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Η εξορία  
Μιχαλακόπουλου  
στην Πάρο

Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδας, από τις 

7/10/1924 έως τις 26/6/1925.

 Ήταν σημαντικός πολιτικός, σύμφωνα με τους ιστορικούς, και είχε γεννηθεί στην 

Πάτρα το 1875. Εκτός της Στρατιωτικής Σχολής που φοιτούσε, ήταν και στην Νο-

μική Σχολή, με υποτροφία του τότε Βασιλιά Γεωργίου Α’. Σπούδασε στη Γαλλία, 

Γερμανία και Αθήνα.

Αναμείχθηκε με επιτυχία στην πο-

λιτική με το κόμμα του Βενιζέλου 

και το 1924 ίδρυσε το κόμμα των 

Συντηρητικών Φιλελεύθερων. Στις 

7/10/1924 σχημάτισε κυβέρνηση 

με τον Γ. Κονδύλη, όπου ανατράπηκε 

από τη δικτατορία του Πάγκαλου το 

1925. Στην συνέχεια, έγινε υπουρ-

γός Εξωτερικών, αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης και συμμετείχε με τον 

Βενιζέλο στις διαπραγματεύσεις 

για τη «Συνθήκη της Λοζάνης». Το 

1930 συνυπέγραψε με τον Ελευθέ-

ριο Βενιζέλο το «Σύμφωνο Ειρήνης 

και Φιλίας, Ελλάδας-Τουρκίας». Επί 

δικτατορίας Μεταξά, εξορίστηκε 

στο νησί μας. Στην Πάρο αρρώστη-

σε και μεταφέρθηκε στην Αθήνα, 

όπου και πέθανε το 1938. Ακόμα 

και σήμερα, σώζεται το πατρικό του 

σπίτι στην Πάτρα, στην πλατεία Όλ-

γας.

 Ο Π. Κανελλόπουλος το 1938 

έγραψε για τον Ανδρέα Μιχαλακό-

πουλο: «Ο Ανδρέας Μιχαλακόπου-

λος έκαμε στη ζωή του πάντα το εθνικό του καθήκον. Το φωτεινό του πνεύμα είχε 

ταχθή να φωτίζη την Ελλάδα. Δεν εγνώρισε άλλη μεγαλύτερη φροντίδα. Αυτό θα 

το χρεωστή αιώνια η Ελλάς στη μνήμη του. Το γεγονός μάλιστα ότι ο Μιχαλακό-

πουλος έφυγε πικραμένος, το γεγονός αυτό κάνει το χρέος ακόμη μεγαλύτερο και 

βαρύτερο. Όσο βαρύ όμως και αν είναι το χρέος αυτό θα το βαστάξουμε - κι εμείς 

ακόμα οι ανεύθυνοι - σαν εξιλαστήριον δώρο, που το χρωστάμε και που πρέπει να 

το προσφέρουμε στον υπερήφανο και υψηλό βωμό της μνήμης του».

 

Στην Πάρο

Σύμφωνα με μαρτυρίες ηλικιωμένων Παριανών, ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, 

όταν εξορίστηκε στην Πάρο, διέμενε φρουρούμενος στην περιοχή Χάλαρα 

της Παροικιάς, σε κάποιο κατάλυμα. Ατυχώς, δεν υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για 

την παραμονή του, τις συνήθειές του ή τις επαφές του, την εποχή εκείνη. Υπάρχει 

βέβαια μία μαρτυρία για μία επίσκεψη που έκανε στην οικία Γράβαρη στην «Σεπτεμ-

βριανή» αγορά, όταν τον είχαν καλέσει για «τραπέζι».

Ο κύριος λόγος της εξορίας του ήταν, ότι ήταν αντίθετος στο ζήτημα της παλι-

νόρθωσης της μοναρχίας, παρά την καλή σχέση που διατηρούσε με το «στέμμα» και 

τον Γεώργιο τον Β’. Οι πολλές επαφές του στη συνέχεια με τον Βασιλιά Γεώργιο, 

επί δικτατορίας Μεταξά, και οι συζητήσεις του με αυτόν για την επάνοδο της κοινο-

βουλευτικής δημοκρατίας, 

προκάλεσαν την οργή του 

Ιωάννη Μεταξά, που απο-

φάσισε την εκτόπισή του 

στην Πάρο. Σύμφωνα με 

τους ιστορικούς «ο Μιχα-

λακόπουλος ήταν αντίθετος 

στη μοναρχία, αν και διατη-

ρούσε σχέσεις με το παλάτι 

και από την άλλη ζητούσε 

συγχρόνως την επάνοδο 

της δημοκρατίας. Δύσκολα 

πράγματα δηλαδή, για την 

εποχή του ολοκληρωτικού 

καθεστώτος του Ιωάννη 

Μεταξά.

Στο νησί μας ο Μιχαλακό-

πουλος ήρθε με κλονισμένη 

την υγεία του, φρουρού-

μενος από μία διμοιρία της 

Χωροφυλακής. Η όλη κατά-

σταση που αντιμετώπισε και 

η κλονισμένη υγεία του είχε 

σαν αποτέλεσμα την εσπευ-

σμένη μεταφορά του στο νοσοκομείο του «Ευαγγελισμού» στην Αθήνα, με αποτέ-

λεσμα τον θάνατό του, τον Μάρτιο του 1938. Οι μαρτυρίες για το μεγάλο Έλληνα 

πολιτικό κατά την παραμονή του στην Πάρο, είναι ελάχιστες. Είναι χρέος τιμής για 

το νησί μας, να βρει περισσότερα στοιχεία για την εξορία του εδώ, και να τιμήσει 

τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα της χώρας μας –όπως έχει γίνει σε όλη σχεδόν την 

Ελλάδα- και στην Πάρο.

Δ.Μ.Μ.
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Αν δεν υπήρχαν  
μηχανάκια και 
γουρούνες

Από τον αναγνώστη μας κ. Δημήτρη Καλανδράνη, 
λάβαμε επιστολή με αφορμή τα ατυχήματα με τις τετρά-
τροχες μηχανές («γουρούνες»), οι οποίες κρατούν κάθε 
καλοκαίρι το σκήπτρο των τροχαίων ατυχημάτων στους 
επαρχιακούς δρόμους.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Τι θα συνέβαινε στο νησί αν ένα πρωί για κάποιο λόγο 

δεν θα υπήρχαν ενοικιαζόμενα  μηχανάκια και γουρού-
νες; Το ερώτημα είναι υποθετικό και ίσως χρησιμέψει σαν 
θέμα διδακτορικής διατριβής. 

Οι φίλοι επαγγελματίες του κλάδου ενοικίασης αυτών 
των τροχοφόρων να μη θεωρήσουν ότι υπάρχει κάποιο 
σχέδιο στα συρτάρια του Δήμου ή κάποιας άλλης υπηρε-
σίας για την απαγόρευσή τους. Πού να τολμήσει κανείς 
ν’ αγγίξει τις γουρούνες. Θα τον κατασπαράξουν όχι οι 
γουρούνες αλλά αυτοί που τις εκμεταλλεύονται. Ίσως και 
ο Δήμος να μην τολμά να ασχοληθεί με το θέμα αφού 
ούτως ή άλλως δεν μπορεί να μετακινήσει αυτά τα τροχο-
φόρα από τα πεζοδρόμια στο Λιμάνι. Πόσο μάλλον να τα 
απαγορέψει. Λοιπόν, θέτουμε ξανά το ερώτημα:

«Τι θα συνέβαινε στο νησί αν ξαφνικά για κάποιο λόγο 
ένα πρωί δεν υπήρχαν δίκυκλα μηχανάκια και γουρού-
νες;».

Αυτοί που τα νοικιάζουν θα πουν ότι τους «κόβουμε το 
ψωμί τους» και θα ισχυρισθούν επίσης ότι οι επισκέπτες 
θα στερηθούν ένα χρήσιμο μέσον μεταφοράς, και θα 
έχουν δίκιο.

Αν ρωτηθούν οι ντόπιοι κάτοικοι, θα ανάψουν ένα κερί 
στην Παναγία.

Αν ρωτηθούν οι οδηγοί αυτοκινήτων θα ανάψουν δυο 
κεριά.

Οι μανάδες των σκοτωμένων και σακατεμένων παιδιών 
θα ανάψουν μια λαμπάδα, το ίδιο και το Κέντρο Υγείας και 
το ΕΚΑΒ.

Αν ρωτηθούν οι τουρίστες τι θα πουν; Απλά δεν θα πουν 
τίποτα γιατί όταν  επισκέπτονται μια χώρα δεν περιμένουν 
να βρουν γουρούνες και μηχανάκια. Και ούτε θα ακυρώ-
σουν το ταξίδι τους αν πληροφορηθούν ότι δεν υπάρχουν.  

Και εδώ έρχεται το εύλογο ερώτημα: «Μα όλοι αυτοί 
οι τουρίστες, πώς θα επισκεφθούν τα αξιοθέατα του νη-
σιού;». Και η απάντηση: «Αν δεν υπήρχαν τα μηχανάκια 
πώς θα τα επισκεπτόντουσαν; Απλά, θα χρησιμοποιούσαν 
ό,τι μέσο θα υπήρχε σε μια οργανωμένη κοινωνία με σω-
στά δρομολόγια λεωφορείων, που δεν κοιτάζουν το δικό 
τους συμφέρον άλλα το συμφέρον των επισκεπτών και 
των ντόπιων κατοίκων. Θα υπήρχαν τουριστικά πούλμαν 
για ημερήσιες εκδρομές, καθώς και ενοικιαζόμενα μικρά 
αυτοκίνητα αλλά και βανάκια. Ενδεχομένως να υπήρχε 
και ένας πολύ περιορισμένος αριθμός μηχανακιών.

Και εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα: «Καλά αξίζει τον 
κόπο να μπούμε σε αυτήν την διαδικασία;». Η απάντηση 
σε αυτό το ερώτημα είναι ότι οι επαγγελματίες του κλά-
δου θα βρουν καινούργιους τρόπους εξυπηρέτησης των 
τουριστών με πιο ασφαλή μέσα τα οποία θα αποδεχθούν 
οι τουρίστες αφού δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή. Το όφε-
λος για το νησί  θα είναι πολλαπλό: Μείωση της συμφό-
ρησης στους δρόμους. Μείωση μέχρι και εξάλειψη των 
ατυχημάτων. Μείωση του θορύβου. Θα ανασάνει και η 
πλατεία της Μαντώς. Λυπάμαι που θα το πω αλλά σε πολ-
λούς Δήμους της χώρας δε γίνονται έρευνες ούτε ανα-
λύονται οι στατιστικές (αν υπάρχουν) και θριαμβολογούν  
όταν αυξάνονται τα νούμερα στις αφίξεις, χωρίς όμως 
να προβληματίζονται ότι κάθε 1000 νέοι επισκέπτες ση-
μαίνουν μεγαλύτερη επιβάρυνση του οδικού δικτύου και 
των παρεχομένων υπηρεσιών, με παράλληλη αύξηση των  
δυσαρεστημένων επισκεπτών. Η απουσία γουρουνών και 
μηχανακιών θα βοηθούσε αρκετά. Όσον  αφορά τους φί-
λους επαγγελματίες ενοικιαζόμενων  μοτοποδηλάτων και 
γουρουνών τους διαβεβαιώνω να είναι ήσυχοι γιατί δεν 
πρόκειται να συμβεί το παραμικρό. Απλά μια σκέψη έκανα. 
Στην αραχνιασμένη ελληνική νοοτροπία, πελατειοκρατία 
και γραφειοκρατία, τίποτα δεν αλλάζει».

Λιμενικά  
Ταμεία

Ευρεία σύσκεψη με θέμα την οργάνωση των Λιμε-
νικών Ταμείων και κυρίως τον εκσυγχρονισμό των 
φορέων διαχείρισης των λιμένων, οργάνωσε στις 
29/7/2017 η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του ανοι-
κτού διαλόγου που έχει αρχίσει για τον εκσυγχρονι-
σμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης. 

Ο κ. Κουρουμπλής ευχαρίστησε τους εκπροσώ-
πους της αυτοδιοίκησης για την παρουσία τους και 
όπως είπε, ένας από τους τομείς που προωθείται στο 
ΥΝΑΝΠ είναι το Σύστημα Λιμενικής Διακυβέρνησης. 

«Έχουν ήδη καταγραφεί όλα τα λιμάνια και οι όρ-
μοι της χώρας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 
θεωρώντας ότι στα λιμάνια μπορεί να στηριχτεί ένα 
μέρος της ανάπτυξης της χώρας, είτε αφορά αυτόν 
τον κλάδο της κρουαζιέρας είτε του εμπορίου. Τώρα 
έχει έρθει η ώρα να διευθετηθεί η λειτουργία των 
Λιμενικών Ταμείων. Θεωρούμε ότι πρέπει τα ταμεία 
να μείνουν στα χέρια των ανθρώπων που έχουν 
παρουσία στην αυτοδιοίκηση, αλλά πρέπει να βρε-
θεί ένα μοντέλο που θα συνενώσει τις δυνάμεις της 
Αυτοδιοίκησης, χωρίς να τις απομειώσει. Τα μεγάλα 
λιμάνια που είναι ήδη Ανώνυμες Εταιρίες, δεν προ-
βλέπεται να συνενωθούν με άλλα μικρότερα, όπως 
πολλοί φοβούνται. Αυτό που προτείνεται είναι να 
γίνουν άλλες Ανώνυμες Εταιρίες με τα μικρότε-
ρα λιμάνια, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται 
τα δικαιώματα και η αυτονομία όλων. Στόχος εί-
ναι το αναπτυξιακό κομμάτι να είναι ενιαίο, ώστε να 
μπορούν να εισρεύσουν περισσότερα χρήματα στη 
διαχείριση των λιμανιών. Ο διάλογος είναι σε εξέλι-
ξη, όλα είναι ανοικτά και υπό συζήτηση. Είμαστε σε 
επικοινωνία με την Αυτοδιοίκηση, με απώτερο σκο-
πό όλοι μαζί να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο, που 
θα βοηθήσει τη χώρα αναπτυξιακά. Ένα ζήτημα είναι 
αν η εταιρία αυτή θα είναι σε επίπεδο νομού ή περι-
φέρειας. Το θέμα είναι υπό συζήτηση», δήλωσε ο κ. 
Κουρουμπλής.

Συνταξιοδοτικό 
ζήτημα της ΠΝΟ 

Συνάντηση με την Πανελλήνια Ναυτική Ομο-
σπονδία είχε στις 29/7 ο υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, 
παρουσία του υφυπουργού Εργασίας, Αναστασίου 
Πετρόπουλου. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γ.Γ. 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Διονύσης-Χα-
ράλαμπος Καλαματιανός. 

Ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε ότι το υπουργείο, είχε 
υποσχεθεί να οργανώσει τη συνάντηση αυτή, μετά 
το κλείσιμο της αξιολόγησης, ώστε να έχει το συν-
δικάτο μια καθαρή εικόνα για το πού βρίσκεται το 
συνταξιοδοτικό ζήτημα του κλάδου. Εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι ο κ. Πετρόπουλος έκανε το καλύτε-
ρο δυνατό, δεδομένων των συνθηκών εποπτείας, 
υπό το οποίο βρίσκεται η χώρα, για να προστατευ-
τούν τα δικαιώματα των ναυτικών, δικαιώματα που 
προκύπτουν από τον  εντελώς ιδιαίτερο χαρακτήρα 
και από τις ιδιαίτερες συνθήκες του ναυτικού επαγ-
γέλματος.   

Ο κ. Πετρόπουλος δήλωσε στους συνδικαλιστές 
ότι έχουν εκδοθεί όλες οι προσωρινές συντάξεις, 
για τις οποίες είχαν υποβληθεί αιτήσεις, μέχρι και 
τον Ιούνιο του 2017. Στη συνέχεια αναφέρθηκε 
στις διαδικασίες για τον υπολογισμό των συντάξε-
ων των ναυτικών και κάλεσε την ερχόμενη εβδο-
μάδα τους εκπροσώπους της ΠΝΟ σε συνεργασία 
για μια περισσότερο λεπτομερή ανάλυση της δια-
δικασίας. 

Τέλος, ο κ. Καλαματιανός έκανε μια σύντομη πα-
ρουσίαση διατάξεων του νομοσχεδίου που προω-
θεί το ΥΝΑΝΠ, εστιάζοντας κυρίως στα ναυτεργα-
τικά θέματα. Όπως είπε: «είναι ξεκάθαρη η πολιτική 
βούληση της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να δοθούν 
λύσεις στα χρονίζοντα ζητήματα, κυρίως τα εργα-
σιακά, αλλά και στην τήρηση και εφαρμογή των 
νόμων».

Η ιστορία  
του μικρού 
«Γίγαντα»

Μπορούμε να εμπιστευόμαστε ένα 15χρονό σήμε-
ρα; Στις επιλογές, διαχρονικά, της νέας γενιάς μπο-
ρούμε να έχουμε εμπιστοσύνη;

Σ’ αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει με 
πολύ γλαφυρό τρόπο και άψογη πλοκή με την ιστο-
ρία του μικρού «Γίγαντα» η συγγραφέας παιδικών 
βιβλίων κ. Έλενα Αρτζανιδού, στην εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Αυγούστου 
2017, στις 9 το βράδυ, στο ανοιχτό θέατρο 
Λευκών.

Τις απαντήσεις θα τις δώσει ο καθένας μόνος 
του, αναλογιζόμενος τι έκανε, με ποια εφόδια εξό-
πλισε τον δικό του 15χρονο. Και εμείς όταν είμαστε 

15χρονοί ονειρευ-
όμαστε, σχεδιάσα-
με και αποφασίζα-
με για το μέλλον 
μας. Το βιβλίο ο 
μικρός «Γίγαντας» 
δίνει πολλά ερεθί-
σματα για να μας 
προβληματίσει και 
στο τέλος 

απαντάει στο 
βασικό ερώτημα. 
Το βιβλίο απευθύ-
νεται στους έφη-
βους όλων των 
ηλικιών και αξίζει 
να παρακολουθή-
σουμε την παρου-
σίαση του, γιατί 
έτσι μπορεί να κοι-
τάξουμε τους 15χρονούς με άλλο μάτι.

Ν.Ρ.Λ.
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νέα γενιά καυσίµων

Ανεφοδιάστε το σκάφος σας 
µε καύσιµα εγγυηµένης 

ποιότητας για υψηλές αποδόσεις

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
στην Πάρο

∆ΩΡΟ!
ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ

ΜΙΑ  ΜΑΡΚΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΛΛΗ 1 ∆ΩΡΟ!

ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΚΑΡΝΑΓΙΟ

Νέοι αγρότες
Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, 

Γιώργου Χατζημάρκου, εντάχθηκαν 139 νέοι γεωρ-
γοί, στο μέτρο των νέων γεωργών του προγράμ-
ματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020). Οι 
ενταχθέντες νέοι γεωργοί θα εισπράξουν συνολικά 
το ποσό των  2.893.000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή, στο πλαίσιο της πρώτης πρό-
σκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016, 
είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της περιφερεια-
κής αρχής να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνα-
τόν τη διαδικασία ένταξης νέων αγροτών στο ΠΑΑ 

2014 – 2020, που θα συμβάλλει στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσε-
ων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουρ-
γίας επιχειρηματιών γεωργών, οι οποίοι,  με το πέρας 
του προγράμματος, θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια 
και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, ενισχύοντας και προσ-
δίδοντας νέα δυναμική στον πρωτογενή τομέα στο 
Νότιο Αιγαίο. 

Επίσης, ο κ. περιφερειάρχης υπέγραψε και τη σχε-
τική σύμβαση διασφάλισης παρεχόμενων υπηρεσι-
ών με τον πρόεδρο του Οργανισμού Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), προκειμένου να ξεκι-
νήσουν οι σχετικές πληρωμές των παραπάνω νέων 
γεωργών από τον Οργανισμό.

Άρωμα 
γυναίκας στον 
δήμο Πάρου

Ορκίστηκε στις 27 Ιουλίου 2017, στο δημαρχείο 
Πάρου, ενώπιον του δημάρχου Πάρου, Μάρκου Κω-
βαίου, η νέα δημοτική σύμβουλος, Θεοδοσία Μα-
νωλάκη.

Η κ. Θεοδοσία Μανωλάκη, ήταν επιλαχούσα με τον 
δημοτικό συνδυασμό «Πάρος Τώρα στην Πράξη» και 
καταλαμβάνει τη θέση του κ. Γεωργίου Ραγκούση 
(ΚΑΒΑ), που υπέβαλε την παραίτησή του από το αξί-
ωμα του δημοτικού συμβούλου.

Η κ. Θ. Μανωλάκη είναι απόφοιτος του Κ. Ε. Τ. Ε. 
Σύρου στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, στο 

τμήμα υπαλλήλων λογιστηρίου. Είναι παντρεμένη με 
δυο παιδιά και έχει μετάσχει με επιτυχία σε διοικη-
τικά συμβούλια πολλών συλλόγων και φορέων, ενώ 
είναι δραστήριο μέλος της τοπικής ΝΔ εδώ και πολ-
λά χρόνια.

Η «Φωνή της Πάρου» της εύχεται κάθε επιτυχία.

Μείωση 
της μέσης 
δαπάνης των 
τουριστών

Μείωση κατέγραψε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι των ξέ-
νων τουριστών για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου, ενώ 
η οριακή αύξηση κατά 17,8 εκατ. ευρώ των ταξιδιωτικών 
εισπράξεων δεν κατάφερε να καλύψει τις απώλειες των 
165,8 εκατ. ευρώ της περυσινής περιόδου σύμφωνα με 
στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδας.

Αναλυτικά, μετά την περυσινή μείωση κατά 7,4% της 
μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, στο πεντάμηνο φέτος η μέση 
δαπάνη υστέρησε σε ποσοστό 1,5% φθάνοντας σε 430,4 
ευρώ. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για το πεντάμηνο φέτος 
αυξήθηκαν κατά 0,9% φθάνοντας σε 2,07 δισ. ευρώ ένα-
ντι 2,05 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2016 και 2,21 δισ. 
ευρώ του 2015. Εξάλλου, πτωτικά κινήθηκαν σε ποσοστό 
0,8% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την κρουαζιέρα.

Σε επίπεδο βασικών αγορών μείωση κατά 30,8% πα-
ρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τους Αμερικα-
νούς τουρίστες, κατά 1,5% από τους Ρώσους και κατά 
0,7% από τους Βρετανούς. Αντίθετα, αύξηση κατά 19,4% 
εμφάνισαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τους Γάλλους 
και κατά 14,4% από τους Γερμανούς.

Τέλος, οι αφίξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 18,2%, 
ενώ οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 20,8% 
από τη Γαλλία κατά 13,7% και από τη Βρετανία κατά 
0,2%. Οι συνολικές αφίξεις στη χώρα τον Μάιο αυξήθη-
καν κατά 1,5% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 1,7%.
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Η ανάμνηση  
του θαύματος  
στη Λογγοβάρδα

Ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου ἔσκιαζε ὅλο τὸ νησί. Οἱ καρδιὲς ὅλων σφιγ-
μένες. Ποιά οἰκογένεια δὲν θὰ θρηνοῦσε κάποιον δικό της; 125 
νέους -ἐπιπλέον τοῦ Νικόλα Στέλλα ποὺ ἤδη εἶχε ἐκτελεσθῇ- ζη-
τοῦσε τὸ αἱμοσταγὲς θηρίο τοῦ ναζισμοῦ σὰν θυσία γιὰ νὰ ἐκδι-
κηθῇ τὸ συμμαχικὸ σαμποτὰζ τοῦ ὑπὸ κατασκευὴν στρατιωτικοῦ 
ἀεροδρομίου. Ποιός θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἐμποδίσῃ; 

Οἱ διαταγὲς τοῦ στρατιωτικοῦ διοικητοῦ τοῦ νησιοῦ αὐστηρές: 
κανείς νὰ μὴν τὸν ἐνοχλήσῃ γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Ἡ ἀπόφασι τετελε-
σμένη. Οἱ πίνακες τῶν ὑποψηφίων θυμάτων καταρτίζωνται. Μέσα 
ὅμως στὸ σκοτάδι ἀχνοφαίνεται κάποιο φῶς, ἕνα παράθυρο ἀνοί-
γει. Ὁ φρούραρχος προτείνει στὴν ἐπιτροπὴ τῶν προκρίτων τοῦ 
Παριανοῦ λαοῦ ποὺ πῆγαν νὰ τοῦ μιλήσουν, νὰ καλέσῃ ὁ Ἅγιος 
Γέροντας τὸν Γερμανὸ διοικητὴ στὸ μοναστήρι τῆς Λογγοβάρδας. 
Ὁ ὅσιος Φιλόθεος πράγματι τὸν καλεῖ, ἐκεῖνος ἀνταποκρίνεται κι 
ἐκεῖ πάνω στὴν ἐπίσκεψι στὶς 23 Ἰουλίου 1944 γίνεται τὸ θαῦμα 
τῆς Παναγίας. Ὁ ἄτεγκτος Γερμανὸς ἀξιωματικὸς μεταβάλλεται σὲ 
ἄνθρωπο καὶ ἀναγνωρίζει τὸ δίκαιον τοῦ αἰτήματος παρ᾽ ὅτι ἀπὸ 
πάνω του ἐπικρέμεται τὸ σπαθὶ τοῦ σκληροῦ γερμανικοῦ στρατι-
ωτικοῦ νόμου ποὺ ζητᾷ γιὰ κάθε στρατιώτη νεκρὸ πενήντα ντό-
πιους.

Τὴν ἀνάμνησι αὐτοῦ τοῦ θαύματος ἑορτάσαμε κ᾽ ἐφέτος στὴν ἱ. 
Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας. Μὲ τὴν παρουσία τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας Καλλινίκου ὁ ὁποῖος 
λειτούργησε τὴν κυριώνυμη ἡμέρα καὶ κήρυξε. Στὸ κήρυγμά του 
τόνισε, ὅτι τὸ θαῦμα εἶναι ἀποτέλεσμα συνεργείας τοῦ ἀνθρωπί-
νου παράγοντος -διὰ τῆς πίστεως- καὶ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, 
ποὺ μόνη αὐτὴ τελικὰ μπορεῖ νὰ ἐπιφέρῃ τὸ ποθούμενο, ἐὰν εἶναι 
καὶ θέλημά Του.

Ἔψαλλαν χορωδοὶ τοῦ «Ἁγίου Τρύφωνος», τῆς χορῳδίας τοῦ 
Λευκιανοῦ πρωτοψάλτου καὶ διδασκάλου τῆς βυζαντινῆς μου-
σικῆς κ. Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτου, ποὺ ἦρθαν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ 
συμμετέχουν στὴν πανήγυρι καθὼς καὶ ἄλλοι Παριανοὶ ἱεροψάλ-
τες.

Λόγῳ τῆς συμπτώσεως τῆς ἑορτῆς σὲ ἡμέρα Κυριακὴ ἦταν αὐξη-
μένη καὶ ἡ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν. Παρὼν καὶ ὁ δήμαρχος Πάρου, 
κ. Μᾶρκος Κωβαῖος, ποὺ τίμησε τὴν ἑορτή. Μετὰ τὴν θεία λει-
τουργία καὶ τὴν λιτανεία, ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη παραδοσι-
ακὴ τράπεζα γιὰ ὅλους ὅσους παρέμειναν.

Εὐχὴ τοῦ σεβασμιωτάτου, τοῦ καθηγουμένου Γέροντος Χρυσο-
στόμου καὶ ὅλων, ἡ Παναγία μας νὰ σκέπῃ καὶ νὰ φυλάγῃ καὶ τὸ 
νησί της ἀπὸ κάθε κακό καὶ νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ πανηγυρίζουμε τὸ 
θαῦμά της κάθε χρόνο.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζ. Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου
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Κάθε χρόνο η “Φωνή της Πάρου” µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς
ενηµερώνει µέσα από ειδικό αφιέρωµα τους αναγνώστες της

για θέµατα γύρω από την παιδεία και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Νέα σχολική χρονιά µε µήνα προσφορών

Εκµεταλλευτείτε τις 4 εκδόσεις
της νέας σχολικής χρονιάς

και προβάλετε την επιχείρησή σας
µε έκπτωση 65%
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Ενηµέρωση
Σας ενηµερώνουµε ότι καθηµερινά στην 

Ιατρόνησο θα βρείτε τους ιατρούς:

Πάντος Τριαντάφυλλος - Παθολόγος
Μιχαήλ ∆ιγενής - Γενικός Ιατρός

Φιλίτσα Ζουµπούλογλου - Βιοπαθολόγος
Νοµική Μονοκανδήλου - Γυναικολόγος

Νίκος Κατσιγιάννης - Ορθοπαιδικός
Σταύρος Κωνσταντόπουλος - Ακτινολόγος

Παροικία Πάρος | τηλ: 22840 24055 & 28305
fax: 22840 28304 | e-mail: iatronisos@gmail.com

w w w . i a t r o n i s o s . g r

διαγνωστικό εργαστήριο | medical center

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε µε 
τη γραµµατεία του κέντρου για το ραντεβού σας.

Τηλ. έκτακτης ανάγκης: 22840 24055
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Τάση διεθνώς ο αλιευτικός τουρισμός
Κόστος από 30 έως 30000€!

Ο αλιευτικός τουρισμός στην Ελλάδα, ξεκίνησε στο παράλιο Άστρος Κυνουρίας, 
όταν ο μηχανολόγος μηχανικός, Γιώργος Λουρδής, υποστηριζόμενος από μια μικρή 
ομάδα συγγενών και φίλων, δημιούργησε την πλατφόρμα, «Ταξίδια Ψαρέματος» και 
σε συνεργασία με επαγγελματικούς συλλόγους αλιέων, στήριξε την προσπάθεια να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρι-
σμού στη χώρα μας.

Έτσι, με όχημα το επαγγελματικό ψάρεμα, η Κυνουρία, πρωτοστατεί στην ανά-
πτυξη του αλιευτικού τουρισμού, μέσω των «ταξιδιών ψαρέματος». Ο κ. Γιώργος 
Λουρδής, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι προσπάθησε πολύ μαζί με επαγ-
γελματικούς αλιευτικούς συλλόγους, μέχρι να πετύχει τη θεσμοθέτηση του νομι-
κού πλαισίου για τον αλιευτικό τουρισμό στην χώρα μας. Σήμερα συνεργάζεται με 
επαγγελματίες ψαράδες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική άδεια 
για αλιευτικό τουρισμό. Παράλληλα ο κ. Λουρδής υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι 
υπάρχει αρκετός κόσμος που θέλει να αποκτήσει εμπειρία ψαρέματος και οι πελάτες 
του προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα οι περισσότεροι είναι 
από την Αυστραλία, την Αμερική και την Αγγλία.

Τι είναι ο αλιευτικός τουρισμός;
Ο αλιευτικός τουρισμός περιλαμβάνει: την επίδειξη τεχνικών αλιείας, σπογγαλιεί-

ας, και μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και της χρήσης 
συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων από τους ίδιους τους τουρίστες-επισκέπτες 
ή και την άμεση και ενεργό συμμετοχή των τουριστών – επισκεπτών σε αυτές τις 
δραστηριότητες και πρακτικές, τόσο στον υδάτινο χώρο όσο και σε κατάλληλα δια-
μορφωμένους χώρους στην παράκτια, παρόχθια και παραλίμνια ζώνη, την παροχή 
υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης σε παράκτιες, παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές 
αλιευτικών κοινοτήτων, την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή 
συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν 

με στόχο την ψυχαγωγία και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη 
– τουρίστα μέσω της επαφής του με την αλιεία και την σπογγαλιεία και το φυσικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της και τέλος την διοργάνωση εκπαιδευτικών 
και επιμορφωτικών σεμιναρίων για όλα τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 έως και 186 του νόμου 4070/2012, 
ο αλιευτικός τουρισμός είναι ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία συνίσταται 
στο σύνολο των δραστηριοτήτων παροχής επιχειρηματικά οργανωμένων τουριστι-
κών υπηρεσιών και αγαθών, που συνδέονται με: την αλιευτική, σπογγαλιευτική και 
υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, το πολιτιστικό περιβάλλον των αλιευτικών κοινο-
τήτων, τις αλιευτικές, τις σπογγαλιευτικές και τις υδατοκαλλιεργητικές ασχολίες και 
τις αντίστοιχες πρακτικές και τα τοπικά έθιμα, που σχετίζονται με αυτές, τα τοπικά 
προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία σε σχέση με την αλιεία, 
την σπογγαλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώ-
σεων στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές με βάση τα τοπικά έθιμα, τον τοπικό 
πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις.

Πού – ποιοι – τιμές
Οι πρώτοι αλιευτικοί προορισμοί βρίσκονται σε Αθήνα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Σα-

ντορίνη, Χίο, Κέρκυρα, Ίο και Σύρο. 
Ακόμα, υπάρχουν αθλητές-ψαράδες που αναζητούν συγκεκριμένα είδη αλιευμά-

των. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν πολυήμερα πακέτα και συνήθως οργα-
νώνονται από κοινού με άλλα άτομα ώστε να πετύχουν μία καλύτερη τιμή. Επίσης, 
υπάρχουν τουρίστες, που απλά μπορεί να θέλουν να παρακολουθήσουν τους επαγ-
γελματίες αλιείς σε παραδοσιακά ψαρέματα με δίχτυα ή παραγάδι κλπ. και να γευ-
τούν φρέσκια κακαβιά επάνω στο σκάφος ή σε κάποια παραλία.

Οι τιμές για ένα πακέτο που μπορεί να κλείσουν οι Έλληνες και οι αλλοδαποί 
τουρίστες ποικίλλουν, ανάλογα με τις παροχές που προσφέρει ο διοργανωτής, τη 
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διάρκεια της εκδρομής, το μέρος που θα πραγματοποιηθεί, το σκάφος που θα χρη-
σιμοποιηθεί αλλά και το είδος ψαρέματος που θα επιλέξουν. Πιο συγκεκριμένα, οι 
τιμές μπορεί να ξεκινήσουν από τα 30 ευρώ το άτομο για 5 ώρες ψαρέματος με κα-
θετή από σκάφος και μπορεί να φτάσουν τα 2.000 με 3.000 ευρώ για συγκεκριμένα 
είδη ψαρέματος που διαρκούν πολλές ώρες και συμμετέχουν ομάδες 6 με 8 ατόμων 
ή και ακόμα παραπάνω εάν πρόκειται για μία πολυήμερη εκδρομή από Yacht.

Τέλος, αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, δραστηριοποιούνται γύρω από τον αλιευτι-
κό τουρισμό, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Κύθνο, στη Σύρο και την Ίο.

Οι προϋποθέσεις 
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα αλιευτικά σκάφη, οι πλοιοκτήτες των 

οποίων ενδιαφέρονται για την άσκηση αλιευτικού τουρισμού είναι οι εξής:
α) Να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα.
β) Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία εκτός της 

τράτας βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και του γρίπου που σύρεται από σκάφος 
(βιντζότρατα).

γ) Να πληρούν τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.1γ της ΚΥΑ του θέματος.

δ) Να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Πιστοποιητικό Ασφαλείας, 
Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση) όπου 
αναγράφονται:

-ο αριθμός των επιβατών που μπορούν να παραλαμβάνουν,
-η έκταση των πλόων, και
-οι σχετικές «Εντολές-Οδηγίες» χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικών ή άλλων 

πιστοποιητικών.
ε) Να υπάρχει ειδικός χώρος παραμονής για το σύνολο των επιβατών, ώστε να 

είναι ασφαλείς κατά την διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα 
να μην την παρεμποδίζουν.

στ) Να τηρούν τους προβλεπόμενους από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κα-
νόνες σχετικά με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, τη στελέχωση, την υγιεινή και την κα-
ταλληλότητα του αλιευτικού σκάφους για την επιβίβαση επιβατών.

Διαδικασία έγκρισης
Αρμόδια αρχή για την υποβολή αιτήματος αναγγελίας για την έναρξη της διενέρ-

γειας αλιευτικού τουρισμού είναι η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας 
που τηρεί τον φάκελο του σκάφους.

Το αίτημα συνοδεύεται με τα κατωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και βεβαιώ-
σεις συναρμόδιων υπηρεσιών:

α) Αίτηση του ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους στην οποία αναγράφονται τα 
αλιευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιβάτες-τουρίστες, σύμφω-
να με τις διατάξεις της ΚΥΑ του θέματος.

β) Φωτοαντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ
γ) Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη.

Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ελέγχει τα δικαιο-
λογητικά της παραγράφου 1 και αφού διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, αιτείται από τις 
κατά τόπους Λιμενικές Αρχές βεβαίωση για το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και καταχωρεί την έγκριση, εντός πέντε ημερών, 
στα στοιχεία του σκάφους και του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη σε βάση δεδομένων 
μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης τις Αλιείας (ΟΣΠΑ).

Πριν την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι αλιείς 
ενημερώνουν εγγράφως την τοπική Λιμενική Αρχή σχετικά με την πρόθεσή τους να 
διενεργήσουν αλιευτικό τουρισμό στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους.

Όροι άσκησης αλιευτικού τουρισμού
α) Κατά τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού οι επαγγελματίες αλιείς ή σπογγα-

λιείς προβαίνουν σε επίδειξη τεχνικών αλιείας ή σπογγαλιείας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική και κοινοτική αλιευτική νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές 
μεθόδους και εργαλεία τα οποία καθορίζονται στην αλιευτική άδεια του σκάφους, 
με εξαίρεση την τράτα βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και το γρίπο που σύρεται από 
σκάφος (βιντζότρατα).

β) Ο αλιευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο επί 
του σκάφους ώστε να μην εμποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή κίνηση των επιβαι-
νόντων καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα επί αυτού.

γ) Οι επιβαίνοντες τουρίστες, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπερνά τους 
12, επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο με τα εργαλεία πετονιά, συρτή και καθετή, τα 
οποία πρέπει να είναι καταχωρισμένα στην αλιευτική άδεια του σκάφους. Ο χειρι-
σμός των εργαλείων πραγματοποιείται χειροκίνητα και όχι με μηχανική υποβοήθηση, 
καθώς και να συμμετέχουν, με ευθύνη του κυβερνήτη του σκάφους και κατά τη 
διενέργεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, μόνο σε εργασίες από την εκτέλεση των 
οποίων δεν διατρέχει κίνδυνο η ασφάλειά τους.

δ) Η παραλαβή επιβατών για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής υπό τη σύναψη 
συμβάσεων ολικής ναύλωσης ή την εκτέλεση ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών απα-
γορεύεται.

Κυρώσεις
Στους παραβάτες των όρων άσκησης αλιευτικού τουρισμού, πέραν των λοιπών 

ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων της εκάστοτε κείμενης νομοθεσί-
ας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται

Η έγκριση διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού μπορεί να ανακληθεί για ένα το πολύ 
έτος, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος 
για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος παραβιάζει την ισχύουσα αλιευτική ή του-
ριστική νομοθεσία.

Μετά από δύο ανακλήσεις μέσα σε διάστημα πέντε ετών, δεν επιτρέπεται η έγκρι-
ση διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού για τον ασκούντα την επιχείρηση επαγγελμα-
τία αλιέα, σπογγαλιέα ή τον πλοιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 4 Αυγούστου 201710 | Απόψεις | Τουρισμός

«Ο Καραγκιόζης 
αφισοκολλητής»

Χατζηαβάτης: Ακούσατε, ακούσατε κατά διαταγή του 
πολυχρονεμένου μας Πασά, ζητείτε δημόσιος αφισοκολλη-
τής.

Καραγκιόζης: Τι θες βρε Χατζηαβάτη και φωνάζεις 
απέξω από τη παράγκα μου και θα ξυπνήσεις τα κολλη-
τήρια. 

Χατζηαβάτης: Καραγκιόζη μου, ο Πασάς μου ανέθεσε 
να του βρω έναν αφισοκολλητή. Πενήντα λεπτά την αφίσα. 

Καραγκιόζης: Είσαι πολύ τυχερός Χατζηαβάτη! Τον 
έχεις μπροστά σου.

Χατζηαβάτης: Ποιος εσύ; Ας γελάσω! Βρε συ, αφού 
δεν ξέρεις τι είναι αφίσα, ούτε και πως τις κολλάνε.

Καραγκιόζης: Άστο πάνω μου!
Χατζηαβάτης: Πρόσεχε καλά καημένε, δεν θα αφήσεις, 

ούτε μία κολόνα, ούτε ένα δέντρο, ούτε ένα τοίχο χωρίς 
αφίσα. Πρέπει να μαζευτεί κόσμος στην εκδήλωση του 
Πασά.

Καραγκιόζης: Μείνε ανήσυχο…, θα πάρω εγώ τα κολ-
λητήρια και θα ντύσουμε τη πόλη, το νησί ολόκληρο!

Χατζηαβάτης: Πάμε από το Σαράι να πάρεις τις αφίσες.
Καραγκιόζης: Βρε αυτές είναι ασήκωτες, θα τις βάλω 

στη παράγκα να φράξω καμιά τρύπα να μη κρυώνουμε το 
χειμώνα, θα γεμίσω και το στρώμα που βουλιάζει (κοιμά-
ται).

Χατζηαβάτης: Καραγκιόζη, που είσαι, κοιμάσαι βρε 
ανεπρόκοπε, αχ τι μου έκανες, θα μας σφάξει ο Πασάς, 
γιατί δεν έβαλες τις αφίσες, πως θα το μάθει ο κόσμος για 
την εκδήλωση; 

Καραγκιόζης: Μη φοβάσαι Χατζηαβάτη, ξέρεις πόσα 
like είχαμε, να πεις στον Πασά ότι θα έχει πολύ κόσμο.

Χατζηαβάτης: Τι like και ξεlike μου τσαμπουνάς.
(μετά την επιτυχημένη εκδήλωση)
Πασάς: Φέρτε μου αυτόν τον Καραγκιόζη, να τον συγ-

χαρώ. 
Καραγκιόζης: Ορίστε Πασά μου.
Πασάς: Πες μου Καραγκιόζη, τι έκανες και μαζεύτηκε 

τόσο πολύ κόσμος, χωρίς να λερώσεις με αφίσες την πόλη;
Καραγκιόζης: Πολυχρονεμένε μου Πασά, το έβαλα 

στο internet και σε όλα τα μέσα μαζικής δικτύωσης, στην 
εφημερίδα και στο ραδιόφωνο, πατώντας μόνο ένα κουμπί. 
Μοίρασα και μερικά προγράμματα χέρι με χέρι, με όλες τις 
εκδηλώσεις και αυτό ήταν! 

Έτσι γίνεται δυστυχώς κάθε καλοκαίρι, όχι μόνο από τις 
παραστάσεις του φίλου μας του καραγκιόζη, αλλά και 
από πολλά πανηγύρια και εκδηλώσεις, που καλώς 
γίνονται στο νησί μας. Φυσικά, όλες αυτές οι εκδη-
λώσεις έχουν ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό χαρακτήρα και 
προσφέρουν μια εκτονωτική κι ανακουφιστική διέξοδο. Θα 
πρέπει όμως να σκεφτούμε την αισθητική πλευρά της πό-
λης και να σεβαστούμε το περιβάλλον. Τι γίνεται μετά; Θα 
τις πάρει ο άνεμος στην άκρια του δρόμου ή θα λιώσουν με 
τις πρώτες βροχές φράζοντας τα  φρεάτια ομβρίων ή στη 
θάλασσα, ή θα τα μαζέψει… ο Δήμος;

Σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου 
απαγορεύεται η επικόλληση αφισών, αεροπανό και διαφη-
μιστικών εντύπων, ενώ έχει οριστεί πρόστιμο ύψους 200€-
1500€, για τους παραβάτες. 

Για την αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και 
τη διατήρηση της δημόσιας καθαριότητας, δεν αρκεί μόνο 
η τήρηση του κανονισμού και η επιβολή προστίμων, αλλά 
η υιοθέτηση ενιαίας συμπεριφοράς και η συνειδητοποίηση 
των κινδύνων από τη διαρκή υποβάθμιση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος.

Χριστόδουλος Μαούνης

Οδός Αθηνάς
Η Αθηνά, κορυφαία θεότητα του Ολύμπου, αλλά 

και της προχριστιανικής Πάρου του 7ου- 5ου αι. 

π.Χ. τιμόταν κυρίως ως πολιούχος και λαμπρός 

ναός προς τιμήν της, ήταν υψωμένος στην κορυ-

φή του λόφου, στη συνοικία του Κάστρου της Πα-

ροικιάς, στο Άστυ. Πιθανότατα να κατασκευάστη-

κε επί τυραννίας του Λύγδαμη, γύρω στο 525π.Χ.

Στα 1917 ο Rubensohn, με τις ανασκαφές που 

διενήργησε στον λόφο του Κάστρου, απέδωσε το 

ναό της Πάρου στην Πολιούχο Αθηνά. Τα θεμέλια 

αυτού του αρχαϊκού ναού σώζονται στη κορυφή 

του λόφου, βόρεια του ναού του Αγίου Κωνστα-

ντίνου. 

Ο πύργος του μεσαιωνικού Κάστρου της Παροι-

κιάς, καθώς και όλο το σωζόμενο τμήμα του, έχουν 

κτιστεί με αρχιτεκτονικά μέλη από τα οικοδομήμα-

τα της αρχαίας ακρόπολης της Πάρου. Στην Ακρό-

πολη υπήρχε αρχαϊκός ναός, εκατόμπεδος, εξά-

στηλος, πιθανότατα αμφιπρόστυλος, ύψους 10μ. 

και πλάτος 16,5μ., αφιερωμένος στην Πολιούχο 

Αθηνά. Το μεγαλύτερο τμήμα του ναού, τα ¾ του 

σηκού και ο οπισθόδομος καταποντίστηκαν μαζί 

με τη δυτική πλαγιά του λόφου στη θάλασσα. Από 

την μαρμάρινη κατασκευή της Πολιούχου Αθηνάς 

σώζονται δύο βαθμίδες κρηπίδας και δομός του 

τοιχοβάτη, καθώς και το πλαίσιο της θύρας (οι πα-

ραστάδες), διαστάσεων 3,76Χ5,96μ. Στο μουσείο 

της Πάρου σώζεται τμήμα από το άγαλμα της Πο-

λιούχου Αθηνάς (αρ.91). Εκτός από Πολιούχος η 

Αθηνά, στην Πάρο λατρευόταν και ως: Πρόμαχος, 

Ποντία, Κυνθία, Υπερδεξία και Υπάτη.

(πηγές «Αναδρομές στον κόσμο της Αρχαίας 

Πάρου») 

Η οδός του ξεκινάει από την οδό «Αρκεσίλαου», 

έως την οδό «Οδυσσέα Ελύτη», στην περιοχή του 

Κάστρου.

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Επιτροπής 

Ονοµατοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

ΣΥΡΙΖΑ και 
λαϊκισμός

Κατά καιρούς έχω «κατηγορηθεί» ότι κάνω κυ-
βερνητική προπαγάνδα, ελέω ΑΝ.ΕΛ. αλλά ώ του 
θαύματος έχω και ορκισμένους εχθρούς στον τοπι-
κό ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως υποστηρίζουν δημοσιοποιώ 
ειδήσεις με αισχρή αντικυβερνητική κατεύθυνση! 
Πιασ’ τ’ αυγό και κούρεφτο δηλαδή, και αν υπολο-
γίσω ότι έχω μπει και στη «μαύρη» λίστα της τοπι-
κής ΝΔ, τότε είμαι να με κλαιν οι ρέγγες! 

Έτσι λοιπόν, σήμερα, είπα να μιλήσω για τον λα-
ϊκισμό των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ! Καμιά τριαντα-
ριά λοιπόν βουλευτές του «στυλοβάτη» των τριών 
κομμάτων της κυβέρνησης (μην ξεχνάμε και τους 
οικολόγους…), κατέθεσαν ερώτηση –που δημοσι-
εύσαμε στο προηγούμενο φ. της εφημερίδας μας- 
στη Βουλή, με τον εντυπωσιακό τίτλο «αυθαίρετη 
δόμηση στη μαρτυρική Μακρόνησο». Όπως διαβά-
ζετε ο τίτλος είναι πιασάρικος δημοσιογραφικά, πε-
τούν μέσα και το «μαρτυρική» Μακρόνησο και ουέ 
σε όποιον/α φέρει αντίρρηση.

Προσπάθησα να διαβάσω προσεκτικά τις κα-
ταγγελίες τους και αυτό που διαπίστωσα είναι ότι 
πρόκειται για κτίσματα που είναι στάνες βοσκών! 
Ακόμα, κάποιες εξ αυτών έχουν συρματοπλέγματα 
γύρω-γύρω (τι το πιο φυσικό για στάνες που έχουν 
πρόβατα), κάποια άλλα κτίρια -όπως γράφουν- 
έχουν λαμαρίνες για σκεπή, κλπ. Η όλη ανάγνωση 
της ερώτησης ουσιαστικά καταδεικνύει ότι κάποιοι 
βοσκοί έχουν τα ζώα τους εκεί και έχουν στήσει 
πρόχειρες κατασκευές. Σημειώνω ακόμα, ότι επίση-
μα η Μακρόνησος έχει 5 κατοίκους που απογράφη-
καν εκεί (!) και δηλώνουν ως επάγγελμα αγροτικές 
εργασίες, ενώ υπάρχουν και μελισσοκόμοι από το 
Λαύριο, που έχουν εκεί τα μελίσσια τους.

Πάμε τώρα και στα εύγλωττα ερωτήματά μας. 
Μεταξύ μας τώρα: Βρε παιδιά, κυβέρνηση δεν είναι 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ρωτούν, ή ανέλαβε η 
Ζωή και εμένα δεν μου είπατε τίποτα; Μικρός είμαι, 
πρέπει να κάνω ερωτήσεις να μαθαίνω. Ποιον ρω-
τούν λοιπόν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν κατανο-
ούν; Γιατί δεν κάνουν ερώτηση για την αξιοποίηση 
του χώρου ή αυτό δεν ήταν στο πρόγραμμα της 
Θεσσαλονίκης; Επιτέλους, πότε θα κατανοήσουν 
ιδιαίτερα οι βουλευτές των Κυκλάδων ότι είναι 
πλέον κυβερνητικοί βουλευτές και είναι άλλος ο 
ρόλος τους; Η εποχή που ήταν στην αντιπολίτευση 
και έκαναν ανέξοδα ερωτήσεις επί παντός επιστη-
τού πέρασε. Τι δεν καταλαβαίνουν επιτέλους; Αν 
θέλουν να συμβάλουν για τον ιστορικό τόπο της 
Μακρονήσου ας βγουν δημόσια και να πουν την 
πρότασή τους. Αν θέλουν να συμβάλουν στη ση-
μερινή κατάσταση, τότε δεν πρέπει να δημιουργή-
σουν –που σίγουρα ήδη δημιούργησαν- πρόβλημα 
σε μερικούς βοσκούς που προσπαθούν να βγάλουν 
το ψωμί τους εκεί. 

Το ωραίο και πραγματικά αξιοπρεπές στην υπό-
θεση είναι ότι η ΠΕΚΑΜ (Πανελλήνια Ένωση Κρα-
τουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου), για το συγκε-
κριμένο θέμα (κατάληψη κτιρίων από βοσκούς), δεν 
έχει κάνει την παραμικρή ανακοίνωση… Βλέπετε η 
αξιοπρέπειά τους δε τους αφήνει να λαϊκίζουν με 
ανθρώπους που πολεμάνε να επιβιώσουν τη σημε-
ρινή εποχή… Τον λαϊκισμό τον άφησαν για άλλους…
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η Πάρος ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο
µε το aboutparos.gr εσύ είσαι µέσα;

συµβατό µε όλες τις συσκευές
3 γλώσσες • 4 µεγάλες ενότητες
aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr
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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 τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 
έναντι ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, πωλούνται 4 
κατοικίες, οι 2 επιφάνειας 40 και 46 
τ.µ., αποτελούµενες από 1 Υ/∆, µία 
µε επιφάνεια 66 τ.µ. µε 2 Υ/∆ και µία 
µε επιφάνεια 150 τ.µ. µε 3 Υ/∆. Όλες 
οι κατοικίες έχουν  σαλόνι - κουζίνα, 
µπάνιο, τζάκι και αυτόνοµη κεντρική 
θέρµανση. Βρίσκονται 100 µέτρα από 
την κεντρική παραλία. Τηλ: 22840 
91302/6932 901 931

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 
53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή µαζί. 
Μεσολάβηση για λήψη τραπεζικού 
δανείου. Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ. από τη θάλασσα. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανείου.  Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday)

ΑΘΗΝΑ - ΑΓΙΟ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, πω-
λείται διαµέρισµα δυάρι 3ου ορόφου. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 41461

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ή ενοικιάζεται 
ανεξάρτητη κατοικία 53 τ.µ., µε 
βεράντα 54 τ.µ., 1ου ορόφου, απε-
ριόριστη θέα στη θάλασσα, πλήρως 
επιπλωµένο και εξοπλισµένο, τζάκι, 
A/C, πάρκινγκ. Τηλ. 6945 236 006

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 100m2. Tηλ. 
6932450786

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται κατοι-
κία, επιφάνειας 40 τ.µ., αποτελούµενη 
από 1 Υ/∆, σαλόνι - κουζίνα, µπάνιο. 
Βρίσκεται 100 µέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 22840 91302/6932 
901 931

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΛΙΜΑ-
ΝΙΟΥ, ενοικιάζεται ανοιχτός χώρος 
κατάλληλος για πάρκινγκ 250 τ.µ., µε 
πρόσβαση από 2 πλευρές. τηλ. 6945 
781 061

ΑΘΗΝΑ – ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται 
δυάρι 45 τ.µ. 3ου ορόφου, πλήρως 
επιπλωµένο και εξοπλισµένο µε όλες 
τις ηλεκτρικές συσκευές, τηλέφωνο 
και ίντερνετ, επί της Λεωφόρου 

Αλεξάνδρας, πλησίον Μετρό Αµπελο-
κήπων. Τηλ. 6945 355 327

ΣΠΙΤΙ ενοικιάζεται έξω από τις 
Λεύκες, 65 τ.µ. καινούριο, µε θέα και 
βεράντες, φωτεινό, µε κλιµατιστικό, 
ίντερνετ, µερικώς επιπλωµένο. Τηλ 
6977 646 827

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Σιβρισα-
ρίου, ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου 
ορόφου, 35 τ.µ., διαµπερές, πλήρως 
ανακαινισµένο, πολύ κοντά στην 
αγορά του Βύρωνα. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6976 558 842

PCPGR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
αναλαµβάνουµε την ετήσια φύλαξη, 
συντήρηση και ενοικίαση-καθαριό-
τητα οικιών, µεταφορά ενοικιαστών, 
παραλαβή και παράδοση κλειδιών µε 
ασφάλεια και εχεµύθεια σε Πάρο και 
Αντίπαρο. Τηλ. 6977 577 891, 6942 
798 728

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για µερική 
απασχόληση & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. 
Αποστείλατε βιογραφικό στο 
nikos@typoparos.gr

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ζητείται 
για γραµµατειακή υποστήριξη µε 
µερική απασχόληση σε υπηρεσία στην 
Πάρο. Απαραίτητο πτυχίο ΤΕΙ, άριστη 
γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο kmparos@
epapsy.gr, fax: 22840 22011.

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται ελληνικής υπηκοό-
τητας, για εποχιακή απασχόληση, έως 
40 ετών. Πληροφορίες στο τηλ: 6988 
134 777

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται βοηθητική για 
5 ώρες εργασία την ηµέρα για ένα 
µήνα, (έως τέλος Αυγούστου). Ώρες 
εργασίας από τις 10:00 -15:00. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 761 768

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

22840 53334, info@kohls-ic.com

στοχευµένη προώθηση του ακινήτου σας

Ανακοινώσεις
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως  του Ιωάννη Πλατσιδάκη, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη 

χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση εμβαδού 25.945,70 τ.μ. που κείται στη θέση «Πόρτα» της 
Τοπικής Κοινότητας Άνω Μεριάς, Δημοτικής Ενότητας Φολεγάνδρου του  Δήμου Φολεγάνδρου, της 
Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε 
από το αρ. 34 του Ν. 4280/2014, ως εξής:   

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων 
της παρ. 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 
του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς με αυτή δε θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. 

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του 
νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον 
της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79, όπως ισχύει,  2ης Τεχνικής Επιτροπής Αντιρρήσεων Νομού 
Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός 
προθεσμίας (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη 
περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως 
ορίζεται στην με αριθ. 117679/7182/11.12.2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 Β’/23.12.2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ - ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως  του Ιωάννη Πλατσιδάκη, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη 
χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση εμβαδού 8.070,04 τ.μ. που κείται στη θέση «Χώρα – Άγιος 
Σάββας» της Τοπικής Κοινότητας  Φολεγάνδρου, Δημοτικής Ενότητας Φολεγάνδρου του  Δήμου 
Φολεγάνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως 
αντικαταστάθηκε από το αρ. 34 του Ν. 4280/2014, ως εξής:   

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων 
της παρ. 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 
του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τα άτομα δασικής βλάστησης, όπου και όπως αυτά εμφανίζονται, προστατεύονται απόλυτα με τη 
ΔΑΔ 01/2010, κατά συνέπεια απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επ’ αυτών χωρίς την άδειά μας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς με αυτή δε θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. 

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του 
νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον 
της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79, όπως ισχύει,  2ης Τεχνικής Επιτροπής Αντιρρήσεων Νομού 
Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός 
προθεσμίας (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη 
περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως 
ορίζεται στην με αριθ. 117679/7182/11.12.2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 Β’/23.12.2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ - ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως  του Ιωάννη Πλατσιδάκη, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη 
χαρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση εμβαδού 5.331,00 τ.μ. που κείται στη θέση «Χώρα – Άγιος 
Σάββας» της Τοπικής Κοινότητας  Φολεγάνδρου, Δημοτικής Ενότητας Φολεγάνδρου του  Δήμου 
Φολεγάνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως 
αντικαταστάθηκε από το αρ. 34 του Ν. 4280/2014, ως εξής:   

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων 
της παρ. 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 
του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τα άτομα δασικής βλάστησης, όπου και όπως αυτά εμφανίζονται, προστατεύονται απόλυτα με τη 
ΔΑΔ 01/2010, κατά συνέπεια απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επ’ αυτών χωρίς την άδειά μας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς με αυτή δε θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. 

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του 
νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον 
της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79, όπως ισχύει,  2ης Τεχνικής Επιτροπής Αντιρρήσεων Νομού 
Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός 
προθεσμίας (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη 
περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως 
ορίζεται στην με αριθ. 117679/7182/11.12.2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 Β’/23.12.2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ - ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
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Μνήμη Ευδ. 
Παπουλή – 
Δημητροπούλου

Η ΚΔΕΠΑΠ και το σωματείο φίλων του μουσείου γλυπτι-
κής «Ν. Περαντινός» μας προσκαλούν στην εκδήλωση και 
μουσική βραδιά για τη μνήμη της Ευδοκίας Παπουλή-Δη-
μητροπούλου, που θα πραγματοποιηθεί στον κήπο του μου-
σείου Περαντινού στη Μάρπησσα, στις 7 Αυγούστου στις 
8:30 μ.μ.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι: 
- Νικόλαος Πούλιος, ιατρός, δρ. ιατρικής σχολής Αθηνών
- Βάσω Γκιώνη-Ζησιμοπούλου, αντιπρόεδρος του σωμα-

τείου φίλων του μουσείου γλυπτικής, «Ν. Περαντινός» και 
συν-έφορος του μουσείου.

- Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, Θα-
νάσης Μαρινόπουλος.

Την εισήγηση για τον Ν. Περαντινό και στο συντονισμό της 
εκδήλωσης θα είναι η πρόεδρος του σωματείου φίλων του 
μουσείου γλυπτικής και συν-έφορος του μουσείου, Κατερίνα 
Ραγκούση.

Τέλος, στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης θα τραγου-
δήσει η Μαρούλα Κασκαδέλη, την οποία θα συνοδέψει στο 
πιάνο ο Βασίλης Γεωργακόπουλος.

Θάνατοι 
τουριστών

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα: 1ο χλμ 
Επ. Οδός Παρικιάς – Αλυκής Πάρου

Τετράτροχη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγού-
σε 37χρονος υπήκοος Ισραήλ, με συνεπιβάτισσα 
30χρονη ομοεθνή του, στις 27/7/3017 εξετράπη 
της πορείας του, προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτρι-
σμού και ανετράπη σε παρακείμενο ακίνητο. Από την 
πρόσκρουση – ανατροπή τραυματίσθηκε θανάσιμα 
ο οδηγός του δίκυκλου και ελαφριά η συνεπιβάτιδα.

Θάνατος επιβάτη πλοίου 
Ενημερώθηκε, πρώτες πρωινές ώρες (29/7/2017), 

η Λιμενική Αρχή Πάρου, από στελέχη του Αστυνο-
μικού Τμήματος της περιοχής, για περιστατικό απο-
βίβασης 48χρονου αλλοδαπού επιβάτη, του πλοίου 
αναψυχής «ΕΜΟΤΙΟΝ», σημαίας Ιταλίας, το οποίο 
βρισκόταν αγκυροβολημένο στον κόλπο Παροικιάς 
ν. Πάρου. 

Ο ανωτέρω μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα 
του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου διαπιστώ-
θηκε ο θάνατος του, ενώ η σορός πρόκειται να με-
ταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά 
για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Προανά-
κριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Πάρου

Τοποθέτηση Σ. Καστρουνή
Για το θέμα του θανάτου του 37χρονου υπηκόου 

Ισραήλ με τη τετράτροχη μοτοσικλέτα («γουρούνα»), 

ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ-ΟΣΑ, Σωτήρης 
Καστρουνής, σημείωσε:

«Δυο τουρίστες, σχεδόν ταυτόχρονα, βρήκαν τρα-
γικό θάνατο  σε Πάρο και  Νάξο  οδηγώντας «γου-
ρούνες». Έχει ξαναειπωθεί, τα οχήματα αυτά δεν 
είναι φτιαγμένα να κυκλοφορούν σε δρόμους, δεν 
πληρούν στοιχειώδεις κανόνες οδικής ασφάλειας. 
Τα ατυχήματα που προκαλούν τους καλοκαιρινούς  
μήνες στα νησιά, τείνουν να γίνουν μάστιγα. Πρέ-
πει άμεσα να σταματήσει η κυκλοφορία  αυτών των 
οχημάτων στους δρόμους  των νησιών, οι οποίοι 
δεν είναι και οι καλύτεροι...  Γιατροί του Κ.Υ. Πάρου 
επανειλημμένα έχουν επισημάνει το πρόβλημα και 
το έχουν προωθήσει σε κάθε κατεύθυνση.

Στο δημοτικό συμβούλιο της Πάρου την Παρα-
σκευή 21/07/2017 έθεσα το θέμα  αναδεικνύοντας 
την τραγικότητα της κατάστασης. Καταλήγοντας 
ζήτησα να τυπωθεί φυλλάδιο από τον Δήμο και να 
μοιραστεί σε καταλύματα (Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμε-
να δωμάτια, κάμπινγκ, κ.α.) με αποδεκτές τους επι-
σκέπτες  του νησιού.

Στο φυλλάδιο να επισημαίνεται το πρόβλημα, να 
τους αποθαρρύνει να νοικιάζουν τέτοια οχήματαμ 
ειδικά αν δεν έχουν τη συγκεκριμένη άδεια οδή-
γησης και σχετική εμπειρία σε αυτού του τύπου τα 
οχήματα. Είναι κρίμα να  χάνονται ζωές, να κατα-
στρέφεται η ζωή των  ανθρώπων και των οικογε-
νειών τους από ανεπανόρθωτους τραυματισμούς, 
σε πιο απλές περιπτώσεις να καταστρέφονται οι 
διακοπές των τουριστών λόγω τραυματισμού ή να 
προκαλούν ατυχήματα σε άλλους. Το κόστος ηθικό, 
ανθρώπινο και υλικό δεν μπορεί να συγκριθεί με το 
τυχόν επιχειρηματικό κέρδος. Η ζωή και η ασφάλεια 
των ανθρώπων προέχει».

Παρασκευή 11 Αυγούστου - 20:00
Η Χιονάτη και οι 7 
Υπέροχοι Μουσικοί

Παρασκευή 4 Αυγούστου - 19:15
Ο Καραγκιόζης Master Chef

∆ευτέρα 14 Αυγούστου - 19:15
Ο Καραγκιόζης στο Survivor

Παρασκευή 25 Αυγούστου - 19:00
Ο Καραγκιόζης Ναυαγοσώστης

Περιφερειακή οδός  Παροικίας
Τ. 22840 28515
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Προκήρυξη ανδρικού 
πρωταθλήματος ΕΣΚ 
Κυκλάδων

Η Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ κατά την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 θα διοργανώσει και θα τε-
λέσει το Ανδρικό πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας το οποίο και προκηρύσσει που θα διεξαχθεί με 
μέριμνα και ευθύνη της και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του 
Καταστατικού της Ε.Ο.Κ., των Κανονισμών της, καθώς και των Κανονισμών Παιδιάς.

Ποιοι έχουν δικαίωμα
Τα ανωτέρω σωματεία πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της Ε.Σ.Κ.Κ. μέχρι την 

6/9/2017. Η κλήρωση των αγώνων διεξαγωγής του πρωταθλήματος θα γίνει στα 
γραφεία της Ένωσης στις 8/9/2017 και ώρα 10.00. Η έναρξη του πρωταθλήμα-
τος ορίζεται την 14/10/2017.

Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται η έδρα και τα χρώματα εμφάνισης κάθε 
σωματείου.

Υποχρεώσεις σωματείων
α) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων σωματείων, καθορίζονται στις 

διατάξεις των Κανονισμών της ΕΟΚ που αναφέρονται ανωτέρω.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των σωματείων, που θα δηλώσουν ότι θα πάρουν μέρος 

στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 27 των Κανονισμών της ΕΟΚ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα είναι η συμμετοχή 
του σωματείου στο παιδικό πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που σωματείο μηδενίζεται δύο 
φορές στο Παιδικό Πρωτάθλημα αυτομάτως αποχωρεί και από το Ανδρικό Πρωτάθλημα. Α’ 
κατηγορίας.

Τα αγωνιζόμενα σωματεία υποχρεούνται να απασχολούν προπονητές σύμφωνα με το άρθρο 
31 παράγραφος 5γ του νέου αθλητικού νόμου 2725/99 και επίσης υποχρεούνται προ του 
αγώνα να καταθέτουν το δελτίο ταυτότητας των προπονητών τους (πρώτου και βοηθού) που 
δηλώνουν στο φύλλο αγώνα, το οποίο εκδίδεται από τον Σ.Ε.Π.Κ. και αποδεικνύει την νόμιμη 
άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή Καλαθοσφαίρισης, σύμφωνα με το άρθρο 135 πα-
ράγραφος 13 του ιδίου Νόμου.

β) Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του προπονητή και κόουτς με την ιδιότητα του 
αθλητή (άρθρο 31 παρ. 11 του Ν. 2527/1999).

γ) Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διεξαγωγή αγώνων λόγω έλλειψης Διαιτητών ή Κρι-
τών ή για άλλους λόγους, οι αγώνες θα γίνονται εκεί που θα ορίζει η Ένωση.

Γήπεδα – μπάλες
Οι αγώνες του Ανδρικού πρωταθλήματος α’ κατηγορίας θα διεξαχθούν στο Αθλητικό Κέντρο 

του Δήμου Ερμούπολης «Δημήτριος Βικέλας», στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου (κλειστό), 
κλειστό Τήνου, στο κλειστό γήπεδο Σαντορίνης και στο κλειστό γήπεδο Πάρου (εφόσον 
αυτό λάβει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας).

Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο δεν μπορεί να αγωνιστεί στην έδρα του λόγω έλλειψης 
διαιτητών ή Κριτών και δεν θέλει να μετακινηθεί στην έδρα του αγώνα που θα οριστεί από την 
ΕΣΚΚ (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. γ) της παρούσας τότε μπορεί να πληρώσει τα οδοιπορικά 
και την αποζημίωση των Διαιτητών ή Κριτών από άλλο Σύνδεσμο Διαιτητών ή Κριτών στην 
έδρα του σωματείου. Τα γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενού-
μενη ομάδα για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της με έξι τουλάχιστον δερμά-
τινες μπάλες, όμοιες με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον αγώνα. Οι αγωνιζόμενες ομάδες 
είναι υποχρεωμένες να έχουν στη διάθεση του διαιτητή δύο δερμάτινες μπάλες .

Οι αθλητές
 Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις 

του ισχύοντος αθλητικού Νόμου και του Άρθρου 36 των Κανονισμών της ΕΟΚ.
Τα σωματεία πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν στην 12άδα δύο παίκτες κάτω των 

είκοσι ετών γεννηθέντες το 1997 και νεώτεροι με υποχρεωτική πεντάλεπτη συνεχόμενη 
συμμετοχή στην αρχή οποιουδήποτε δεκαλέπτου και θα φέρουν στη φανέλα τους τα Να 4 και 
5 με σκοπό την καλύτερη αναγνώρισή τους από τους Διαιτητές, τον Παρατηρητή, τη Γραμμα-
τεία και τους αντιπάλους.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η παράβαση της δεσμευτικής αυτής διάταξης θα έχει ως συνέπεια 
την επιβολή ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 47 παρ. 2 α των Κανονισμών της ΕΟΚ για 
την αντικανονική συμμετοχή των αθλητών. Επισημαίνουμε ότι κατόπιν απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης των Σωματείων της ΕΟΚ στις 15/3/2013 για παραβάσεις αντικανονικής συμμε-
τοχής αθλητών απαιτείται μόνο η υποβολή ένστασης της αντίπαλης ομάδας. Kάθε σωματείο 
δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι δώδεκα αθλητές., στους οποίους οπωσδήποτε 
θα περιλαμβάνονται οι δύο αθλητές κάτω είκοσι ετών (γεννημένοι το 1997 και νεώτεροι) που 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Δελτία αθλητών
Οτιδήποτε αφορά τα δελτία ταυτότητας αθλητών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των κανονι-

σμών της ΕΟΚ, πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 
33 – παρ. 9 του Ν. 2725/99 (ισχύς ενός έτους).

Βαθμολογία
Για τη βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 47 των Κανονισμών της 

ΕΟΚ ( 2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα -συμπεριλαμβανομένου και αγώνα που 
χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερους των δύο παικτών / άρθρο 21 Κανονισμών 
Παιδιάς- και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).

Για την κατάταξη ισχύει το Άρθρο 48 παρ. 2, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 46 
παρ. 3γ και παρ. 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας:

α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο  τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους 
μεταξύ τους αγώνες (νίκες -ήττες -μηδενισμοί). Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, 
τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.

β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) 
σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.

γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο τότε καταρτίζεται βαθμολο-
γικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκεντρώσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ 
τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.

δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που 
συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους 
μεταξύ τους αγώνες.

ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων 
(goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.

στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κρι-
τηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε 2 ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία 
των παραγράφων α και β. Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.

ζ) Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟ-
ΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 –παρ. 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα απο-
τελέσματα των αγώνων που έδωσε ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο 
αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, εφόσον συνέβη πριν από την 
συμπλήρωση του Α’ Γύρου του οικείου Πρωταθλήματος δεν λαμβάνονται υπόψη στην δια-
μόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση 
συντελεσθεί κατά τη διάρκεια του Β’ Γύρου τα αποτελέσματα των αγώνων του Α’ Γύρου πα-
ραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού

βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Η ανωτέρα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις 
που ομάδες δεν προσήλθαν να αγωνισθούν ή τιμωρήθηκαν με μηδενισμό σε δύο αγώνες 
τηρουμένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σημείου κατά το οποίο συντελέσθηκαν 
οι παραβάσεις.

Σωματείο που συμπληρώνει 2 μηδενισμούς λόγω μη καθόδου σε αγώνες από υπαιτιότητά 
του, αποχωρεί από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.

Διαιτησία - εφέσεις
Οι Διαιτητές, Κριτές, και Γυμνασίαρχοι των αγώνων ορίζονται από την ΚΕΔ της ΕΣΚΚ.
α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς, 

εκδικάζονται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα σε Α’ και Β’ 
βαθμό.

β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΟΚ ή τον 
Αθλητικό Δικαστή, ανάλογα.

γ) Οι αποφάσεις της παραγράφου β’ προσβάλλονται με προσφυγή, ενώπιον του ΑΣΕΑΔ.
δ) Το παράβολο των ενστάσεων ορίζεται στα 30 Ευρώ.

Πρωταθλητής -έπαθλα
Το πρωτάθλημα αν συμμετάσχουν 7 ομάδες τότε θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο (και πρωτα-

θλητής αναδεικνύεται ο πρώτος της βαθμολογίας), εάν οι ομάδες είναι 3 περισσότερες τότε 
θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους οπότε ο πρωταθλητής Κυκλάδων θα

αναδειχθεί με αγώνες PLAY OFF στις δύο νίκες. 
Ο πρώτος του 1ου ομίλου με τον δεύτερο του 2ου ομίλου και ο πρώτος του 2ου ομίλου με 

τον δεύτερο του 1ου ομίλου, με πλεονέκτημα έδρας τους πρώτους των ομίλων. Εάν στον τελικό 
συμμετέχουν οι πρώτοι των ομίλων και χρειαστεί τρίτος αγώνας θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο 
που θα ορισθεί από την ΕΣΚΚ ανάλογα με τις συμμετέχουσες ομάδες. Τα έξοδα μετακίνησης, 
διαμονής, διατροφής θα βαρύνουν τα σωματεία. Στον πρωταθλητή Κυκλάδων θα απονεμηθεί 
κύπελλο και μετάλλια.

Οικονομικοί όροι
Με τη δήλωση συμμετοχής τα σωματεία θα καταβάλλουν στην ΕΣΚΚ το ποσό των είκοσι 

ευρώ υπέρ της Μικτής σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Τα σωματεία θα μετακινούνται με δικά τους έξοδα.  Σωματείο που δεν κατεβαίνει σε ορισμέ-

νο αγώνα και δεν έχει ειδοποιήσει την Ένωση 48 ώρες πριν, θα χρεωθεί τα έξοδα του αγώνα 
και τα έξοδα του άλλου σωματείου εφόσον αυτό έχει μετακινηθεί. Το γηπεδούχο σωματείο 
οφείλει την καταβολή των αποζημιώσεων Διαιτητών και Κριτών πριν την έναρξη του αγώνα.

Γιατροί
Υπενθυμίζεται στα γηπεδούχα σωματεία η υποχρέωσή τους για την παρουσία 

ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων, με δική τους μέριμνα. Τον αγώνα μπορεί να 
καλύψουν ιατροί, φυσικοθεραπευτές, προσωπικό του ΕΚΑΒ και όσοι διαθέτουν πιστοποίηση 
πρώτων βοηθειών.

Η απουσία των ανωτέρω μετά την πάροδο 15 λεπτών από την προγραμματισμένη έναρξη 
του αγώνα θα έχει ως συνέπεια την κατοχύρωση του αγώνα στο φιλοξενούμενο σωματείο με 
σκορ 0-20.

Γενικά
Δεν θα υπάρχουν αναβολές αγώνων ένεκα σχολικών αγώνων και σχολικών εκδρομών.
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, τους κανονισμούς της ΕΟΚ, 

καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το 
Δ.Σ. της ΕΣΚΚ.
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Οικονομικές  
ενισχύσεις  
στα μικρά νησιά

 Μια μεγάλη μεταρρύθμιση-τομή στον χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης και της 
αυτοδιοίκησης σχεδιάζει να καταθέσει το φθινόπωρο η κυβέρνηση δια του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, μέσα από μία πλούσια κοινωνική διαβούλευση, τόσο με τους 
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και με τις τοπικές κοινωνίες, για τα μεγάλα 
θέματα που εκκρεμούν στον δρόμο προς την αποκέντρωση και την περιφερειακή 
ανάπτυξη με αυτοδιοίκηση. 

Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος, μιλώ-
ντας στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργεί-
ου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνω-
σης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 
- Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσω-
πικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και 
άλλες διατάξεις».

Σχολιάζοντας το εν λόγω νομοσχέδιο, ο Ν. Συρμαλένιος ανέφερε: «Νομίζω ότι το 
παρόν νομοσχέδιο πραγματικά είναι ένα νομοσχέδιο-«γέφυρα», το οποίο διορθώ-
νει κακοδαιμονίες πολλών χρόνων που ήταν παράλληλα και πάγια αιτήματα των 
οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και λύνει προ-
βλήματα που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των Συμβουλίων πρώτου και δεύτερου βαθμού, προβλήματα που αφορούν τους 
εργαζόμενους και προβλήματα που αφορούν τους πολίτες συναλλασσόμενους ή 
κρίνοντες και ωφελούμενους από το έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γι’ αυτό 
είναι σημαντικό, γιατί δεν αφήνει περαιτέρω σε εκκρεμότητα ζητήματα τα οποία 
έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. 

Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι απορίας άξιον που η αντιπολίτευση κάνει μία κριτική στο 
νομοσχέδιο καταψηφίζοντάς το ως ρουσφετολογικό, πελατειακό, κλπ. Λυπάμαι, 
αλλά όσο περνά ο καιρός, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και συνολικά η Αντιπολίτευση, 
στερούνται σοβαρών επιχειρημάτων, αλλά και αφηγήματος μέχρι τη λήξη αυτής 
της κοινοβουλευτικής θητείας. Τα γεγονότα συνεχώς τους διαψεύδουν και κάθε 
μέρα που περνά ο ελληνικός λαός θα κατανοεί ότι όσο προχωρά αυτή η πορεία 
της διακυβέρνησης, αυτός ο οδικός χάρτης που αταλάντευτα έχουμε χαράξει μέσα 
από τεράστιες δυσκολίες, τέτοια εποχή του χρόνου θα μιλάμε για έξοδο από την 
επιτροπεία –την πολύ αυστηρή επιτροπεία, διότι επιτροπεία με χαλαρότερο τρόπο 
ούτως ή άλλως θα υπάρχει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης- διότι πρέπει να 
αλλάξει η Ελλάδα και η Ευρώπη συνολικά. Δεν θέλουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση 
του Συμφώνου της δημοσιονομικής σταθερότητας και της λιτότητας, αλλά της 
κοινωνικής συνοχής, της ειρήνης, της δημοκρατίας, της συμμετοχής των λαών στη 
λήψη των αποφάσεων».

Αναφερόμενος επιγραμματικά σε μερικά άρθρα, τα οποία αφορούν κυρίως νησιω-
τικούς δήμους, ο Ν. Συρμαλένιος τόνισε: «Τα άρθρα 17 και 19 είναι δύο άρθρα τα 
οποία δίνουν τη δυνατότητα σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω δημο-
τικών επιχειρήσεων που λειτουργούν ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς 
να επιχορηγούνται. Μπορούν, επίσης, να συμμετέχουν όμοροι δήμοι σε τέτοιες δη-
μοτικές επιχειρήσεις λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που 
έχει ανάγκη η περιφέρεια, διότι είναι σαφές ότι πλάι στην ιδιωτική πρωτοβουλία 
μας ενδιαφέρει να λειτουργεί και η κοινωνική λειτουργία των τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών σταθμών». 

Ανέφερε ως παράδειγμα τον δήμο Ερμούπολης Σύρου, όπου υπάρχει ένα Μέσο 
που λέγεται «Αιγαίο», το οποίο τα τελευταία χρόνια, λόγω ακριβώς και των οικο-
νομικών κυρίως προβλημάτων που έχουν προκύψει, φυτοζωεί και δεν μπορεί να 
λειτουργήσει και πρόσθεσε ότι αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναζωο-

γονηθούν αυτού του είδους οι επιχειρήσεις.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο άρθρο 32, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στελέχω-

σης σε περιοχές μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων, τονίζοντας ότι το εν λόγω 
άρθρο επεκτείνει αυτό το οποίο είχε ψηφιστεί πέρυσι και αφορά τη δυνατότητα 
σίτισης και στέγασης των γιατρών από τους ΟΤΑ. Το επεκτείνει και στους εκπαιδευ-
τικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό των υγειονομικών υπηρεσιών. Το επεκτείνει, 
επίσης και στα Σώματα Ασφαλείας, τους Πυροσβέστες, τους Λιμενικούς, τους Αστυ-
νομικούς, κλπ. Τόνισε: «Είναι σημαντικό διότι στην περιοχή μας υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα κατοικίας, καθώς έχουμε σε ορισμένα νησιά μεγάλη τουριστική ανάπτυ-
ξη. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ενώ δίνει τη δυνατότητα σε νησιωτικούς δήμους άνω 
των δεκαοκτώ χιλιάδων κατοίκων, εκεί που υπάρχουν αυτοτελή νησιά συγκροτη-
μένα σε τοπικές κοινότητες και τους παρέχει τα κίνητρα που παρέχει σ’ αυτούς 
κάτω των δεκαοκτώ χιλιάδων, γιατί τα αυτοτελή νησιά να μην μπορούν να επιχορη-
γούνται και με όλες τις οικονομικές ενισχύσεις, έκτακτες και τακτικές, ανεξάρτητα 
αν ανήκουν σε μεγαλύτερους δήμους; Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να 
το δούμε και στο επόμενο νομοσχέδιο για να λυθεί. Επίσης, θέλω να πω ότι αυτό το 
βλέπουμε και με το άρθρο 68, όπου απόδοση χρηματικής διάθεσης από τον φόρο 
ζύθου μπορεί να πηγαίνει σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Άρα, μπορούμε να 
δούμε και εκεί τα αυτοτελή νησιά που αποτελούν τοπικές κοινότητες».
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Προσκύνημα
Δεκαπενταύγουστου στην Πάρο 
στην Παναγιά Εκατονταπυλιανή 

Από Πειραιά: 
Σάββατο 12/8/17
Κυριακή 13/8/17 
Δευτέρα 14/8/17
Αναχώρηση από Πειραιά 23:55
άφιξη στην Πάρο 04:45

hsw.gr

Από Πάρο: 
Τρίτη  15/8/17
Τετάρτη 16/8/17
Αναχώρηση από Πάρο 16:35  
άφιξη στον Πειραιά 21:25

Η προσφορά ισχύει για τα δρομολόγια του “Νήσος Σάμος” 
με ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής 
για τις παρακάτω ημερομηνίες:

Έκπτωση 50% 
στα εισιτήρια 
επιβατών και ΙΧ!


