμου Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ στο πλαίσιο του 
αφιερωματικού έτους 2016 - Η Ρωσία στην Ελλάδα. 

Τις εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του ο σύμ-
βουλος της πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην 
Ελλάδα, Bechenkov Alexey, καθώς και ο κυβερνήτης 
και αξιωματικοί του ΤΠΚ «Ντεγιάννης», το οποίο βρι-
σκόταν στην Πάρο, σε όλη τη διάρκεια του εορταστι-
κού τριημέρου.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή σήμανε την έναρξη των εκ-
δηλώσεων την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, με ένα ξε-
χωριστό μουσικό αφιέρωμα στη Ρωσία, με σολίστ την 
σοπράνο Έλενα Κελεσίδη και τον Δημήτρη Γιάκα στο 
πιάνο. Πολλοί ήταν εκείνοι που απόλαυσαν τη συναυ-
λία που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο «Αρχίλοχος» 
του πάρκου δήμου Πάρου, με τη μαγευτική θέα στο 
φωτισμένο από την πανσέληνο κόλπο της Νάουσας.

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, διακεκριμένοι ιστορι-
κοί και ερευνητές φώτισαν άγνωστες πτυχές της ιστο-
ρίας της Πάρου κατά την περίοδο των Ορλωφικών, 
στο διεθνές συμπόσιο με τίτλο: «Η Ρωσία στο Αιγαίο 
1770-1775, οι μακροχρόνιες συνέπειες μιας βραχύβι-
ας ηγεμονίας». Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Πά-
ρου παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις ομιλίες που 
πραγματοποιήθηκαν στον πολυχώρο του δημοτικού 
σχολείου Νάουσας, μέσα από τις οποίες τους δόθηκε 
η ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά στοιχεία τόσο για 

την κοινωνικο-πολιτική κατάσταση της Μεσογείου στα 
χρόνια της Ρωσικής εκστρατείας, όσο και για την πο-
λιτική και ιδεολογική παρουσία της Ρωσίας στο Αιγαίο 
και ιδιαίτερα στο νησί της Πάρου.

Την τελευταία μέρα των εκδηλώσεων, Κυριακή 18 
Σεπτεμβρίου, μετά την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης 
στον Ιερό Ναό του μοναστηριού του Άη Γιάννη Δέτη, 
έγιναν τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής στήλης, πα-
ρουσία του κυβερνήτη, αξιωματικών και τιμητικού αγή-
ματος, του συμβούλου της πρεσβείας κ. Bechenkov, 
του δημάρχου Πάρου κ. Μ. Κωβαίου, του προέδρου 
της ΚΔΕΠΑΠ κ. Αθ. Μαρινόπουλου, εκπροσώπων της 
διοίκησης του δημοτικού πάρκου και δημοτικών συμ-
βούλων. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στη Μό-
νιμη Έκθεση «Η Πάρος μέσα από τη Ρώσικη Χαρτο-
γραφία 1770-1774».

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο από το γραφείο δη-
μάρχου Πάρου: «[…] Με την επίσημη συμμετοχή της 
Πάρου στο έτος 2016 «Η Ρωσία στην Ελλάδα», επιδι-
ώχτηκε να αναδειχθεί η Πάρος σε προνομιακό χώρο 
συνεργασίας και κοινών εκδηλώσεων Ελλάδας και 
Ρωσίας και να καταστεί ένας ελκυστικός τουριστικός 
προορισμός για τους Ρώσους επισκέπτες. 

Στις εκδηλώσεις διανεμήθηκε και ειδική έκδοση του 
πάρκου στα ελληνικά και αγγλικά, στην οποία παρου-
σιάζεται η εκστρατεία των Ρώσων από την Κρονστάν-
δη στην Πάρο, ο Ρωσικός ναύσταθμος στη Νάουσα 
και παρουσιάζονται οι έγχρωμοι ρωσικοί χάρτες για 
το Αιγαίο και την Πάρο που εκτίθενται στην έκθεση 
και οι οποίοι δημοσιεύονται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα. Οι διοργανωτές - ο δήμος Πάρου, το πολιτι-
στικό πάρκο Πάρου Άη Γιάννης Δέτης και η ΚΔΕΠΑΠ - 
ευχαριστούν θερμά τους χορηγούς και του χορηγούς 
επικοινωνίας, τους προσκεκλημένους μουσικούς και 

τους ιστορικούς επι-
στήμονες που συμμε-
τείχαν και όσους εθε-
λοντές συνέβαλλαν 
στην επιτυχή πραγ-
ματοποίηση των εκ-
δηλώσεων, χάρη στις 
οποίες ξεδιπλώθηκε 
μια σελίδα της τόσο 
πλούσιας ιστορίας 
του νησιού μας, μια 
σημαντική πτυχή της 
την οποία σεβόμαστε 
και τιμούμε».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Νέα επιστολή 
Κ. Μπιζά

Νέα επιστολή έστειλε ο έπαρχος Πάρου, κ. Κώστας 
Μπιζάς, προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, κ. 
Παύλο Πολάκη σχετικά με τη μη τοποθέτηση μονίμων 
και επικουρικών γιατρών στο Κ.Υ. Πάρου.

Στην επιστολή του ο έπαρχος Πάρου, κ. Μπιζάς ση-
μειώνει:

«Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Με έγγραφο σας προς τον έπαρχο Πάρου στις 6 

Ιουλίου 2016, μας είχατε ενημερώσει ότι το Κ.Υ. Πά-
ρου πρόκειται να στελεχωθεί άμεσα με τις παρακάτω 
ειδικότητες ιατρών και συγκεκριμένα:

α) Με δύο (2) θέσεις μόνιμων ιατρών (1 Παθολό-
γο ή Γενικό Ιατρό και 1 Παιδίατρο) οι οποίες έχουν 
εγκριθεί όπως αναφέρατε στο σχετικό έγγραφο και 
θα προκηρύσσονταν άμεσα.

β) Με τρείς (3) θέσεις επικουρικών ιατρών (1 Γενικό 
Ιατρό ή Παθολόγο, 1 Παιδίατρο και 1 Ορθοπεδικό) οι 
οποίες έχουν ανοίξει από την 2η ΥΠΕ, ενώ η Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου τις επιδοτεί με έξτρα μηνιαίο 
βοήθημα.

Σας ενημερώνουμε ότι τις σχετικές ανακοινώσεις 
για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων ανέφερε και 
ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, κατά την επί-
σκεψη του στο νησί της Πάρου στις 29 Ιουλίου 2016 
για τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου της Πάρου. Δυ-
στυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη 
για την κάλυψη των παραπάνω ειδικοτήτων στο Κ.Υ. 
της Πάρου. 

Αναμένουμε τις ενέργειες σας για την άμεση κάλυ-
ψη των παραπάνω ειδικοτήτων διότι οι ελάχιστοι μό-
νιμοι ιατροί καθώς και οι αγροτικοί ιατροί βρίσκονται 
στα ανθρωπίνως δυνατά όρια τους και καταβάλλουν 
υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν ζω-
ντανή τη δωρεάν δημόσια υγεία».

Δωρεά στο 
Κ.Υ.

Η θεατρική ομάδα από το «Σπίτι του δασκάλου» και 
η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, έκαναν δωρεά προς το 
Κ.Υ. Πάρου για τις ανάγκες του, μέσω των χρημάτων 
που συγκέντρωσαν από τη θεατρική ομάδα.

Σε σχετική ανακοίνωσή τους σημειώνουν: «Με πολ-
λή χαρά σας ενημερώνουμε ότι τα χρήματα που συ-
γκεντρώθηκαν από την ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου για 
το Κέντρο Υγείας στο πλαίσιο της θεατρικής παρά-
στασης της θεατρικής ομάδας του Σπιτιού του Δα-
σκάλου τον Ιούνιο  διατέθηκαν ως εξής:

- επισκευή του κεντρικού σέρβερ, κόστισε 218,24 
ευρώ (υλικά, εργασία και αποστολή)

- αγορά αναισθητικών για το οδοντιατρείο, κόστισε 
95 ευρώ (υλικά και αποστολή).

Το υπόλοιπο είναι 10 ευρώ τα οποία θα παραμεί-
νουν στο Σπίτι του Δασκάλου για λειτουργικά έξοδα 
(νερά κ. λ)

Το θέατρο (όπως και κάθε μορφή Τέχνης) «διαλέ-
γεται με το εμείς» και μέσα από την αλληλεπίδραση 
της αλληλεγγύης διατηρεί τη ζωντάνια του. Η θεα-
τρική ομάδα του Σπιτιού του Δασκάλου λειτουργεί με 
αυτή την αίσθηση και καταθέτει  «στην άξενη εποχή 
του εγώ» την προσπάθειά της για την αλληλεγγύη. 
Ευχαριστούμε όλους εσάς που παρευρεθήκατε στην 
παράσταση και βοηθήσατε σε αυτή την προσπάθεια».

Ευχαριστήριο

Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Το Κέντρο Υγείας Πάρου εκφράζει τις θερμές ευ-
χαριστίες του προς την ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου για 
την επισκευή του σέρβερ και την αγορά αναισθητικών 
για το οδοντιατρικό τμήμα του ΚΥ.

Τέτοιες ενέργειες προάγουν το κοινωνικό αίσθημα 
ευθύνης και συνοχής της τοπικής κοινωνίας και ευελ-
πιστούμε να βρουν μιμητές και από άλλους φορείς».

Διαμαρτυρία 
ΣΕΤΚΕ

Η ΣΕΤΚΕ (Συνομοσπονδία Τουριστικών Καταλυ-
μάτων Ελλάδος), υπό τον τίτλο: «Ταφόπλακα» το 
καθεστώς ΟΑΕΕ για τις μικρές τουριστικές 
επιχειρήσεις», διαμαρτύρεται έντονα για την ένταξη 
των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων στον ΟΑΕΕ.

Η ανακοίνωση της ΣΕΤΚΕ έχει ως εξής:
«Σε ξαφνικό θάνατο οδηγούνται οι επιχειρήσεις 

μικρών τουριστικών καταλυμάτων, που δραστηριο-
ποιούνται σε περιοχές της χώρας με λιγότερους από 
2.000 κατοίκους και οι οποίες επιστρέφουν σε καθε-
στώς ΟΑΕΕ. 

Έπειτα από το «μπλόκο» των δανειστών στις ευνοϊ-

κές ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας, και σύμφω-
να με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, μετά 
την πρόσφατη συνάντηση του υπουργού Εργασίας, 
Γιώργου Κατρούγκαλου, με τους θεσμούς, οι ιδιοκτή-
τες τουριστικών καταλυμάτων εντάσσονται στη νέα 
διαδικασία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που 
ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 
2017 κι έπειτα θα καταβάλλουν το 20% του 
εισοδήματός τους για συνταξιοδοτική κάλυψη 
και το 6,95% για ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη. Δυστυχώς, η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις 
υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύνσεις, θα οδηγή-
σουν, με μαθηματική ακρίβεια, σε «εξόντωση» τις επι-
χειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων και σε 
«ακρωτηριασμό» τον κλάδο. Οι ιδιοκτήτες τουριστι-
κών καταλυμάτων μικρής δυναμικότητας, λειτουργώ-

ντας ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης του τουρισμού, 
αφού ουσιαστικά αποτελούν και τα μοναδικά κατα-
λύματα σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, μη 
μπορώντας να ανταποκριθούν στο επιπρόσθετο αυτό 
δυσβάσταχτο κόστος, είτε θα βάλουν λουκέτο στις 
επιχειρήσεις τους, είτε θα κλείσουν τα βιβλία τους και 
θα συνεχίσουν να λειτουργούν παράνομα. 

Οι συνέπειες προβλέπονται δυσάρεστες, τόσο για 
τον τουρισμό και την οικονομία των απομακρυσμέ-
νων, νησιωτικών περιοχών της χώρας, όσο κατ’ επέ-
κταση για τη νησιωτικότητα, την απασχόληση και τα 
έσοδα του κράτους. 

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας να μην 
ενδώσει στις πιέσεις του κουαρτέτου των δανειστών, 
αφού στην προκειμένη περίπτωση οι απώλειες στα 
έσοδα του κράτους και την ταλαιπωρημένη ελληνική 
οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτερες».

Εκδήλωση 
στην Αγκαιριά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 
Ύψωση Του Τίμιου Σταυρού στην Αγκαιριά και την 
Αλυκή.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή του Σταυ-
ρού με τον πανηγυρικό εσπερινό και συνεχίστηκαν 
ανήμερα το πρωί με τη Θεια λειτουργία κατά την ολο-
κλήρωση της οποίας μοιράστηκε ο καθιερωμένος βα-
σιλικός, κλπ.

Το ίδιο βράδυ, στο λιμανάκι της Αλυκής, πραγμα-
τοποιήθηκε συναυλία με το συγκρότημα «RIGAS EN 
SAMPLE», με θέμα: «το λαϊκό τραγούδι στον Ελληνικό 
κινηματογράφο», υπό την αιγίδα της ΚΔΕΠΑΠ.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, εκπρόσω-
ποι του ιερού κλήρου, ο έπαρχος Πάρου, Κ Μπιζάς, ο 
δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, δημοτικοί σύμβουλοι 
καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, και πλήθος κόσμου.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν με ανακοίνωσή τους 
όλους τους εθελοντές για τη βοήθειά τους. Οι εκδη-
λώσεις συνδιοργανώθηκαν από το δήμο Πάρου την 
ΚΔΕΠΑΠ τη δημοτική κοινότητα Αγκαιριάς, τον πολι-
τιστικό σύλλογο Αγκαιριάς και το εκκλησιαστικό συμ-
βούλιο του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Αγκαιριάς.
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Λαϊκά πνευστά 
του Αιγαίου

 Από 9 έως 11 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθη-
κε στην Ικαρία η «Μουσική Συνάντηση Λαϊκών Πνευ-
στών του Αιγαίου», συμπληρώνοντας 14 χρόνια σε 
μια μεγάλη πολιτιστική δράση για τη διάσωση, μελέτη, 
προβολή και διάδοση της μουσικής κληρονομιάς του 
Αιγαίου.

Η φετινή συνάντηση κινητοποίησε περισσότερους 
από 130 μουσικούς από 13 νησιά: από τις Κυκλάδες 
(Άνδρος, Αντίπαρος, Κέα, Κύθνος, Μύκονος, Νάξος, 
Πάρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σύρος), τα Δωδεκάνησα 
(Κάλυμνος, Λέρος) και από το Ανατολικό Αιγαίο (Σά-
μος, Ικαρία). Ανάμεσά τους ήταν και πολλοί νέοι και 
παιδιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού και 
τη συστηματική προσπάθεια για το πέρασμα των πα-
ραδοσιακών πνευστών (τσαμπούνα και σουραύλι) στις 
νεότερες γενιές.

Τη σπουδαιότητα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει και 
η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να προτείνει 
τα λαϊκά αερόφωνα του Αιγαίου για ένταξη στον κα-
τάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ου-
νέσκο, η οποία χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από τους 
συμμετέχοντες! Οι «Μουσικές Συναντήσεις» επιδιώ-
κουν να φέρουν σε επικοινωνία τους οργανοπαίκτες-
θεματοφύλακες του παραδοσιακού ύφους και ήθους 
των νησιών, να τους δώσουν την ευκαιρία να ανταλ-
λάξουν γνώσεις και εμπειρίες και να αποκτήσουν κίνη-
τρα για τη συνέχιση της μουσικής τους κληρονομιάς. 
Παράλληλα, οι νέοι έχουν την ευκαιρία ν’ ακούσουν 
τους παλαιότερους και να μυηθούν στην αυθεντική 

μουσική παράδοση του Αιγαίου. Με την εμπειρία των 
μουσικών συναντήσεων, συγκροτούνται ήδη πρότυπα 
μουσικά αρχεία στα μεγαλύτερα νησιά (με ανάλογη 
προοπτική και για τα υπόλοιπα), ενώ υλοποιούνται ται-
νίες-ντοκιμαντέρ όπου καταγράφονται αντιπροσωπευ-
τικές, συχνά αθέατες μέχρι τώρα, όψεις του Αιγαιακού 
μουσικού πολιτισμού. 

Η Μουσική Συνάντηση Λαϊκών Πνευστών Αιγαίου 
διοργανώθηκε από το δήμο Ικαρίας και τον σύλλογο 
φίλων μουσείου ελληνικών μουσικών λαϊκών οργά-
νων - συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη και την επιστη-
μονική υποστήριξη του τμήματος μουσικών σπουδών 
- τομέας εθνομουσικολογίας του πανεπιστημίου Αθη-
νών.

Παράπονα
Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν το παράπονο και τη 

διαμαρτυρία τους για την απουσία της πολιτείας, σε 
επίπεδο των αρμοδίων περιφερειών Νοτίου και Βο-
ρείου Αιγαίου. 

Με κοινό ψήφισμα τις καλούν να αναλογιστούν και 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την ενίσχυση και 
συνέχιση του θεσμού των «Μουσικών Συναντήσεων 
Λαϊκών Πνευστών» που αποτελούν κορυφαίο πολιτι-
στικό γεγονός για τη μουσική κληρονομιά του Αιγαί-
ου! Στην κοινή διαβούλευση αποφασίστηκε επίσης να 
συσταθεί επιτροπή με εκπροσώπους απ’ όλα τα νησιά 
και να συνταχτεί σχετικό υπόμνημα προς τα υπουργεία 
Πολιτισμού και Παιδείας, με στόχο την ενίσχυση του 
επιμορφωτικού χαρακτήρα των Συναντήσεων, τη δη-
μιουργία τοπικών μουσικών εργαστηρίων και αρχείων 
και την ένταξη των οργάνων στο σχολικό πρόγραμμα.

Σημειώνουμε πάντως, ότι παρά τις αντιξοότητες, η 
συνάντηση μπόρεσε τελικά να πραγματοποιηθεί χάρη 
στην αφοσίωση και τη συγκινητική ανταπόκριση των 

μουσικών, που προσφέρθηκαν να καλύψουν οι ίδιοι 
τα έξοδα της μετακίνησης και διαμονής τους, ώστε 
να μη ματαιωθεί αυτή η καθιερωμένη μεγάλη σύναξη 
που όλοι περιμένουν κάθε χρόνο με ενθουσιασμό και 
ανυπομονησία! Ο δήμος και οι σύλλογοι της Ικαρίας 
εξασφάλισαν τις εσωτερικές μετακινήσεις και τη δι-
ατροφή στα τοπικά γλέντια. Τέλος, η φετινή συνάντη-
ση καταγράφηκε από το συνεργείο της τηλεοπτικής 
εκπομπής «Το Αλάτι της Γης» της ΕΡΤ1, απ’ όπου θα 
προβληθεί στο πλαίσιο του νέου κύκλου που ξεκινά 
τον Οκτώβριο.

Πολιτισμός | 7

Εκδρομή
Τη φθινοπωρινή εκδρομή του θα πραγματοποιήσει 

ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, το διάστημα από 19 
έως 27 Οκτωβρίου 2016. Προορισμός: της εκδρομής 
είναι η Πελοπόννησος και τα Κύθηρα (με προσκύνημα 
στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα.

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
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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
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ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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ενώνουµε τα χέρια στη µάχη
Κλείσε τώρα ραντεβού για το δικό σου
έλεγχο µε το ειδικό πακέτο
για µαστογραφία και υπέρηχο µαστού
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Οι προσφυγές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλων φορέων του Νοτίου 
Αιγίου κατά της από 29/9/2015 υπουργικής απόφασης που προέβλεπε τη σταδιακή 
κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά: Ρόδος, Σαντορίνη, 
Μύκονος, Νάξος, Πάρος και Σκιάθος, συζητήθηκαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016.

Στις προσφυγές τους, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο δήμος Μυκόνου, οι δι-
κηγορικοί σύλλογοι Σύρου και Νάξου, το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, καθώς και 
επιχειρηματίες, ζήτησαν να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση, ως αντίθετη σε σωρεία 
συνταγματικών διατάξεων, αλλά και ως παράνομη και αντίθετη στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία καθώς όπως ισχυρίστηκαν:

– Αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών, καθώς 
ο φόρος δεν μπορεί να βαρύνει ορισμένο μόνο κύκλο προσώπων και να πλήττει 
ορισμένη μόνο κατηγορία φορολογουμένων και η επιβολή αυξημένου ΦΠΑ σε ορι-
σμένα μόνο νησιά, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, ισοδυναμεί 
με επιβολή νέου φόρου στα νησιά αυτά.

– Παραβιάζεται επίσης και η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς οι 
κάτοικοι των 6 αυτών νησιών βαρύνονται με αυξημένο ΦΠΑ, σε σχέση με τους κα-
τοίκους των άλλων νησιών του Αιγαίου και της ηπειρωτικής Ελλάδας.

– Προσκρούει στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/112/ΕΚ που καθορίζει κοινό σύστη-
μα ΦΠΑ μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, η Ολομέλεια του ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις της, η οποία 
αναμένεται σύμφωνα με νομικούς κύκλους σε 2-3 μήνες.

Δήλωση Χατζημάρκου
Ο περιφερειάρχης νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη 

συζήτηση στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 16/9/2016, για την 
προσφυγή κατά της απόφασης κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 
νησιά μας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της προσφυγής μας στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας κατά της απόφασης κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
στα νησιά μας.

Είμαστε αισιόδοξοι γιατί δίνουμε ένα αγώνα δίκαιο, τίμιο, με επιχειρήματα, με 
την αλήθεια σημαία και οδηγό μας. Αντίπαλος μας είναι η παραπληροφόρηση και 
η προπαγάνδα κατά των νησιών. Θα κερδίσουμε γιατί η αλήθεια και το δίκαιο είναι 
πάντοτε οι τελικοί νικητές.

Θα κερδίσουμε γιατί δεν θα σταματήσουμε, δεν θα λυγίσουμε, δεν θα υποκύψου-
με στις λογικές παραίτησης του παρελθόντος».

Η συζήτηση
Στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπήρξε δυναμική 

παρέμβαση των νομικών εκπροσώπων των φορέων, όπως και των νομικών εκπρο-
σώπων των ιδιωτών (επαγγελματίες).

Σύμφωνα με παρόντες στη συζήτηση εξίσου δυναμική ήταν και η νομική εκπρο-
σώπηση του Δημοσίου, που ζητούσαν να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί 
των αιτούντων. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του ανώτατου 

Αναμένοντας τη δικαίωση
Η συζήτηση στο Σ.τΕ. για το ΦΠΑ
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δικαστικού –προέδρου του Σ.τΕ.- κ. Νικολάου Σακελλαρίου, και ενώπιον 22 
ανώτατων δικαστών. Οι νομικοί εκπρόσωποι των νησιών μας έδωσαν έμφαση στο 
ότι τα σχετικά νομοθετικά μέτρα είναι επαχθέστατα, επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό 
τους νησιώτες και παραβιάζουν κατάφωρα τις συνταγματικές επιταγές και την ενω-
σιακή κατευθυντήρια γραμμή για λήψη ενισχυτικών μέτρων ανάπτυξης στα νησιά.

Ακόμα, υποστήριξαν ότι με την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά μας, 
αυτά μαραζώνουν και έτσι, επιταχύνεται η οικονομική δυσπραγία εξαιτίας των δυ-
σμενών συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης και του απομονωτισμού τους, παρά τις 
συνταγματικές και διεθνείς επιταγές περί προστασίας τους. Ακόμα, σε κάποια στιγμή 
της νομικής αντιπαράθεσης νομικός εκπρόσωπος (όταν άκουσε περί «προστασίας» 
της νησιωτικότητας), φέρεται να γύρισε και να είπε: «[…] Φτάνει, όχι άλλη προ-
στασία της νησιωτικότητας, έχουμε σκάσει πια από την πολλή προστα-
σία!». Στη συνέχεια, ο ίδιος νομικός εκπρόσωπος των νησιών μας άρχισε να εξηγεί 
τα μεγάλα προβλήματα που έχουν τα νησιά και αυτά τα γνωρίζει κάποιος μόνο αν 
ζει μόνιμα σε αυτά. Εξήγησε τα προβλήματα που δημιουργούνται σε θέματα καθη-
μερινότητας (π.χ. υγεία, ακτοπλοϊκή συγκοινωνία), εξήγησε ότι το «λεωφορείο» των 
νησιωτών είναι το πλοίο και «δρόμος» η θάλασσα και έκανε αναφορές για τα διπλά 
και τριπλά δρομολόγια που πρέπει να κάνει ένας νησιώτης για μία απλή διαδρομή. 
Ομοίως έγιναν αναφορές για τις ακριβές τιμές των εισιτηρίων, για το πόσα χρήματα 
χρειάζεται ένας νησιώτης για να διεκπεραιώσει απλές εργασίες με το δημόσιο ή 
πόσο χρόνο και πόσο χρήμα πρέπει να δαπανήσει ένας κάτοικος νησιού για να πάει 
στην έδρα του Νομού που ανήκει. 

Η αντίθετη πλευρά της νομικής εκπροσώπησης (πολιτεία) υποστήριξε πως δε γί-
νεται καμία παραβίαση του Συντάγματος και της νησιωτικότητας, καθώς πρέπει να 
υπάρχει φορολογική ισότητα και αναλογικότητα σε όλους τους πολίτες της επικρά-
τειας.

Τέλος, ο νομικός σύμβουλος της πολιτείας υποστήριξε ότι «η αύξηση του μειωμέ-
νου ΦΠΑ ανυψώθηκε σε επίπεδο νόμου και ότι δεν προκύπτει πως η Σύρος και η 
Πάρος μπορεί να έχουν μειωμένους συντελεστές, έναντι π.χ. της Γαύδου».

Το δικαίωμα…
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, στις 13 Ιουλίου 

2016, γνωμοδότηση η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διάταξη υπέρ της συ-
νέχισης του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στα ευρωπαϊκά νησιά, όπως 
προβλέπεται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ.

Την πρωτοβουλία πρότασης σχετικής τροπολογίας ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης 
Γκόφας, μέλος της ΕΟΚΕ και εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ. Μετά από επίμονη και 
επίπονη προσπάθεια η Ολομέλεια δέχτηκε την εν λόγω τροπολογία.

Ο πρόεδρος του INSULEUR και πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου 
Πειραιώς, κ. Γιώργος Μπενέτος, δήλωσε τα εξής:

«Το Δίκτυο μας συνεχίζει τις προσπάθειές του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απευ-
θυνόμενο σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, για τη διατήρηση του καθεστώτος μειω-
μένου ΦΠΑ στα νησιά μας, ιδιαίτερα στα ελληνικά, είτε στην μετά μνημόνιο εποχή 
είτε κατά τη διάρκεια του μνημονίου με την σύμφωνη γνώμη των εταίρων μας. 
Πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμά του τον περασμένο Φεβρουάριο 
και σήμερα η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αναγνωρίζουν το 
δίκαιο των θέσεων μας και αιτημάτων των νησιωτών μας και νησιωτικών επι-
χειρήσεων που δίνουν καθημερινές μάχες για την επιβίωση τους. Ευχαριστούμε 
ειλικρινά τον συνάδελφο Παναγιώτη Γκόφα και την ΓΣΕΒΕΕ για την υποστήριξη 
και την αμέριστη βοήθεια του. Στον αγώνα αυτό καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση 
αρωγό των προσπαθειών μας».

Γύρω μας…
Οι συντελεστές στα τρόφιμα σε άλλες ευρωπαϊκές ανταγωνιστικές μας χώρες 

τουριστικά, είναι χαμηλότεροι. Συγκεκριμένα: στην Κύπρο είναι 5% και 19%, στην 
Ισπανία 4% και 10%, στη Γαλλία 5,5%, 10% και 20% και στην Ιταλία είναι 4% και 
10%.

Ακόμα, στον τουρισμό ο συντελεστής ΦΠΑ διαμορφώνεται ως εξής σε ανταγω-
νιστικές με την Ελλάδα χώρες: Στην Κύπρο βρίσκεται στο 9%, σε Γαλλία, Ιταλία και 
Ισπανία στο 10% και στην Τουρκία στο 8%.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την εστίαση έχουμε: Σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία ο ΦΠΑ 
βρίσκεται στο 10% και στη γειτονική Τουρκία στο 8%. 

Η αλήθεια
Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ δεν είναι μία ελληνική «πατέντα». Ειδικά 

φορολογικά καθεστώτα ή ολική εξαίρεση από το ΦΠΑ υπάρχουν σε Δανία, Γερμα-
νία, Ισπανία, Γαλλία, Αυστρία, Πορτογαλία, και Φιλανδία.

Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά μας δεν αποτελεί χαριστική ρύθ-
μιση. Είναι αντισταθμιστικό μέτρο απέναντι στα οξυμένα προβλήματα και τις ιδιαι-
τερότητες του (αυξημένο μεταφορικό κόστος, μειωμένες οικονομίες κλίμακος, εθνι-
κοί και κοινωνικού λόγοι.

Η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος στα νησιά μας, θα οδηγήσει μαθηματικά 
σε μείωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που παράγονται σε αυτά. Κα-
τάρρευση του τουρισμού λόγω της θεσμοθέτησης ελεύθερων ζωνών τουρισμού 
στην Τουρκία, κίνδυνο ερήμωσης των μικρών - μειονεκτικών νησιών, αύξηση της 
ανεργίας, απαξίωση των μεγάλων δημόσιων επενδύσεων που έχουν συγχρηματο-
δοτηθεί από την Ελλάδα και την Ε.Ε., και, (κάτι που ήδη είναι φανερό), γιγάντωση 
της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, αφού η «μαύρη» οικονομία θα είναι 
το «αντίδοτο.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τουριστική 
σεζόν 2016

Ούτε για θριάμβους, αλλά ούτε και για μουρ-
μούρες δεν προσφέρονται τα πρώτα στοιχεία  για 
τη φετινή θερινή σαιζόν στην Πάρο.

Η αλήθεια είναι πάντως ότι το ξεκίνημα με την 
κίνηση του Πάσχα 2016 μας έκανε λίγο πιο αισι-
όδοξους. Ο Μάιος ήταν πολύ καλός εισπρακτικά, 
ενώ ο Ιούνιος μας έκανε να κάνουμε μεγαλύτερα 
όνειρα για τις εισπράξεις του καλοκαιριού.

Κόσμο στο νησί μας είχαμε και αυτό δεν το 
υποστηρίζουμε σύμφωνα με τα όσα είδαμε στους 
δρόμους, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία του λι-
μεναρχείου. Με εξαίρεση τον Αύγουστο 2016 
που η Πάρος «είδε» μία πολύ μικρή διαφορά από 
πέρσι (φέτος 136.122 επιβάτες, πέρσι 135.611 
επιβάτες), όλοι οι προηγούμενοι μήνες της σεζόν 
ήταν αισθητά καλύτεροι από επιβατική κίνηση πε-
ρασμένων ετών. Φυσικά η μικρή άνοδος από την 
περσινή χρονιά (περίπου 0.37%) του Αυγούστου, 
σε ό,τι αφορά την κίνηση από το λιμάνι, θα ήταν 
μεγαλύτερη, αν δεν είχαμε τη λειτουργία του νέου 
αεροδρομίου. Λίγο το «καινούργιο κοσκινάκι μου 
και που να σε κρεμάσω», λίγο τα ακριβά εισιτή-
ρια των πλοίων με προορισμό την Παροναξία και 
τη μικρή διαφορά τους με τα αεροπορικά λόγω 
των προσφορών που υπήρξαν, έκαναν πολλούς 
παραδοσιακούς παραθεριστές της Πάρου να προ-
τιμήσουν το αεροπλάνο. Η αλήθεια όμως για τις 
μουρμούρες που ακούγονται από τον επιχειρημα-
τικό κόσμο για τις φετινές εισπράξεις, είναι αλλού.

Κατά αρχάς ο μέσος όρος της παραμονής στο 
νησί μας σύμφωνα με τα στοιχεία της «trivago», 
είναι οι 5 μέρες. Εγώ θα υποστηρίξω ότι είναι 
λιγότερες, καθώς οι έλληνες που παραδοσιακά 
επισκέπτονται το νησί μας δεν κλείνουν δωμάτια 
μέσω σάιτ σαν την «trivago», αλλά μένουν σε δω-
μάτια που έχουν ξαναμείνει στο παρελθόν. Και αν 
κάποιος στο νησί μας έχει κάθε δικαίωμα να είναι 
απογοητευμένος οικονομικά, αυτός είναι ο επιχει-
ρηματίας των ενοικιαζομένων δωματίων. Ο λόγος; 
Οι λίγες μέρες παραμονής των πελατών τους.

Όσο και να επιθυμούμε όλοι το «μεγάλωμα» 
της σεζόν ή περισσότερο αλλοδαπούς πελάτες, 
η αλήθεια παραμένει μία. Η Πάρος δουλεύει εδώ 
και δεκαετίες με έλληνες τουρίστες και πιο πολύ 
με τους κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής. Δη-
λαδή, με εκείνον τον κόσμο των μεγαλουπόλεων 
–που όπως και να το κάνουμε- είναι αυτός ο πλη-
θυσμός που έχει νιώσει τις επιπτώσεις του μνημο-
νίου περισσότερο απ’ όλους στο πετσί του. Η Πά-
ρος φέτος, κατέγραψε κάποια θετικά πράγματα. 
Πρώτα απ’ όλα λειτούργησε το νέο αεροδρόμιο, 
που για το 2016 μπήκαμε στο χάρτη των αεροπο-
ρικών συγκοινωνιών. Δεύτερον απέδειξε ότι είναι 
πολύ δύσκολο να «πεθάνει» τουριστικά. Αυτό που 
πλέον έχει σημασία είναι να σκύψουμε όλοι και να 
δούμε πως θα οργανώσουμε τα επόμενα βήματά 
μας. Και βήματα ρίχνοντας κατάρες και αναθέμα-
τα δε γίνονται…

Γαστρονομία
Ο δήμος Πάρου μετείχε για άλλη μια χρονιά στο 10ο 

φεστιβάλ Κυκλαδίτικής γαστρονομίας «Νικόλαος Τσε-
λεμεντές», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Σίφνο από 
6 έως 10 Σεπτεμβρίου 2016.  

Το δήμο Πάρου εκπροσώπησαν ο πρόεδρος των 
σχολικών επίτροπων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος και τα 
μέλη του συλλόγου γυναικών Νάουσαςμ κυρίες Ιω-
άννα Μαλάμου, Άννα και Ελένη Βαβανού, οι οποίες 
παρουσίασαν και μαγείρεψαν παριανή γαλατόπιτα. 

Η παριανή γαλατόπιτα μαζί με τα υπόλοιπα τοπικά 
προϊόντα που προσέφεραν τα μέλη της παριανής απο-
στολής στους παρευρισκομένους απέσπασαν τις κα-
λύτερες κριτικές από όσους τα δοκίμασαν.

Ο δήμος Πάρου με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε 
τους ευγενικούς χορηγούς του, καθώς και το δήμο 
Σίφνου και τον πολιτιστικό σύλλογο Σίφνου για την 
πρόσκληση, τη διοργάνωση και τη φιλοξενία.

Διευκρίνηση 
ΔΕΥΑΠ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πά-
ρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι 
το πρόβλημα διαύγειας του νερού που παρουσιάστη-
κε στο δίκτυο της στις 13/09/2016 και 19/09/2016, 
οφείλεται σε 2 διαδοχικές γεωτρήσεις που βρίσκονται 
στον Έλητα, οι οποίες τροφοδότησαν ξαφνικά για μι-
κρό χρονικό διάστημα και προφανώς από υδρογεωλο-
γικούς παράγοντες την ευρύτερη περιοχή της Παροικι-
άς με θολό νερό.

Οι συγκεκριμένες γεωτρήσεις απομονώθηκαν άμε-
σα. Επισημαίνεται ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Π. προβαίνει συστη-

ματικά στις απαραίτητες χημικές και μικροβιολογικές 
αναλύσεις του νερού και χλωριώνει τις δεξαμενές κα-
θημερινά, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού.

Αρχιτεκτονικοί 
διαγωνισμοί 
στο Ν. Αιγαίο

Πολύ κοντά στην υλοποίηση ενός από τους βασι-
κούς στόχους που εξ αρχής είχε θέσει, για τη διενέρ-
γεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών ιδεών, βρίσκεται η 
περιφερειακή αρχή, με σκοπό την αισθητική αναβάθ-
μιση του αστικού περιβάλλοντος των νησιών, 
αλλά την απόκτηση χαρακτηριστικών που θα αποτελέ-
σουν στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους.  

Συγκεκριμένα, εννέα συνολικά πανελλήνιοι αρχιτε-
κτονικοί διαγωνισμοί ιδεών, που αφορούν στον αστικό 
εξοπλισμό των νησιών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, 
θα προκηρυχθούν εντός του Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του περιφερειάρχη 
κ. Γ. Χατζημάρκου, που υλοποιείται σε στενή συνερ-
γασία των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας με 
τον αρχιτεκτονικό σύλλογο Δωδεκανήσου και το ΤΕΕ 
τμ. Δωδεκανήσου, φορείς οι οποίοι, από την πρώτη 
στιγμή, χαιρέτισαν την πρωτοβουλία ως  ιδιαίτερα ση-
μαντική, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα διενεργη-
θούν αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί στο Νότιο Αιγαίο, οι 
οποίοι θα «απελευθερώσουν» τη δημιουργική φαντα-

σία του αρχιτεκτονικού δυναμικού της περιοχής, συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στην αισθητική αναβάθμιση 
των νησιών.

Ειδικότερα, εντός του Οκτωβρίου θα προκηρυχθούν 
εννέα πανελλήνιοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, για 
Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, οι οποίοι αφορούν στον 
αστικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα στον σχεδιασμό 
πρότυπου τύπου:

- Καθιστικού εξωτερικού χώρου (παγκάκι)
- Φωτιστικού εξωτερικού χώρου
- Καλάθων Απορριμμάτων εξωτερικού χώρου
- Στάσης μέσων μαζικής μεταφοράς
- Εξοπλισμού παραλιών (υπαίθριο αναψυκτήριο , 

αποδυτήριο, πύργος ναυαγοσώστη και ντουζιέρα)
Σκοπός των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών είναι η 

αναζήτηση πρότυπων σχεδιαστικών προτάσεων, που 
θα συμβάλουν στη λειτουργική και αισθητική ανα-
βάθμιση του κοινόχρηστου χώρου των περιοχών, στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ μελ-
λοντικά, με την υλοποίησή τους, θα αποτελέσουν χα-
ρακτηριστικό στοιχείο σηματοδότησης των νησιών. 

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν με χρηματοδότηση 
από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ενώ το ΤΕΕ Δωδεκα-
νήσου και ο σύλλογος αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, 
συνδράμουν στην επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρή-
ματος αυτού. Τα αποτελέσματα των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών θα παραδοθούν στους δήμους της Περι-
φέρειας για να προχωρήσουν στις αντίστοιχες αισθη-
τικές παρεμβάσεις.

Διευκρίνηση δημοσίευσης
Ο υπογράφων το άρθρο υγείας, στο φύλλο της 

εφημερίδας μας, 16/9/16, με θέμα: «Κολονοσκό-
πηση & γαστροσκόπηση», κ. Στέφανος Παντελά-
ρος-γαστρεντερολόγος, είναι συνεργάτης των 
«Πολυιατρείων Αιγαίου».
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Επίσκεψη 
δημοσιογράφων

Με την επίσκεψη της Γαλλίδας blogger, κ. Géraldine 
Richard και της Γερμανίδας δημοσιογράφου-συντά-
κτριας τουριστικών οδηγών, κ. Clio Verigou, άνοιξε ο 
κύκλος των press trips για το φετινό Σεπτέμβριο στο 
δήμο Πάρου. 

Η κ. Géraldine Richard επισκέφθηκε το νησί το δι-
άστημα 6-9 Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο του ειδι-
κού αφιερώματος στην Πάρο του ταξιδιωτικού blog 
happycity-blog.com. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιτροπής τουριστι-
κής ανάπτυξης δήμου Πάρου: «[…] Το συγκεκριμένο 
blog θεωρείται ένα από τα πλέον αξιόπιστα ταξιδιω-
τικά blogs στη γαλλική αγορά με δεκάδες χιλιάδες 
καθημερινούς χρήστες. Μερικά από τα μεγαλύτερα 
Γαλλικά ΜΜΕ που προσεγγίζουν εκατομμύρια Γάλ-
λους ταξιδιώτες όπως τα διεθνή περιοδικά ELLE και 
Le Parisien καθώς και το τηλεοπτικό δίκτυο France 
5 εμπιστεύονται συχνά το blog ως διαμορφωτή των 
νέων τάσεων. Ταυτόχρονα με το αφιέρωμα στο συ-
γκεκριμένο blog θα υπάρξει και προβολή του προ-
ορισμού στα δημοφιλή social media του μέσου που 
αριθμούν πάνω από 6.000 followers. 

Η κ. Clio Verigou επισκέφθηκε το νησί το διάστη-
μα 16-18 Σεπτεμβρίου 2016. Η κ. Verigou θεωρείται 
αξιόλογη συντάκτρια τουριστικών οδηγών όπως οι 
οδηγοί του κορυφαίου εκδοτικού ομίλου Bruckmann 
που ανήκει στη παγκοσμίου κύρους εφημερίδα «Die 
Welt». Οι οδηγοί της έχουν διεθνή διανομή και συ-
γκεντρώνουν το ενδιαφέρον εκατομμυρίων αναγνω-
στών και ταξιδιωτών. Στο συγκεκριμένο ταξίδι έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος 
honeymooners και τρίτη ηλικία. Κατά την σύντομη 
παραμονή τους στην Πάρο, περιηγηθήκαν στο νησί 
σε μια προσπάθεια να «βιώσουν», όσο το δυνατόν 
καλύτερα, την φιλοξενία, την ομορφιά, την φύση, την 
γαστρονομία και την ιστορία του τόπου».

Τέλος, στην ανακοίνωση της επιτροπής τουρισμού 
και ανάπτυξης δήμου Πάρου, δίνονται δημόσιες ευχα-
ριστίες στους επαγγελματίες που βοήθησαν και φιλο-
ξένησαν στις μονάδες τους τις δύο δημοσιογράφους.

Δράση της 
ΔΕΥΑΠ

Η ΔΕΥΑΠ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης Πάρου), με ανακοίνωση στις 8/9/2016 δημοσιο-
ποίησε κινήσεις της για δράσεις που αφορούν αιτήσεις 
χρηματοδότησης για έργα. Επίσης, στην ανακοίνωση 
γίνεται αναφορά για την πετυχημένη αντιμετώπιση 
των συνθηκών που επικράτησαν κατά τη θερινή σεζόν.

Η ανακοίνωση ΔΕΥΑΠ έχει ως εξής:
«Συνεχίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλει η 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πά-
ρου για τη βελτίωση των συνθηκών υδροδότησης και 
αποχέτευσης του νησιού μας, είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να σας ενημερώσουμε ότι για ακόμη μια χρονιά 
η ΔΕΥΑΠ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και 
μπόρεσε να ανταποκριθεί στην διαρκώς αυξανόμε-
νη κατανάλωση της τουριστικής περιόδου με μεγάλη 
επιτυχία. 

Η καλοκαιρινή περίοδος κρίνεται επιτυχημένη από 
πλευράς διαχείρισης και αντιμετώπισης βλαβών κα-
θώς δεν υπήρξαν ουσιαστικά προβλήματα που να 
έχουν επιπτώσεις στην ύδρευση ή αποχέτευση του 
νησιού. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον έγκαι-
ρο προγραμματισμό και την ολοκλήρωση όλων των  
αναγκαίων έργων και υποδομών κατά την διάρκεια 
της προηγούμενης περιόδου. 

Ωστόσο, η Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου συνεχίζοντας με τους 
ίδιους ρυθμούς κατόρθωσε σε συνεργασία με τον 
Δήμο Πάρου να καταθέσουν από κοινού αίτηση χρη-
ματοδότησης για δύο ύψιστης σημασίας έργα για 

το νησί μας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 
Αιγαίο» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική 
ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων, στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης ΝΑΙΓ18 «Δράσεις ορθολογικής και απο-
δοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος».  

1. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΑΣ 
ΥΠΑΚΟΗΣ ΕΩΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΩΝ», με συνολικό προϋπολογισμό 2.045.000,00 
ΕΥΡΩ, συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ-
γασιών: Τοποθέτηση αγωγών για: Α) την Τροφοδό-
τηση της κεντρικής δεξαμενής Παροικίας, από την 
δεξαμενή Αγίας Υπακοής στον Κώστο, Β) την υδρο-
δότηση των οικισμών από τους οποίους διέρχεται ο 
αγωγός, Γ) την υδροδότηση της περιοχής της Αγίας 
Φωτεινής, Δ) την υδροδότηση των δεξαμενών των 
οικισμών του Μαραθιού, του Έλητα και του Δηλίου.  

2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΠΕΠΟΝΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ», με συνολικό προ-
ϋπολογισμό 865.000,00 ΕΥΡΩ, συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Χωματουργικά, 
Β) Σκυροδέματα, Γ) Δίκτυο Ύδρευσης, Δ) Εργασίες 
Υποθαλάσσιου Αγωγού, Ε) Ηλεκτρολογικά Δίκτυα, 
ΣΤ) Αντλιοστάσια, Ζ) Έργα Πρασίνου.

Εφόσον ενταχθούν και ολοκληρωθούν τα ανωτέρω 
έργα, θα βελτιωθεί η υδροδότηση της ευρύτερης πε-
ριοχής της Παροικιάς ενώ ταυτόχρονα θα ομαλοποιη-
θεί περισσότερο η λειτουργιά του δικτύου αποφεύγο-
ντας τις διαρροές και εμφράξεις με αποτέλεσμα  την 
εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος.

Τα παραπάνω έργα είναι έργα πνοής και ζωτικής 
σημασίας για το νησί μας καθώς θα βελτιώσουν την 
καθημερινότητα των πολιτών λύνοντας σοβαρά και 
χρόνια προβλήματα».

Επιμόρφωση 
προσωπικού

Συνεχίζεται η προσπάθεια καλυτέρευσης της λει-
τουργίας δήμου Πάρου με σεμινάρια εργαζομένων 
τόσο στο νησί μας, όσο και στο υπουργείο Εσωτερι-
κών στην Αθήνα.

Τα σεμινάρια που γίνονται με πρωτοβουλία του 
αντιδημάρχου Πάρου, κ. Μανώλη Μαλαματένιου, 
δεν περιορίζονται μόνο στους εργαζόμενους του δή-
μου μας, αλλά απευθύνονται και σε πολίτες, μέσω του 
προγράμματος διά βίου μάθησης. 

Επίσης, υπάλληλοι και αιρετοί του δήμου Πάρου 
συμμετέχουν κατά καιρούς σε σεμινάρια του εθνικού 
κέντρου δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης με 
θέματα όπως: «Τα έσοδα των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ», 
«Οικονομικός έλεγχος δημοσίων οικονομικών», «εκ-
παίδευση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις» κ.α.

Σεμινάρια
Μερικά από τα πλέον ενδιαφέροντα και κατατοπι-

στικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν είναι και τα 
παρακάτω:

- Στις 18-19 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε το 
σεμινάριο: «Βασικές διοικητικές γνώσεις για αιρετούς, 
διοικητικά στελέχη και οικονομικά στελέχη των ΟΤΑ». 
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πολίτη και η καλύτερη οργάνωση για την περαι-
τέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο 
σεμινάριο συμμετείχαν 28 άτομα. 

- Στις 1/4/2016 υπάλληλοι του δήμου μας παρακο-
λούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Εκπαί-
δευση και χρήση πληροφοριακού συστήματος «εργά-
νη».

- Στις 23-14/9/2016 διενεργήθηκε στην Πάρο επι-
μορφωτική διημερίδα με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο 
σύνοψης δημοσίων συμβάσεων – Ν. 4412/2016». Τη 
διημερίδα παρακολούθησαν υπάλληλοι του δήμου και 
των νομικών του προσώπων, που απασχολούνται με 
οικονομικά, τεχνικά και θέματα προμηθειών και δα-
πανών. Τη διημερίδα παρακολούθησαν και υπάλλη-

λοι άλλων δήμων των 
Κυκλάδων, καθώς και 
διοικητικά στελέχη της 
αποκεντρωμένης διοίκη-
σης Αιγαίου.

Διά βίου μάθησης
Το κέντρο διά βίου 

μάθησης λειτουργεί από 
το Νοέμβριο του 2013. 
Την περίοδο 2013-2014 
λειτούργησαν 6 τμήματα 
με 85 εκπαιδευόμενους. Την περίοδο 2014-2015 λει-
τούργησαν 22 τμήματα με 207 εκπαιδευόμενους, ενώ 
κατά τη φετινή περίοδο 2015-2016 έχουν λειτουργή-
σει 8 τμήματα με 94 εκπαιδευόμενους.

Η δήλωση
Ο αντιδήμαρχος Πάρου, κ. Μανώλης Μαλαμα-

τένιος (ο οποίος και ο ίδιος μετέχει σε πολλά σεμινά-
ρια), δήλωσε στη «Φωνή της Πάρου» σχετικά με την 
επιμόρφωση των υπαλλήλων, τα εξής:

«Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρη-
τήρια και να ευχαριστήσω τους Διευθυντές, τους 
Τμηματάρχες και όλους τους υπαλλήλους του Δήμου 
μας, διότι παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, 
με σκληρή δουλειά και προσωπικές θυσίες, ανταπο-
κρίνονται όχι μόνο στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα 
(ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους), αλλά αναλαμ-
βάνουν και διεκπεραιώνουν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και άλλες εργασίες όπου αυτό κριθεί αναγκαίο 
και τους ζητηθεί.

Έτσι επιλύονται πολλά προβλήματα και διεκπεραιώ-
νονται σύντομα και με επιτυχία τα διάφορα υπηρεσι-
ακά θέματα καθώς και άλλες ποικίλες υποθέσεις του 
Δήμου.

Επίσης ευχαριστώ το σύνολο των εργαζομένων και 
το προσωπικό των Νομικών Προσώπων του Δήμου 
για την άψογη συνεργασία τους και τις πολύτιμες 
υπηρεσίες που προσφέρουν.

Τέλος δηλώνω ότι θα είμαι πάντα διαθέσιμος για 
συζήτηση σε προτάσεις και κάθε αίτημα φορέα, πολί-
τη ή υπαλλήλου».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήμα 4.200 τ.μ. 
οικοδομήσιμο με παλαιά κτίσματα. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 22840 43160, 
6945 112 134

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 
πωλείται διαμέρισμα 57 τ.μ. 1ου 
ορόφου. Χώρος κατάλληλος για 
φοιτητές. Τιμή: 27.000 €. Τηλ. 6975 
649 672, 2310 652905

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η΄ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
στούντιο, καφέ, εστιατόριο, ξενο-
δοχείο για χρήση 10ετίας. Διαθέτω 
μετρητά. Είμαι Πάρο. Τηλ. 6977 577 
891/6942 798 728 Κ.ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΠΑΡΟΙΚΊΑ, ενοικιάζεται χώρος 5 
στρεμμάτων στον Περιφερειακό 
Παροικίας κατάλληλος για παρκινγκ 
τηλ. Επικ. 22840 24663

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ), 
ενοικιάζεται δυάρι 47τμ, επιπλωμέ-
νο, με αυτόνομη θέρμανση
Τηλ επικ. 22840 24663

ΑΛΥΚΉ, ενοικιάζεται πολύ κοντά 
στη θάλασσα και στην αγορά, άνετο 
διαμέρισμα 1ου ορόφου, δύο υπνο-
δωματίων με μεγάλες ντουλάπες και 
αποθηκευτικούς χώρους, ευρύχωρα 
μπαλκόνια με υπέροχη θέα, μεγάλο 
μπάνιο και σαλόνι κουζίνα. Το 
διαμέρισμα ενοικιάζεται πλήρως 
εξοπλισμένο. Διαθέτει κοινόχρηστο 
BBQ .Παρέχονται φωτογραφίες 
στους ενδιαφερόμενους που 
θα επικοινωνήσουν. Τηλ. Επικ. 
6970153963  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-
άζεται κατάστημα 45 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό, ανακαινισμένο 2014, 1wc, 
κλιματισμός. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 407 532, 6974 362 246

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται κατοι-

κία 40 τ.μ., αποτελούμενη από 1 Υ/Δ, 
σαλόνι - κουζίνα, μπάνιο, τζάκι και 
αυτόνομη κεντρική θέρμανση. Βρί-
σκεται 100 μέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 6932 901 931

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
κοντά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, 
ενοικιάζονται ή πωλούνται γκαρσο-
νιέρες. Τηλ. 6993 309 867

ΚΑΣΤΡΟ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 1ου ορόφου, 40 τ.μ., 
επιπλωμένο. Τιμή: 200€ το μήνα.  
Τηλ. 6946 782 301

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, επί του κεντρικού 
δρόμου, ενοικιάζεται κτίριο 240 τ.μ. 
για αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας: 
6976 336 421

ΝΑΟΥΣΑ – ΞΙΦΑΡΑ, (προς Σάντα 
Μαρία), ενοικιάζεται διαμέρισμα 80 
τ.μ. επιπλωμένο, μπροστά στη θά-
λασσα, με 2 Υ/Δ, 2 μπάνια, σαλόνι, 
κουζίνα , τζάκι, καλοριφέρ και Α/C. 
Ανακαινισμένο. Από Οκτώβριο έως 
Μάιο. Τηλ.  51040/6972 402 857

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους μύλους, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό.
Τηλ. επικοινωνίας:  6977 407 532, 
22840 41227-41418

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πάνω από το ΙΚΑ, ενοικιάζεται 
χώρος 35 τ.μ. κατάλληλος για οικία 
ή για επαγγελματική στέγη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 200 338

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εν 
λειτουργία πωλείται σε προνομιακή 
θέση στο κέντρο της Παροικιάς, 
αποτελούμενη από 170 τ.μ. εσωτερι-
κό χώρο και 180 τ.μ. διαμορφωμένο 
εξωτερικό χώρο 140 θέσεων. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6947 077 493

ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΚΡΕΠΕΡΙ εν 
λειτουργία πωλείται στον κεντρικό 
δρόμο της Παροικίας. Πληροφορίες 
στο τηλ.6978676494»

SPA IN NAOUSSA 100τμ. έτοιμο 
για λειτουργία, συν 100τμ υπόγειος 
χώρος για οποιαδήποτε χρήση, φω-
τεινός, ανεξάρτητος με ξεχωριστή 
είσοδο και δυνατότητα εσωτερικής 
σκάλας.  Τηλ. +30 2284053536 & 

6972668736

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ ζητείται, με άριστη γνώση 
Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο 
nikos@typoparos.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟ-
ΗΘΟΣ ζητείται για κύριο με ειδικές 
ανάγκες. Ολιγόωρη μόνιμη εργασία 
με καλές αποδοχές. Απαραίτητο το 
δίπλωμα οδήγησης.Τηλ. 6937 755 
804 κύριος Γιάννης.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ Ή ΔΑΣΚΑΛΑ Ζητείται 
για φύλαξη δύο παιδιών στον Κώ-
στο. Πληροφορίες 6987168611

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ψητο-
πωλείο στην Παροικιά. Διανομέας, 
ψήστης, τυλιχτής και κοπέλα για την 
κουζίνα. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 
647 383

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από επιχείρηση 
εστίασης στην Παροικιά για την 
παρασκευή πίτσας σε ξυλόφουρνο 
και βοηθός για την κουζίνα. Απασχό-
ληση όλο ο χρόνο. Τηλ. 22520/6976 
065 689

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ 
με μεταπτυχιακό τίτλο μοριακή 
βιολογία – γενετική, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού – γυμνασίου και λυκείου. 
Παραδίδονται μαθήματα και μέσω 
skype. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6970 
888 248 

ΙΤΑΛΙΚΑ 
Μαθήματα ιταλικών - ατομικά ή 
ομαδικά. Προετοιμασία για όλα τα 
διπλώματα και για σπουδές στην 
Ιταλία 

•Ταχύρρυθμα σεμινάρια για τον 
τουρισμό - έμφαση στην προφο-
ρική επικοινωνία και στην ειδική 
ορολογία του κάθε επαγγελματικού 
κλάδου. 
•Υπηρεσίες μεταφράσεις, επιμέλεια 
και διόρθωση κειμένων και ιστο-
σελίδων. 
Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ. 
6974 365805

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 
ηλικιωμένων ατόμων και τον 
καθαρισμό οικιών. κα Κατερίνα. Τηλ. 
6936 917 779

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδί-
δονται κατ’ οίκον για όλα τα επίπεδα 
από έμπειρο καθηγητή. Τιμές προσι-
τές. Τηλ. 693 494 6750. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
πωλείται που περιλαμβάνει βιτρίνες 
ξηρών καρπών, αμερικάνικο χοτ – 
ντογκ, ψυγεία, καρέκλες, χόβολη 
ελληνικού καφέ, πραλινομηχανή, 
καφετιέρα και προτζέκτορα με πανί. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6978 830 
949/22308

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ βιολογικό ντόπιο 
πωλείται προς 3,5€ το κιλό. Τηλ. 
6981 563 189

SCOOTER 50 κυβικών πωλείται , 
χρώματος λευκού, κινέζικης προε-
λεύσεως, καινούριο (μόνο 10 χλμ).
Τιμή: 900,00 €. Τηλ. επικοινωνίας: 
6937 463 578

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικιάζονται με το 
μήνα από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο, 
από 150 ευρώ το μήνα. Ελάχιστος 
χρόνος μίσθωσης 2 μήνες.  Τηλ. 
6983 412 685Σ

12 | Αγγελίες

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

Ζητείται ηµεδαπός υπάλληλος, 25-55 ετών,
από εργολάβο κοιµητηρίου.

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10€ Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20€

Στείλτε την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr & fax 22840 53055ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο  Αλέξανδρος Παπουνίδης του Κωνσταντίνου και της Ναταλίας το 
γένος Κρατσκόβσκαγια, που γεννήθηκε στην πόλη Μιάς της Ρωσίας 
(ΕΣΣΔ) και κατοικεί στην Πάρο και η Βανέσα Μέντες του Ερνέστο 
Μεντές και της Μαρία Αδελάιδε Ανδράδε, που γεννήθηκε στην 
Κοΐμπρα της Πορτογαλίας και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν τον 
Σεπτέμβριο 2016 σε Ιερό Ναό του Δήμου Πάρου.

Γραφεία τελετών & μνημοσύνων
“Πανταζής - Σερλεμές”

Μεταφορές από Αθήνα προς Πάρο
& από Πάρο για όλη την Ελλάδα

Γραφείο Πάρου | τηλ. 22840 28204 | κιν. 697 8698915
Γραφείο Αθηνών | τηλ. 210 3478064 | κιν. 697 7706657

24ωρη εξυπηρέτηση με συνέπεια & σεβασμό

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ  
ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2016

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ  ΤΟΥ «ΕΞΠΡΕΣ 
ΣΑΜΙΝΑ»

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 συμπληρώνονται δεκαέξι 
χρόνια από το τραγικό συμβάν του ναυαγίου του «ΕΞ-
ΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» κατά το οποίο 81 συνάνθρωποί μας 
έχασαν τη ζωή τους.

Η Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας, το Ιερό Προσκύνη-
μα Παναγίας Εκατονταπυλιανής και ο Δήμος Πάρου 
θα πραγματοποιήσουν όπως κάθε χρόνο, μνημόσυνο 
την ημέρα αυτή, μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργί-
ας στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής 
και εν συνεχεία, στις 11:30 π.μ., θα τελεστεί τρισάγιο 
στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 
που ανηγέρθη στη τοποθεσία «Κορακιές» εις μνήμην 
των απολεσθέντων αδελφών μας.

Παρακαλούνται όλοι οι ευσεβείς Χριστιανοί να πα-
ραστούν στη Θεία Λειτουργία και στις επιμνημόσυνες 
τελετές, για να συμπροσευχηθούμε, για την ανάπαυση 
των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών μας και να 
συμπαρασταθούμε έμπρακτα και αδελφικά στους πο-
νεμένους συγγενείς τους.



www.fonitisparou.gr

12η Μικρασιατική Συνάντηση Πάρου
Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης της 12ης Μικρασιατικής συνάντησης 

στο Άσπρο Χωριό, εκεί, που τα τελευταία χρόνια γιορτάζεται η πανήγυρη του 
Αγίου Εθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης σ’ ένα από τα λίγα εκκλησάκια 
που είναι αφιερωμένα στην μνήμη του. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 1/9 με θέατρο σκιών, ενώ στις 3/9 η χορωδία 
του συλλόγου γυναικών Νάουσας τραγούδησε ρεμπέτικα τραγούδια. Στις 9/9 
πραγματοποιήθηκε ομιλία από το συγγραφέα κ. Γ. Ρουσσουνέλο και στη συνέχεια 
η χορωδία του συλλόγου γυναικών Μάρπησσας, απέδωσε τραγούδια με ταυτό-
χρονη προβολή οπτικού Μικρασιάτικου υλικού. Στις 10/9 μετά τον Αρχιερατικό 
πανηγυρικό εσπερινό προβλήθηκε βίντεο με τη βιογραφία του Αγίου Εθνομάρ-
τυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης, ενώ την επόμενη μέρα μετά την Αρχιερατική Θεία 
λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Παροναξίας, Καλ-
λινίκου, αντιπροσωπείες των συλλόγων: «Παναγία Φανερωμένη» Νέας Αρτάκης 
Ευβοίας και του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος Νάουσας, πλαισίωσαν τη 
λιτανεία της ιερής εικόνας. Επίσης, στις 11/9 ο κόσμος παρακολούθησε μουσικές, 
χορούς, θεατρικά δρώμενα και τραγούδια της Μικράς Ασίας, της Εύβοιας και της 
Πάρου. 

Τέλος, οι εκδηλώσεις κάθε βραδιάς έκλειναν με τις ανταλλαγές δώρων και 
με μικρασιατικά φαγητά και γλυκά που προσφέρθηκαν στα μέλη των χορωδιών 
και των χορευτικών ομάδων από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο «Ατλαντίς» ο 
οποίος είχε και την ευθύνη διοργάνωσης των εκδηλώσεων και ο οποίος ευχαρί-
στησε όλους όσοι βοήθησαν σ’ αυτές, τους συμμετέχοντες, και τον κόσμο για την 
παρουσία τους.
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Ώρες  
λειτουργίας 
γηπέδων

Ο αντιδήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Μαλαματένιος, ήρθε 
σε συνεννόηση με τα αθλητικά σωματεία του νησιού 
μας, σχετικά με τις ώρες που θα μπορούν να κάνουν 
τις προπονήσεις τους τα διάφορα τμήματά τους (πο-
δόσφαιρο, στίβος, μπάσκετ, βόλεϊ).

Σημειώνουμε ότι οι αθλητικοί χώροι του δήμου Πά-
ρου είναι υπό τη δικαιοδοσία πλέον του δήμου –με 
υπεύθυνο τον κ. Μαλαματένιο- και όχι της ΚΔΕΠΑΠ η 
οποία είχε τη διαχείριση μέχρι και προ ολίγου καιρού. 
Η ΚΔΕΠΑΠ θα είναι υπεύθυνη για τους αθλητικούς 
χώρους μόνο για την οργάνωση εκδηλώσεων και 
αυτό αφού πρώτα εισηγηθεί το θέμα.

Η λειτουργία των αγωνιστικών χώρων του νησιού 
μας βρίσκεται σε διαβούλευση και εντός των ημε-
ρών θα ολοκληρωθεί. Λόγω της πίεσης που υπήρχε 
από τα παριανά σωματεία που μετέχουν σε επίσημα 
πρωταθλήματα, ύστερα από συνεννόηση καταρτίστη-
κε πρόγραμμα. Η εφημερίδα μας σας παρουσιάζει τις 
ώρες που το κοινό (ερασιτέχνες αθλητές) μπορούν 

να χρησιμοποιούν τους αθλητικούς χώρους στο νησί 
μας. Σημειώνουμε, ότι για ώρες κοινού πρέπει 
απαραίτητα να υπάρχει πρότερη συνεννόηση 
με την επιτροπή διαχείρισης των γηπέδων. 
Στόχος του προγράμματος και της υπεύθυνης διαχεί-
ρισης στους αθλητικούς χώρους είναι να αποφευχθεί 
η άναρχη δραστηριότητα που υπήρχε στο παρελθόν 
με αποτέλεσμα ζημίες στα γήπεδα ή και οχλήσεων σε 
μικρούς αθλητές σωματείων που έκαναν προπόνηση. 

Το πρόγραμμα για το κοινό στους αθλητικούς χώ-
ρους που ανήκουν στο δήμο, έχει ως εξής:

Γήπεδο Μαρμάρων
Οι ώρες κοινού θα είναι 10.00-16.00 από Δευτέρα 

έως Παρασκευή και τα Σαββατοκύριακα 16.00-17.00 
αν δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα.

Γήπεδο Μάρπησσας
Οι ώρες κοινού θα είναι 10.00-16.00 κάθε Δευτέρα, 

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από 10.00 έως 14.00 κάθε 

Τετάρτη και τα Σαββατοκύριακα 14.00-22.00 αν δεν 
υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα.

Δημοτικό Στάδιο Πάρου
Οι ώρες κοινού θα είναι 10.00-16.30 από Δευτέρα 

έως Παρασκευή, τα Σάββατα 13.00-22.00 και Κυρια-
κή 14.00-18.00 αν δεν υπάρχει αγωνιστική δραστη-
ριότητα.

Γήπεδο μπάσκετ Μάρπησσας
Οι ώρες κοινού θα είναι 10.00-15.00 από Δευτέρα 

έως Παρασκευή και τα Σαββατοκύριακα 14.00-22.00 
αν δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα.
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Διαιτησία
Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία τα γραπτά και 

αγωνιστικά τεστ των διαιτητών της ΕΠΣ Κυκλάδων, 
στα νησιά Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Μήλο και 
Μύκονο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

Επίσης, από τη Δευτέρα 12/9/2016 ξεκίνησαν τα 
εκπαιδευτικά μαθήματα των διαιτητών για τη νέα 
αγωνιστική περίοδο, σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. 

Όποιες ομάδες ή προπονητές επιθυμούν να ενημε-
ρωθούν για τις τροποποιήσεις των νέων κανονισμών, 
μπορούν από την ιστοσελίδα της ΕΠΟ ) www.epo.gr) 
ή μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΔ/ΕΠΣ Κυκλά-
δων για τη διοργάνωση ημερίδας ή σεμιναρίου.

Ο 3D στην 
Πάρο

Ο τρισδιάστατος Δημήτρης Διαμαντίδης, ανέπτυξε 
στην Πάρο, σύμφωνα με δηλώσεις του την τέχνη του 
ποδοσφαίρου!

Όπως δήλωσε ο Διαμαντίδης σε ραδιοφωνικό σταθ-
μό της Αθήνας (Σπορ FM), κατά τη διαμονή του στο 
νησί μας έπαιξε πολύ ποδόσφαιρο και μάλιστα όταν 
ήταν μικρός του άρεσε η θέση του τερματοφύλακα.

Ο Διαμαντίδης, στην Πάρο, έπαιξε ποδόσφαιρο στο 
γηπεδάκι του Νηρέα στη Νάουσα και είχε για συμπαί-
κτες και αντιπάλους τους γνωστούς «υπόπτους» στο 
νησί μας που δεν αφήνουν την ασπρόμαυρη θεά ούτε 
στις διακοπές τους! Έτσι, ο 3D αγωνίστηκε με Δημήτρη 
Σαλπιγγίδη, Βύντρα, Μπασινά, Κατσουράνη και άλλους 
γνωστούς διεθνείς ποδοσφαιριστές της χώρας μας!

Τέλος, σημειώνουμε ότι κατά την παραμονή του στο 
νησί μας ο Δ. Διαματίδης, επισκέφθηκε πολλά αθλητι-
κά στέκια, φωτογραφήθηκε με φίλους του Παναθηνα-
ϊκού και της εθνικής μας ομάδας, και φυσικά συζήτησε 
με τον π. Στυλιανό Μπιζά…

Νικητές  
οι Ναουσαίοι

Με νίκη 2-1 απέναντι στο Μαρπησσαϊκό, ο Νηρέας 
ξεπέρασε το εμπόδιο στον πρώτο γύρο του κυπέλου 
της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Η νίκη των Ναουσαίων είναι δίκαιη, αλλά από την 
άλλη και η ομάδα της Μάρπησσας άφησε καλές εντυ-
πώσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Μπροστά σε πολλούς φίλους του ποδοσφαίρου στο 
γήπεδο των Μαρμάρων οι δύο Παριανές ομάδες ήταν 
φανερό πως θέλουν ακόμα «δουλειά» για να είναι 
έτοιμες για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στη Β’ 
κατηγορία Κυκλάδων. Ο αγώνας ξεκίνησε νωθρά για 
τις δύο ομάδες που πρόσεχαν περισσότερο τις άμυνες 
τους. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μισάω-
ρου, ο Νηρέας προηγήθηκε με πέναλτι, που εκτέλεσε ο 
Γ. Ρούσσος. Την εσχάτη των ποινών κέρδισε ο Χασάνι 
που ανατράπηκε από τον Τριαντάφυλλο. 

Έπειτα από το γκολ που δέχθηκαν οι Μαρπησσαί-
οι έγιναν πιο απειλητικοί για την εστία του Νηρέα και 
έχασαν καλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν, κυρίως 
με τον Π. Βιτζηλαίο. Στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι 
ο Π. Βιτζηλαίος, ήταν αυτός που απείλησε την άμυνα 
των Ναουσαίων για να πετύχει γκολ, αλλά το πολύτι-
μο γκολ της ισοφάρισης δεν ήρθε για την ομάδα της 
Μάρπησσας.

Σταδιακά ο Νηρέας ανέβηκε μέτρα στο χώρο του 
κέντρου του γηπέδου, πήρε πρωτοβουλίες στον άξο-
να της μεγάλης περιοχής του Μαρπησσαϊκού και είχε 
και ένα σουτ στο δοκάρι με τον Γκέτσι. Δέκα λεπτά 
πριν τη λήξη του αγώνα ο Νηρέας κέρδισε νέο πέναλτι 
σε ανατροπή του Τριπολιτσιώτη. Το πέναλτι εκτέλε-
σε ο Χασάνι και έγραψε το 2-0 υπέρ του Νηρέα. Και 
ενώ όλα έδειχναν ότι ουσιαστικά ο αγώνας είχε λήξει 
ο Τριβυζάς –στις καθυστερήσεις- έκανε το 2-1, ενώ 
αμέσως μετά τη σέντρα που έκαναν οι παίκτες της 
Νάουσας ο Μαρπησσαϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να 
φέρει τα πάνω κάτω, όταν ο νεοαποκτηθείς Μπάλιος 
έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: Δ. Ρούσσος, Φ. Αρκουλής, Μπερσάκου, 

Τσενάι, Τριπολιτσιώτης, Ντούσι (Παγώνης),  Χασάνι, 
Κορτιάνος, Γκέτσι (Σιφναίος), Γ. Ρούσσος, Γ. Αρκουλής.

Μαρπησσαϊκός:  Ζουμής, Τριαντάφυλλος, Παπα-
δόπουλος, Τριβυζάς, Κορρές, Ν. Βιτζηλαίος (Τσιγώ-

νιας), Π. Βιτζηλαίος, Κ. Αντωνόπουλος (Κυδωνιεύς), 
Κρητικός, Γ. Αντωνόπουλος (Παντελαίος), Μπάλιος.

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τον κ. Ευαγ.. 
Ρούσσο και την κ. Μαργαρίτη.

Η ανακοίνωση
Από τη διοίκηση του ΑΜΕΣ «Νηρέας» με τίτλο: 

«Πρώτος αγώνας, πρώτη νίκη», δημοσιοποιήθηκε μετά 
τον αγώνα κυπέλου η παρακάτω ανακοίνωση:

«Η νίκη για την ομάδα μας, από τον πρώτο κιόλας 
αγώνα της, είναι γεγονός. Ο ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ νίκησε με 
2-1 τον ΑΜΕΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟ στον αγώνα Κυπέλλου 
που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο 
Αρχιλόχου.

Το ΔΣ του Συλλόγου συγχαίρει και ευχαριστεί 
θερμά τον προπονητή Λευτέρη Χρυσοχόο και τους 
παίχτες της ομάδας για το ήθος, το πείσμα και γενι-
κότερα για όλη τους την προσπάθεια παρ’ όλες της 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σημαντική όμως ήταν 
και η παρουσία του κόσμου του Νηρέα που στάθη-
κε στο πλευρό της καινούριας ομάδας και της έδωσε 
ώθηση και πίστη για την νίκη.

Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε τον προπονητή, 
τους παίκτες και την διοίκηση του ΑΜΕΣ Μαρπησσα-
ϊκού για το καθαρό παιχνίδι και την άψογη συνεργα-
σία. Σας ευχαριστούμε όλους…».

Υπόλοιποι αγώνες
Σε άλλα παιχνίδια για το κύπελλο της ΕΠΣ Κυκλά-

δων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχαμε τα εξής 
αποτελέσματα:

Πανναξιακός- ΠΑΣ Νάξου 7-0
Θύελλα Καμαρίου – Καρτεράδος 3-0
Φιλώτι – Αστέρας Τραγαίας 3-0
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Η Αντίπαρος στο  
πρωτάθλημα 
ΕΣΚΚ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των πρωταθλημά-
των της ΕΣΚ Κυκλάδων για τη σεζόν 2016-2017. Το 
πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

1ος γύρος
1η αγωνιστική
ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ
AΝΔΡΟΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΜΥΚΟΝΟΣ - ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ
Ρεπό: ΦΑΝΑΡΙΑ

2η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ – ΦΑΝΑΡΙΑ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ - AΝΔΡΟΣ
Ρεπό: ΜΥΚΟΝΟΣ

3η αγωνιστική
ΦΑΝΑΡΙΑ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ - ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ
AΝΔΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ
Ρεπό: ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ

4η αγωνιστική
ΤΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ - ΦΑΝΑΡΙΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ
Ρεπό: AΝΔΡΟΣ

5η αγωνιστική
ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ - AΝΔΡΟΣ
ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ
Ρεπό: ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

6η αγωνιστική
AΝΔΡΟΣ - ΦΑΝΑΡΙΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ - ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Ρεπό: ΑΟ ΠΑΡΟΥ

7η αγωνιστική
ΦΑΝΑΡΙΑ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ - AΝΔΡΟΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΜΥΚΟΝΟΣ
Ρεπό: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑΣ
* Στο β’ γύρο οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν αντί-

στροφα.

Εφήβων 2ος όμιλος
1η αγωνιστική
ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ - ΦΑΝΑΡΙΑ

2η αγωνιστική
ΦΑΝΑΡΙΑ - ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ

3η αγωνιστική
ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΦΑΝΑΡΙΑ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
* Στο β’ γύρο οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν αντί-

στροφα.
** Στον 1ο όμιλο μετέχουν οι ομάδες: Άνδρος, Άρης 

Σύρου, Ερμούπολη, Μύκονος, Περιστεριώνας Τήνου.

2ος Όμιλος Κορασίδων
1η αγωνιστική
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΦΑΝΑΡΙΑ
Ρεπό: ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

2η αγωνιστική
ΑΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΦΑΝΑΡΙΑ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
Ρεπό: ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ.

3η αγωνιστική
ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΦΑΝΑΡΙΑ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
Ρεπό: ΑΟ ΠΑΡΟΥ

4η αγωνιστική
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΦΑΝΑΡΙΑ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ
Ρεπό: ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ

5η αγωνιστική
ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
Ρεπό: ΦΑΝΑΡΙΑ
* Στο β’ γύρο οι αγώνες θα πραγματο-

ποιηθούν αντίστροφα.
** Στον 1ο όμιλο μετέχουν οι ομάδες: Άνδρος, Άρης 

Σύρου, Ερμούπολη, Μύκονος, Περιστεριώνας Τήνου.

Παίδων 2ος Όμιλος
1η αγωνιστική
ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΦΑΝΑΡΙΑ

2η αγωνιστική
ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ - ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΦΑΝΑΡΙΑ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ

3η αγωνιστική
ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΦΑΝΑΡΙΑ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

4η αγωνιστική
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΦΑΝΑΡΙΑ - ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

5η αγωνιστική
ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΦΑΝΑΡΙΑ
ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ – ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
* Στο β’ γύρο οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν αντί-

στροφα.
** Στον 1ο όμιλο μετέχουν οι ομάδες: Άνδρος, Άρης 

Σύρου, Ερμούπολη, ΑΟ Μύκονος, Περιστεριώνας Τή-
νου και ΓΣ Μυκόνου.

Κανονισμοί
Πρωτάθλημα ανδρών
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο και ο 

πρωταθλητής θα διεκδικήσει μέσω αγώνων μπαράζ 
με πρωταθλήτριες ομάδες άλλων τοπικών πρωταθλη-
μάτων της χώρας, την άνοδό του στη Γ’ εθνική κατη-
γορία.

Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται την 
1/10/2016. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετο-
χή στο πρωτάθλημα είναι η συμμετοχή του σωματείου 
στο παιδικό πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που σωμα-
τείο μηδενίζεται δύο φορές στο Παιδικό Πρωτάθλημα 
αυτομάτως αποχωρεί και από το Ανδρικό Πρωτάθλη-
μα Α’ κατηγορίας.

Οι αγώνες του Ανδρικού πρωταθλήματος Α’ κατη-
γορίας θα διεξαχθούν στο Αθλητικό Κέντρο του Δή-
μου Ερμούπολης «Δημήτριος  Βικέλας», στο Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο Νάξου (κλειστό), κλειστό Τήνου και 
στο κλειστό γήπεδο Σαντορίνης. Τα σωματεία πρέπει 
υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν στην 12άδα δύο  παί-
κτες κάτω των 20 ετών γεννηθέντες το 1995 και νεώ-
τεροι με υποχρεωτική πεντάλεπτη συνεχόμενη συμμε-
τοχή στην αρχή οποιουδήποτε δεκαλέπτου 

Τέλος, σωματείο που συμπληρώνει 2 μηδενισμούς 

λόγω μη καθόδου σε αγώνες από υπαιτιότητά του, 
αποχωρεί από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωτα-
θλήματος.

Πρωτάθλημα εφήβων
Οι αγώνες πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σε όλα 

τα γήπεδα που έχουν καταλληλότητα, στα νησιά: Άν-
δρο, Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη.

Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι 
αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 1999, 2000 και μέχρι 
πέντε 5 παίδες. Σωματείο που συμπληρώνει 2 μηδενι-
σμούς λόγω μη καθόδου σε αγώνες από υπαιτιότητά 
του, αποχωρεί από τους υπόλοιπους αγώνες του πρω-
ταθλήματος. Η πρωταθλήτρια Κυκλάδων θα αναδει-
κνύεται με αγώνες Final Four. 

Πρωτάθλημα κορασίδων
Οι αγώνες πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σε όλα 

τα γήπεδα που έχουν καταλληλότητα, στα νησιά: Άν-
δρο, Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη.

Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι 
αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2001 και νεώτε-
ρες. Η πρωταθλήτρια Κυκλάδων θα αναδεικνύεται με 
αγώνες Final Four.

Πρωτάθλημα παίδων
Οι αγώνες πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σε όλα 

τα γήπεδα που έχουν καταλληλότητα, στα νησιά: Άν-
δρο, Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη.

Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι 
αθλήτες που γεννήθηκαν το έτος 2001 και νεώτεροι. 
Η πρωταθλήτρια Κυκλάδων θα αναδεικνύεται με αγώ-
νες Final Four.

«Πλοηγός»
Η «σταχτοπούτα» ομάδα του πρωταθλήματος για 

τη φετινή σεζόν, είναι ο «Πλοηγός»Αντιπάρου, καθώς 
από τις 16/6/2016 αποτελεί επίσημο σωματείο στη 
δύναμη σωματείων της ΕΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία 
Καλαθοσφαίρισης).

Οι αγώνες που θα δώσει φέτος ο «Πλοηγός» Αντι-
πάρου, ως γηπεδούχος, θα διεξαχθούν στο ανοιχτό 
γήπεδο του ΕΠΑΛ Πάρου στην Παροικιά, το οποίο έχει 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές που θέτει η ΕΣΚ Κυ-
κλάδων για αγώνες παιδικού πρωταθλήματος.

Την Κυριακή 18/9/2016 πραγματοποιήθηκε η πρώ-
τη συνάντηση των μικρών τμημάτων καλαθοσφαί-
ρισης του Πλοηγού. Σε ανακοίνωση του σωματείου 
γράφεται:

«Τα 26 παιδιά που έδωσαν το παρόν, όλα μαθητές 
του δημοτικού σχολείου Αντιπάρου, υπό την επίβλε-
ψη του κόουτς Αγγελάκου Ευάγγελου, άρχισαν να 
μαθαίνουν από νωρίς τα μυστικά του μπάσκετ, γνω-
ρίζοντας τα οφέλη του ομαδικού αθλητισμού και της 
συνεργασίας, μέσα από το παιχνίδι, τη γυμναστική και 
την ομαδικότητα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για 
άλλη μια φορά του γονείς που μας εμπιστεύτηκαν τα 
παιδιά τους, καθώς επίσης τις σχολικές Επιτροπές (Α/
βαθμια και Β/βαθμια) της Αντιπάρου, για την παραχώ-
ρηση των γηπέδων».



Στα πλαίσια της εκστρατείας
για την πρόληψη
και την ενηµέρωση,
έχουµε την ιδιαίτερη
χαρά να προσφέρουµε
µαστογραφίες και 
υπέρηχους µαστού
σε προνοµιακές τιµές

Σας ενηµερώνουµε ότι είµαστε αποκλειστικοί συνεργάτες για την Πάρο
της ασφαλιστικής εταιρείας για διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις.

παρακαλούµε για ραντεβού επικοινωνήστε
έγκαιρα µε τη γραµµατεία

Υπό την επίβλεψη του χειρουργού
ειδικού µαστολόγου, διευθυντή της
κλινικής µαστού Αθηναϊκή Mediclinic,
Γεώργιου Παπάζογλου
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