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Ας ξεκινήσω σήμερα με ένα κουίζ. Που συμφέ-
ρει να πας να κάνεις μπάνιο; Στη Νάξο -να κάνεις 
και ένα ταξιδάκι-, στη Σύρα –να φας και ένα λου-
κουμάκι- ή στο Μαρτσέλο; Ο ευρών τη λύση κερ-
δίζει ένα εισιτήριο Παροικιάς-Μαρτσέλο. Βρε δεν 
πάμε καλά, καθόλου καλά σας λέω.

Έχω να το λέω με κάτι φίλους (Τ)Συριζαίους. 
Πολύ large βρε παιδί μου, αλλά όταν γίνουν κυ-
βέρνηση λένε… Ο ένας (Παπανικολάου), μου έταξε 
μεζέ άνευ σούμας! Έως και τρεις οδοντογλυφίδες 
μου είπε μπορώ να πάρω μεζέ, από πιατάκι καφέ… 
Ο άλλος (Κολλάρος), μου έταξε μπίρα, άνευ μεζέ 
όμως αυτός! Άρα, συμπεραίνω εγώ, για να κερα-
στείς κανονικά από (Τ)Συριζαίο, πρέπει να γίνει 
πρώτα κυβέρνηση. 
Καλά παιδιά, όταν 
γίνεται εσείς κυβέρ-
νηση, στην καλύτερη 
για κέρασμα θα μπο-
ρώ να τρώω κανένα 
γιαουρτάκι με 2% λι-
παρά…

Για να μην ξεχνιό-
μαστε το λέω, επειδή 
πολλοί μου κόλλαγαν που είμαι φανατικός Γερμα-
νόφιλος στο ποδόσφαιρο. Με κάποια Βραζιλία που 
παίξαμε, ο μόνος που δεν της έβαλε γκολ ήμουν 
εγώ, από τους Γερμανούς… Όλοι οι άλλοι της έβα-
λαν.

Μεταξύ μας τώρα. Ο μόνος επαΐων περί τουρι-
σμού στην Πάρο είναι ο κ. Άγγελος Πατέλης. Και 
έτσι, ως μέγας γνώστης του θέματος, αποφάνθηκε 
πως για του χρόνου δεν πρέπει να χαράξουμε του-
ριστική πολιτική, τουλάχιστον, έως την ώρα που θα 
αναλάβει ο κ. Μ. Κωβαίος. Αυτά είναι!

Καλά. Άποψη για την τουριστική επιτροπή είχαν 
ως και οι Παριανοί του 15Αύγουστου. Στον Πατέ-
λη κολλήσαμε τώρα, θα μου πεις, και θα έχεις και 
δίκιο…

Η Anna Kagani έγραψε πάλι. Συνεχίζει τις ανα-
θέσεις στη φίλη της κατά Λεύκες μεριά. Αυτά κι αν 
είναι…

Η νέα τριπλέτα του Δήμου, σε Λιμενικό Ταμείο, 

ΔΕΥΑΠ και θέση επιστημονικού συμβούλου, θα 

θυμίζει έντονα περσινά ξινά σταφύλια. Δε βαριέ-

σαι. Θα γίνει στη στήλη της αναδομήσεως. Δώσε 

και μένα μπάρμπα θα είναι.

Τώρα που πέρασαν οι δημοτικές εκλογές έχω 

ένα ερώτημα για τους ψηφοφόρους Κωβαίου 

στη Νάουσα. Σύμφωνα με τη λογική σας έπρεπε 

να καταψηφιστεί –δικαίωμά σας- ο Βλαχογιάννης, 

για έλλειψη έργου στο χωριό. Ο.κ. Το αντιλαμβά-

νομαι αυτό το σκεπτικό. Ποια είναι όμως η λογική 

στο «απέτυχε ο Βλαχογιάννης, αλλά πέτυχε ο πρό-

εδρός του Μπαρμπαρίγος». Αυτό, ειλικρινά, δεν 

μπορώ να το καταλάβω. Σαν λίγο μπερδεμένο το 

ακούω. Να μην μπω 

και σε άλλα θέματα 

μπερδέματός μου 

στην ψηφοφορία της 

Νάουσας για το τοπι-

κό συμβούλιο.

Σύμφωνα λοιπόν 

με το σκεπτικό των 

Ναουσαίων ψηφο-

φόρων Κωβαίου, 

απέτυχε ο Βλαχογιάννης, πέτυχε ο πρόεδρός του 

Μπαρμπαρίγος, απέτυχαν οι σύμβουλοι πλειοψη-

φίας του Μπαρμπαρίγου και πέτυχαν οι σύμβου-

λοι της αντιπολίτευσης Μπαρμπαρίγου. Ε, όποιος 

μου εξηγήσει αυτό το αποτέλεσμα, ειλικρινά θα με 

εντυπωσιάσει.

Άντε να το ξαναπιάσω με πιο συγκροτημένο 

μυαλό τώρα, για να το εμπεδώσω. Απέτυχε ο επι-

κεφαλής του συνδυασμού (Βλαχογιάννης), αλλά 

πέτυχε ο εκπρόσωπός του στη Νάουσα (Μπαρ-

μπαρίγος). Απέτυχε ο συνάδελφος Μπαρμπαρίγου 

στην πλειοψηφία του Τοπικού (Αλιφιέρης), αλλά 

πέτυχε ο αντιπολιτευόμενος του Μπαρμπαρίγου 

(Σαραντινός). Δεν το πάω άλλο. Δεν πρόκειται να 

βγάλω άκρη. Τι δεν καταλαβαίνω;

Να δείτε που αυτός ο κροκόδειλος που βρέθη-

κε στο Ρέθυμνο την έχει κοπανήσει από την Πάρο, 

γιατί κάποιοι θα του έβαλαν παρόμοια προβλήματα 

να λύσει! Όχι που θα καθόταν να σκάσει. Πήρε των 

ματιών του, άλλαξε και όνομα και το έκανε «Σήφης 

Κροκοδειλάκης» και τελείωσε το θέμα!

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

∆ιαφηµίστε
τις καλοκαιρινές σας

υπηρεσίες
από τις σελίδες

της µοναδικής
εφηµερίδας

άµεσα

& οικονοµικά
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Κυκλάδες Life 

 Χάραξη ασφαλών μονοπατιών, καταγραφή της χερ-
σαίας πανίδας και χλωρίδας, κοινωνικο-οικονομική 
μελέτη της ευρύτερης περιοχής, παρακολούθηση της 
μεσογειακής φώκιας Monachus monachus και ολό-
φρεσκα επικοινωνιακά εργαλεία, είναι οι δράσεις που 
υλοποιεί αυτήν την περίοδο, στα πρώτα του βήματα, το 
πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.

 Σύμφωνα με τον Δρ. Σπύρο Κοτομάτα, συντονιστή 
του προγράμματος, η δράση έχει ως εξής:

«Το νέο πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE φέρνει έναν 
φρέσκο αέρα όχι μόνο στις ελληνικές θάλασσες αλλά και 
σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. 

Έννοιες όπως η οικοσυστημική προσέγγιση και η συν-
διαχείριση εισάγονται ίσως για πρώτη φορά στην ελλη-
νική πραγματικότητα. Το όραμα όλων μας, καθώς στην 
πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν πολλοί και ποικίλοι φο-
ρείς, είναι να στηθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματι-
κά μια νέα πρότυπη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή 
(ΘΠΠ) στις ευρύτερες Βόρειες Κυκλάδες με επίκεντρο τη 
θαλάσσια ζώνη γύρω από τη Γυάρο. Ο απώτερος στόχος 
είναι να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο βιώσιμης ΘΠΠ 
που θα προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ πα-
ράλληλα θα στηρίζει το μέλλον των τοπικών κοινωνιών».

 Μέχρι στιγμής, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της 
Κρήτης έχει πραγματοποιήσει την παρθενική του έρευ-
να πεδίου στη Γυάρο, καταγράφοντας τη χλωρίδα και 
την πανίδα. Παράλληλα, η «ΜΟm/Εταιρία για τη Μελέτη 
και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας» συνεχίζει την 
παρακολούθηση του τοπικού πληθυσμού της μεσογει-
ακής φώκιας Monachus monachus. Με το διττό στόχο 
της βιωσιμότητας της φύσης και των τοπικών κοινωνι-
ών της Σύρου και της Άνδρου μέσα από τη θέσπιση μιας 
θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στον ευρύτερο 
χώρο πέριξ της Γυάρου, το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE 
βάζει πρόσω ολοταχώς», συμπληρώνει ο συντονιστής 
του προγράμματος Δρ. Σπύρος Κοτομάτας.

Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014Ειδήσεις

Ληστεία 
στα Μάρμαρα

Μία πρωτοφανή ληστεία για τα δεδομένα του νησιού, 
έγινε τη Δευτέρα 7 Ιουλίου στα Μάρμαρα.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Κυκλάδων: «Δύο άγνωστοι δράστες, προσέγγισαν 
18χρονη ημεδαπή και τον 54χρονο πατέρα της και με την 
απειλή όπλου και μαχαιριού, αφαίρεσαν από την ημε-
δαπή τσαντάκι το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό, ενώ 
αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν την τσάντα του ημεδα-
πού».

Ανησυχία για 
τη συγκοινωνία

Με ερώτησή τους, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζουν 
ερωτήματα για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ως γνωστό, υπάρχουν δημοσιεύματα για πρόσφατο ΔΣ 
της εταιρείας «Hellenic Seaways», ότι υπήρξε συμφωνία 
μετόχων για την πώληση αριθμού πλοίων, προκειμένου 
να επέλθει μία ισορροπία στον ισολογισμό.

Η «Hellenic Seaways», παρουσίασε σε επίπεδο ομίλου 
ζημιές μετά από φόρους ποσού 52,8 εκατ. ευρώ, έναντι 
34,9 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά. Με δεδομένο ότι 
υπάρχουν εξελίξεις και σε μια άλλη ακτοπλοϊκή εταιρεία,  
ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα στον αρμόδιο 
υπουργό:

«1. Σε περίπτωση πώλησης πλοίων από την Hellenic 
Seaways ή από άλλες εταιρείες, πώς εξασφαλίζεται η 
επαρκής κάλυψη των ακτοπλοϊκών γραμμών;

2. Σε περίπτωση που οι εταιρείες, επικαλούμενες εξορ-
θολογισμό και αναδιάρθρωση του στόλου τους, αποσύ-
ρουν τα περισσότερα ταχύπλοα από τις γραμμές που εξυ-
πηρετούν και διατηρήσουν κατά κύριο λόγο συμβατικά 
πλοία για την κάλυψη των δρομολογίων, με αποτέλεσμα 
η χώρα να επιστρέψει στα πολύωρα ακτοπλοϊκά ταξίδια 
της δεκαετίας του 1980, έχει αποτιμήσει το υπουργείο τις 
συνέπειες που θα υπάρξουν για τον τουρισμό, αλλά και 
την οικονομία των νησιωτικών περιοχών;

3. Έχει εκπονηθεί από το υπουργείο κάποιο εναλλα-
κτικό σχέδιο σε περίπτωση που υπάρξουν αποχωρήσεις 
ακτοπλοϊκών εταιρειών από γραμμές τις οποίες θεωρούν 
ως μη συμφέρουσες, επικαλούμενες οικονομική δυ-
σπραγία;».

Καταγραφή 
ακινήτων 
στο Ν. Αιγαίο

Πιλοτικό έργο για την πλήρη ψηφιακή καταγραφή των 
τεχνικών και νομικών χαρακτηριστικών, καθώς και για 
την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την 
αξιοποίηση («ωρίμανση») 1.000 ακινήτων του Δημοσί-
ου, προωθεί άμεσα η Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου 
(ΕΤΑΔ).

Στόχος, είναι αφενός η δημιουργία δυνατότητας αξι-
οποίησης των 1.000 ακινήτων και αφετέρου η δημι-
ουργία τεχνογνωσίας, που θα επιτρέψει ανάλογη «ωρί-
μανση» για τα περισσότερα από 70.000 ακίνητα του 
Δημοσίου που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ. Σύμφωνα με την 
ΕΤΑΔ, η «ωρίμανση» των 1.000 ακινήτων αναμένεται 
ότι θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το β’ εξάμηνο 2015.

Η επιλογή των 1.000 ακινήτων θα γίνει μετά από νο-
μικό και τεχνικό έλεγχο μεταξύ 3.000 ακινήτων σε όλη 
τη χώρα, με κριτήρια οικονομικά, εμπορικότητας, γε-
ωγραφικά και τεχνικά. Ο επιμερισμός του έργου είναι 
γεωγραφικός και κατανέμεται σε τρεις γεωγραφικές 
ενότητες, μεταξύ αυτών και το Νότιο Αιγαίο.

Επιμόρφωση 
εργοδοτών 
και εργαζομένων

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου, υπενθυμίζει στους επαγγελματίες και τους εργα-
ζόμενους που απασχολούνται στον τομέα των τροφί-
μων και ποτών, 
ότι το γραφείο του 
συλλόγου που 
βρίσκεται στον 
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό 
Παροικίας συλ-
λέγει καθημερινά 
αιτήσεις για το 
πρόγραμμα επι-
μόρφωσης χειρι-
στών τροφίμων-
(ΕΦΕΤ).

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 10 ωρών (2 ημέρες από 
5 ώρες κάθε ημέρα) και κοστίζει 80 ευρώ στα μέλη ή 
100 ευρώ στα μη μέλη. Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει: 
Την παροχή εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού του 
προγράμματος, την έκδοση πιστοποιητικού παρακο-
λούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης, το παρά-
βολο του  Ε.Φ.Ε.Τ (απόφαση Δ.Σ 379/16-5-2013).

Τα Πιστοποιητικό «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» 
του ΕΦΕΤ είναι 5ετούς ισχύος και οι ενδιαφερόμενοι 
που έχουν προμηθευτεί το πιστοποιητικό παλιότερα θα 
πρέπει να το παρακολουθήσουν ξανά αν έχει παρέλθει 
πενταετία, γιατί θα έχει λήξει η ισχύς του. 

Σημειώνουμε, ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων, ενώ θα 
έπρεπε μέσα από τις υψηλές συνδρομές που εισπράττει 
κάθε χρόνο, να επιμορφώνει δωρεάν τους επαγγελμα-
τίες, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι το κόστος της επι-
μόρφωσης ανά συμμετέχοντα για όλους όσοι κάνουν 
αίτηση στο επιμελητήριο είναι συνολικά 100 ευρώ. Για 
την κατάρτιση 70 ευρώ και επιπλέον 30 ευρώ το χρη-
ματικό ποσό που έχει ορίσει ως παράβολο ο  Ε.Φ.Ε.Τ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η εκπαίδευση είναι υπο-
χρεωτική σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων 
της χώρας, σε επιχειρηματίες και υπαλλήλους που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων και 
ποτών, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, σύμ-
φωνα με τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμός 852/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 19ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων, 
Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007 και Υγειονομι-
κή Διάταξη ΦΕΚ 2718/8-10-2012). Η εκπαίδευση διε-
νεργείται βάση των όρων και των προϋποθέσεων που 
θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ. και 
περιλαμβάνει 10 ώρες διδασκαλίας και γραπτή αξιολό-
γηση για την έκδοση του πιστοποιητικού. Η διαδικασία 
των εξετάσεων ορίζεται και διεξάγεται σε μεταγενέστε-
ρο χρόνο από τον ΕΦΕΤ. 

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου καλεί τους επιχειρηματίες να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί σε σχέση με την επιλογή του εκπαιδευτικού 
φορέα, καθώς έχουν διαπιστωθεί κρούσματα εταιρειών 
που διοργανώνουν παρόμοια σεμινάρια χωρίς τη σχετι-
κή έγκριση από τον Ε.Φ.Ε.Τ. 

Ποιους αφορά
Επιχειρηματίες και προσωπικό που παράγουν, επε-

ξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν ή 
εμπορεύονται τρόφιμα/ποτά σε επιχειρήσεις όπως: κα-
ταλύματα με πρωινό, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, 
παντοπωλεία, σουπερ μάρκετ, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, 
κρεοπωλεία, τυροκομεία, οινοποιεία, ελαιοτριβεία κ.α. 
Εξαιρείται το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο 
τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρα-
κολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 
από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος 
είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας. 

Στην εφορία το 
χαράτσι

Όποιος έχει αφήσει απλήρωτη μία ή περισσότερες δό-
σεις από το ΕΕΤΑ (το Ειδικό Έκτακτο Τέλος Ακινήτων 
που εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ) θα 
χαρακτηριστεί οφειλέτης του δημοσίου.

Η ΔΕΗ όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, θα 
εφαρμόσει όσα προβλέπει ο νόμος και θα στείλει τα 
ονόματα των οφειλετών στο υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι, όσοι έχουν έστω και μία δόση απλήρωτη, θα 
βρεθούν να χρωστούν στο δημόσιο και πρέπει να πρέ-
πει να ακολουθήσουν τη διαδικασία εξόφλησης που 
προβλέπεται για τις οφειλές στην εφορία (ή πληρώνεις 
μέσω τράπεζας ή κάνεις αίτηση για ηλεκτρονική ρύθμι-
ση και καταβολή του ποσού το πολύ σε 12 δόσεις).

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ, 
όποιος πελάτης εξοφλήσει λογαριασμό που έχει λήξει, 
τυχόν ανεξόφλητο ποσό ΕΕΤΑ που περιλαμβάνεται σε 
αυτόν, δεν θα αποτελεί πλέον οφειλή στη ΔΕΗ, καθώς 
αυτό θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία. Το ποσό αυτό δεν 
θα χαθεί, καθώς θα πιστωθεί στον αμέσως επόμενο λο-
γαριασμό που θα εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και 
μετά. Το πιστωτικό ποσό θα εμφανίζεται διακριτά στο 
λογαριασμό αυτό και πιο συγκεκριμένα με το λεκτικό 
«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ΔΟΥ».



...κυκλοφόρησε,
αναζητήστε το!

Αγ. Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr
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Όχι στο ξεπούλημα
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την ολοφάνερη πλέον εκποίηση αιγιαλών και παρα-

λιών –μέσω σχεδίου νόμου- στη χώρα μας, όσο και των νησιών μας. Το πρωτοσέλι-
δο της προηγούμενης εβδομάδας από τη «Φωνή της Πάρου», για το «γέμισμα» των 
βουνών της Πάρου με ανεμογεννήτριες προκάλεσε αίσθηση για το ζοφερό μέλλον 
που μας περιμένει. 

Για το σχέδιο νόμου οι Μαριλένα Ιατρίδου και Ελ. Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτε-
κτονικής Σχολής ΕΜΠ, γράφουν:

«Το σχέδιο νόμου καταργεί την απρόσκοπτη κοινωνική πρόσβαση στις περιοχές 
που αναφέρεται και οι οποίες αποτελούν δημόσια κτήση, δηλαδή κοινόχρηστα 
αγαθά, προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Καταργεί, δηλαδή, ένα τρόπο κοινω-
νικής συμβίωσης/συλλογικής αναψυχής, που έχει διαμορφωθεί σε βάθος χρόνου και 
αφορά τα εκατομμύρια κατοίκων της χώρας. 

Το σχέδιο νόμου παραδίδει στο ιδιωτικό κεφάλαιο προς εκμετάλλευση ένα φυσι-
κό και πολιτισμικό πόρο ανυπολόγιστης 
αξίας, καθώς αυτός φέρει ιδιαίτερα, μο-
ναδικά χαρακτηριστικά, που σε αρκετές 
περιπτώσεις έχουν οδηγήσει στη θεσμο-
θέτηση περιοχών ως εξαιρετικού φυσι-
κού κάλλους. (…) Το σχέδιο νόμου έχει 
συνταχθεί κατά παράβαση των άρθρων 
24 και 5 του Συντάγματος και των διεθνών 
υποχρεώσεων της χώρας για την προ-
στασία των ακτών και του τοπίου, όπως 
είναι η σύμβαση της Βαρκελώνης».

Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ
Σε ανακοίνωσή του στις 4/7 ο ΣΥΡΙΖΑ 

Πάρου-Αντιπάρου, αναφέρει:
«Το τελευταίο διάστημα έκανε την εμ-

φάνιση του ένα ακόμη σχέδιο νόμου, που 
προωθεί την «ανάπτυξη» στην χώρα, το 
«σχέδιο νόμου για την οριοθέτηση δια-
χείριση και προστασία αιγιαλού και πα-
ραλίας», το οποίο έχει χαρακτηριστεί από 
εκατοντάδες φορείς, πολιτιστικούς συλ-
λόγους,  Δήμους, και χιλιάδες μεμονωμέ-
να άτομα μέσω ηλεκτρονικών υπογραφών, σαν ολέθριο για την χώρα.

Στο νησί που τυχαίνει να κατοικούμε, μόνον ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», 
έχει υπογράψει καθώς και μεμονωμένα άτομα. Ο Δήμος, η τουριστική επιτροπή του 
δήμου, οι ξενοδόχοι, οι άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν έχουν ίσως πάρει είδη-
ση, δεχόμενοι την καλύτερη εκδοχή, τι σχεδιάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών 
(!) για τα νησιά της χώρας, αλλά και τις υπόλοιπες παραλίες της χώρας και τις όχθες 
των λιμνών και των ποταμών.

Θα περίμενε κάποιος σε περιοχές όπως τα νησιά της χώρας, αλλά ειδικότε-
ρα του Αιγαίου και ακόμη περισσότερο τα τουριστικά νησιά, όπως η Πάρος να 
έχουν σηκώσει μαύρες σημαίες στα λιμάνια τους, για την άλωση του κυριότερου 
προϊόντος που έχουν, τις μοναδικές ακτές της Μεσογείου κατά κοινή παραδοχή. 

Ο Δήμος Πάρου εδώ και χρόνια  έχει συστήσει τουριστική επιτροπή αποδεχόμε-
νος ότι το κύριο προϊόν του νησιού είναι ο τουρισμός προσπαθώντας να αναδείξει τα 
χαρακτηριστικά αυτά μέσω παρουσίας του δήμου σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, 
παρουσιάζοντας ιδανικά τοπία και παραλίες, ως «κράχτη», τελευταία δε η ιστοσελίδα 
του δήμου «ανοίγει» δείχνοντας τις παραλίες του νησιού. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα 
ξεχάσουμε γιατί η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αποφάσισε ότι οι ακτές και οι παραλίες 
της χώρας είναι προϊόν προς πώληση, ονομάζοντας την, όπως τα τελευταία χρόνια 
συνηθίζει να διαστρέφει τις έννοιες, αξιοποίηση, αλλά χαρακτηρίζοντας τα τελείως πα-
ραπλανητικά, οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία του αιγιαλού. 

Και ενώ έχουν μείνει πολύ λίγες μέρες για την ψήφιση του από την Βουλή σαν 
δήμος δεν έχουμε κάνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ, ούτε καν το τελείως ανώδυνο να 
υπογράψουμε σαν δήμος την διαμαρτυρία στις πλατφόρμες avaaz.org, change.org, 
Facebook., σαν μέσο πίεσης στην κυβέρνηση και τους βουλευτές του θερινού τμήμα-
τος της Βουλής που θα είναι πρόθυμοι να το ψηφίσουν.

Οι «μπηχτές»
Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου ασκεί κριτική για 

διάφορες πολιτικές ενέργειες που έχουν ή δεν έχουν ασκηθεί στην Πάρο και υπο-
στηρίζει:

«Δεν θα θέλαμε να σκεφτούμε ότι αυτοί που τόσο πρόθυμα ενήργησαν στο σταμάτη-
μα της λειτουργίας του συντονιστικού των φορέων για την υγεία, επικαλούμενοι μαζί 
με τους ξενοδόχους του νησιού την τουριστική περίοδο, ότι δεν έχουν καταλάβει, ότι 
του χρόνου δεν θα μπορούν να επικαλεστούν ότι διαθέτουμε τις ωραιότερες 
ακτές στις Κυκλάδες, γιατί δεν θα έχουμε πρόσβαση σε αυτές  αφού θα έχουν 
περάσει στην ιδιοκτησία ιδιωτικών συμφερόντων. 

Παραλιακά ξενοδοχεία θα μπορούν να περιφράξουν την ακτή μπροστά τους και να 
θέλουμε εισιτήριο για να μπούμε στην θάλασσα, θα μπορούν να λειτουργούν επιχει-
ρήσεις πάνω στην άμμο και μέσα στην θάλασσα, μεγάλα συγκροτήματα θα μπορούν 
να μπαζώσουν 5 τετραγωνικά, ανά κλίνη, τη θάλασσα. Θα νομιμοποιηθούν δηλαδή οι 

αυθαιρεσίες επιχειρήσεων που και σήμερα λειτουργούν και δεν θα μας πέφτει κα-
νένας απολύτως λόγος για μπορούμε να τους σταματήσουμε γιατί θα είναι ΝΟΜΙΜΟΙ.

Σκεπτόμενοι δε ένα συνδυασμό όλων των άλλων που ήδη έχουν ψηφιστεί, δηλαδή  
το  νέο  πάρκο ανεμογεννητριών στην θέση ΚΟΡΑΚΑΣ -  ΚΑΝΤΙΝΕΛΙΑ – ΣΜΥΡΙΓΛΙ 
- ΑΓΡΙΟΛΟΥΚΑ / ΠΑΡΟΥ, την επιχειρούμενη πώληση των τριών περιοχών Αλυκή, 
Πίσω Αλυκή και λίμνη της Σάντα Μαρίας, από το ΤΑΙΠΕΔ. Ακόμα την πώληση της τε-
μαχισμένης ΔΕΗ, που θα εκτινάξει τις τιμές πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο 
νησί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα διαφημίζουν του χρόνου ο Δήμος, αλλά και οι μεμο-
νωμένοι ξενοδόχοι, όταν οι ακτές δεν θα είναι προσβάσιμες από όλους, στα βουνά. Θα 
γυρίζουν οι 16 τεράστιες ανεμογεννήτριες και τρεις  περιοχές, που παρεμπιπτόντως 
είναι χαρακτηρισμένες σαν υδροβιότοποι και η λίμνη της Σάντα Μαρίας είναι σε περι-
οχή οριοθετημένη σαν Natura, όταν οι αγοραστές θα κτίζουν με ειδικούς όρους δόμη-
σης, αλλοιώνοντας κατ’ αρχήν τις περιοχές που πωλούνται αλλά και καταστρέφοντας 
οικονομικά τις γύρω επιχειρήσεις στην συνέχεια. 

Ας μην κοιτάνε κοντόφθαλμα, o Δήμαρχος και οι σύμβουλοι, και της πλει-
οψηφίας και της μειοψηφίας, αδιαφορώντας για τα διάφορα νομοσχέδια που 

περνούν με αυτές τις συμπυκνωμένες 
διαδικασίες, νομίζοντας ότι προσφέ-
ρουν καλές υπηρεσίες στις κομματικές 
τους παρατάξεις, γιατί προσφέρουν 
τις χειρότερες υπηρεσίες τους στους 
πολίτες, αυτοί που πρόσφατα εξελέ-
γησαν και στην συμπολίτευση και στη 
μείζονα  αντιπολίτευση, αφαιρώντας, 
με την συναίνεση τους και την σιωπή 
τους, ότι πιο πολύτιμο διαθέτει το νησί 
την φύση του και τον χαρακτήρα του.

Θα περιμένουμε λοιπόν να πουλήσουν 
ότι πατούμε και ότι αναπνέουμε ή θα ξε-
σηκωθούμε διεκδικώντας τα κατοχυρω-
μένα από το Σύνταγμα δικαιώματα μας, 
την ελεύθερη πρόσβαση μας στις ακτές 
και κυριότητα του κράτους των ακτών, 
των χαρακτηρισμένων από το ίδιο το κρά-
τος περιοχών Natura και υδροβιότοπων, 
το δικαίωμα  μας στην ίδια τιμή για παρο-
χή ηλεκτρισμού με την υπόλοιπη Ελλάδα, 
αλλά και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας 
του νησιού χωρίς τις 16 ανεμογεννήτριες 
του κάθε «επενδυτή», επιχορηγούμενου 

με 7,5 εκατομμύρια από το κράτος. 
Καλούμε τους πολίτες του νησιού και την Δημοτική Αρχή να απαιτήσουν το 

σταμάτημα όλων αυτών των μεγαλεπήβολων σχεδίων που δήθεν θα σώσουν 
τη χώρα από την «χρεοκοπία» και καταστρέφουν το νησί της Πάρου και κυριο-
λεκτικά καταδικάζουν τους παριανούς σε πραγματική χρεοκοπία».

Η «μικρή» ΔΕΗ
Ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, συντονιστής Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Νοτ. Δωδεκανήσου και Περ. 

Σύμβουλος Ν. Αιγαίου, έγραψε στο tvxs.gr για τη «μικρή» ΔΕΗ και τις οικονομικές 
βλάβες που θα σημειωθούν στα νησιά, τα εξής:

«[…] Η παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας δεν έχει ενιαίο κόστος. Ανάλογα με το 
είδος του καυσίμου ή της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται το μοναδιαίο κόστος παρα-
γωγής της κιλοβατώρας έχει τεράστιες αποκλίσεις οι οποίες μπορούν να κυμαίνονται 
από λίγα λεπτά έως και άνω του ευρώ (σε μικρά νησιά, π.χ. Αντικύθηρα). Οι λιγό-
τερο κοστοβόρες μονάδες είναι οι αυτές που χρησιμοποιούν ως καύσιμο λιγνίτη και 
οι υδροηλεκτρικές μονάδες που παράγουν και το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας στο 
ενεργειακό μίγμα της χώρας (συνολικά 56.92%).

(…) Το τιμολόγιο της ΔΕΗ, ωστόσο, είναι ίδιο για όλη την επικράτεια της χώρας στα 
πλαίσια μιας -ορθής- πολιτικής ισοτιμίας των καταναλωτών. Αυτό επιτυγχάνεται από 
τη ΔΕΗ μέσω της εξισορρόπησης του υψηλού κόστους παραγωγής του ρεύματος στα 
νησιά από το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρω-
τική χώρα (…).

Με το νομοσχέδιο για το ξεπούλημα της «μικρής ΔΕΗ», προβλέπεται η μεταφορά 
ενός μεγάλου μέρους των λιγνιτικών μονάδων αλλά και υδροηλεκτρικών μονάδων 
σε αυτή και κατ’ επέκταση στα χέρια ιδιωτών. Με την κίνηση αυτή οι ιδιώτες θα καρ-
πωθούν την θετική διαφορά του χαμηλού κόστους παραγωγής και τιμής πώλησης του 
ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ, από την άλλη, η ΔΕΗ θα επωμισθεί το υψηλό κόστος πα-
ραγωγής των υπόλοιπων μονάδων σε σύγκριση με την τιμή πώλησης του ρεύματος. 
Αναλογίζεται κανείς τι μπορεί να σημάνει αυτό για τους πολίτες και ιδιαίτερα 
τους νησιώτες;

Με δεδομένο ότι, όπως αναλύθηκε παραπάνω, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος στα νησιά είναι πενταπλάσιο και πολλές φορές δεκαπλάσιο της τιμής 
πώλησης του ρεύματος, αλλά και το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν θα έχει πλέον τη 
δυνατότητα να εξισορροπεί τις απώλειες από το κόστος παραγωγής στα νησιά, 
το πιθανότερο σενάριο είναι να εκτοξευθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας 
στα νησιά. Τι θα σημάνει αυτό; Θα αυξηθεί το κόστος ζωής των νησιωτών καθιστώ-
ντας τη διαβίωση στα νησιά αδύνατη, ενώ ταυτόχρονα θα πληγεί η επιχειρηματικότητα 
και ιδιαίτερα ο τουριστικός κλάδος. Αλήθεια έχει σκεφθεί κάνεις στην κυβέρνηση πόσο 
μεγάλο θα είναι το πλήγμα για την εθνική οικονομία; Έχει κανείς αναλογισθεί τι θα συμ-
βεί αν ξαφνικά πενταπλασιαστεί το τιμολόγιο της ΔΕΗ στα νησιά;».

STOP
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ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

Στους πελάτες που µας εµπιστεύονται, παρέχουµε:
» Κορυφαία συστήµατα Υγραεριοκίνησης, 6ης, 7ης και 8ης γενιάς, 
BRC, ROMANO & LANDI.
» Εγγύηση για τα εξαρτήµατα και για την καλή Λειτουργία του Κινητήρα
» ∆υνατότητα εξόφλησης µέσω πιστωτικής κάρτας, µε έως 12 άτοκες 
µηνιαίες δόσεις

autogas

Κάποτε στη Νάουσα…
Κάποτε είχαμε ένα μπάρμπα μέσα σε 

περίπτερο που διάβαζε βίους αγίων και 
περίμενες να κάνει τον σταυρό του για να 
σε εξυπηρετήσει.

Αν έκανες μια βόλτα γύρω-γύρω στο 
χωριό, έβλεπες θυμιατά στα εξωτερικά 
παράθυρα και άκουγες από τα τρανζί-
στορ τη φωνή του Περιστέρη από την λει-
τουργία της Μητροπόλεως.

Ήταν και μια θεια, που καθώς περπα-
τούσε η ποδιά της μύριζε αγνό κερί και 
λιβάνι, και μια άλλη που κουβαλούσε 
αντίδωρο σε όσες ψυχές απουσίαζαν από την εκκλησία. Ήταν και ένας κοντός ασπρο-
γένης παπάς που χτυπούσε την καμπάνα, που τότε ήταν στο πλάι της καμάρας, της 
Πεντάνουσας, για να κάνει εσπερινό και όσοι άκουγαν, άκουγαν με σεβασμό. Ήταν 
και ένας γλυκός θείος που έβγαζε ζεστά-ζεστά τα ρυζόγαλα από φρέσκο αγελαδινό 
γάλα σε ένα δίσκο πάνω στο ψυγείο του μαγαζιού του, και άλλος ένας που μπορεί 
να μη έδειχνε ευλαβής, αλλά η γεύση στα σουβλάκια του σε έκαναν να το αγνοήσεις 
το γεγονός αυτό. Πιο πέρα ο τσαγκάρης, που ήταν και ψάλτης και έβγαζε την τρα-
γιάσκα του όποτε περνούσε την εκκλησία. Άλλος ένας μπάρμπας, καμιά φορά έβαζε 
λαφιατόπουλα στην τσέπη του, περνούσε νύχτα από τις εκκλησιές να ξεφυτιλίσει τα 
καντήλια, και ένας σκυφτός περιβολάρης που κρατούσε τη λαμπάδα του παπά και 
το χαμόγελο του κάτω από το χοντρό του το μουστάκι σου έδινε την αίσθηση της σι-
γουριάς και τα γελαστά του μάτια σου’ λεγαν ότι δεν υπήρχε λόγος να φοβάσαι… Και 
απέναντι του μία άλλη λαμπάδα, οικείος μου- ένας πύργος στητός, καμαρωτός μέσα 
στην ευλάβειά του.

Στο παγκάρι ήταν ένας που ενώ θρηνούσε γιόκα και γυναίκα. Ήταν πάντα βράχος 
και κολώνα στο πόστο του. Μια άλλη θεια, που ήξερε τα ψαλτικά απέξω, όπως τα είχε 
μάθει στην χαμένη μας πατρίδα. Ήταν και οι άλλοι που έμεναν κόκαλο όταν έμπαι-
ναν στην εκκλησία μέχρι να τελειώσει ο εξάψαλμος. Οι γεωργοί που πριν οργώσουν 
έκαναν τον σταυρό τους και όταν έφευγαν και γυρνούσαν στα σπίτια τους πάλι το ίδιο 
και το Σάββατο, από το απόγευμα έρχονταν από τις εξοχές με τα ζωντανά τους, με 
λουλούδια και βασιλικοί για την χάρη Της 

Ήταν και ο άλλος μπάρμπας που ερχόταν από την Ξυφαρά με τα πόδια και ήταν και 
επίτροπος. Και οι ψαράδες τον Άη Νικόλα και οι κυράδες που έριχναν το λάδι από το 
κανδήλι του Αγίου στη θάλασσα για να καλμάρει η φουρτούνα. Τόσοι και τόσοι άλλοι… 
Και η ζωή ήρεμη, με τα τόσα προβλήματα της, αλλά γαλήνια-αγνή και λέω: «Ο Θεός 
προίκισε την Νάουσα με τόσες χάρες τόσες ευλογίες…..Τυχαίο; δεν νομίζω».

ΝΙΚΟΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Τούρκοι δημοσιογράφοι
Σημαντική αναμένεται να είναι η απήχηση της Πάρου στην τουρκική τουριστική 

αγορά μετά και το επιτυχημένο ταξίδι 10 Τούρκων δημοσιογράφων, που πραγματο-
ποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, με πρωτοβουλία της αεροπορικής εταιρίας 
BORA JET, σε συνεργασία με το Δήμο Πάρου και εταιρείας που συνεργάζεται.

Οι συμμετέχοντες, εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης, εστίασαν στην καταγραφή του 
τρόπου ζωής της Πάρου, της διασκέδασης και του κοινού που μπορεί να εξυπηρετη-
θεί από τις παροχές του νησιού.

Την αποστολή καλωσόρισε η πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής και αντιδήμαρ-
χος, κ. Χανιώτη Μαρία, ο κ. Πετρόπουλος Δημήτρης και η κ. Fhilada Lecomt. Κατά 
την περιήγησή τους, συνοδευόμενοι από τον κ. Δ. Πετρόπουλο, επισκέφτηκαν τα πιο 
ενδιαφέροντα σημεία του νησιού με έμφαση στην Παροικία και το μνημείο της Πανα-
γίας Εκατονταπυλιανής.

Τόσο η αρχηγός της αποστολής, κ. AHISKALI Yasemin, μέλος του Δ.Σ. και αντι-
πρόεδρος του εμπορικού τμήματος της αεροπορικής εταιρείας BORA JET, όσο και 
τα υπόλοιπα μέλη, έμειναν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από τις ομορφιές του νησιού. 
Τέλος, δεσμεύτηκαν για την δημοσίευση αφιερώματος για την Πάρο (στο τεύχος Αυ-
γούστου), του περιοδικού της εταιρείας.  

Υποστελέχωση στον ΟΑΕΕ
Για την υποστελέχωση που αντιμετωπίζει το γραφείο του ΟΑΕΕ στη Νάξο, το οποίο 

εξυπηρετεί και το νησί μας, έστειλε επιστολή προς τον υπουργό εργασίας, κ. Γ. Βρού-
τση, το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Η επιστολή του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια των επιστολών που σας έχουμε αποστείλει με θέμα -μεταξύ άλλων- τη 

λειτουργία των τοπικών γραφείων του Οργανισμού, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε 
την κατάσταση που επικρατεί στο γραφείο του ΟΑΕΕ στη Νάξο –το οποίο εξυπηρετεί 
και γειτονικά νησιά- αποτέλεσμα της γενικότερης πολιτικής αποψίλωσης και υποβάθ-
μισης των δημοσίων υπηρεσιών στο νομό Κυκλάδων.   

Ουσιαστικά, μετά την απομάκρυνση δύο έμπειρων –εκ των τριών– απασχολούμε-
νων, λόγω λήξης της σύμβασής τους, το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι 
εκ των πραγμάτων, μη αποδεκτό. Εξ όσων γνωρίζουμε, το πρόβλημα δεν λύθηκε ούτε 
με τη μετάταξη εργαζόμενου από το Ι.Κ.Α. λόγω της έλλειψης εμπειρίας σε θέματα 
ΟΑΕΕ και του χρόνου που απαιτείται για την προσαρμογή του. Οι ιδιαιτερότητες και τα 
προβλήματα της νησιωτικής περιφέρειας των Κυκλάδων, με τα οποία οι κάτοικοι και 
επαγγελματίες είναι αντιμέτωποι, όπως η μη παροχή υπηρεσιών στην έδρα τους, η 
ανάγκη για συνεχείς και πολυδάπανες μετακινήσεις, σε συνδυασμό με το ζήτημα του 
ακτοπλοϊκού, καθιστούν την καθημερινότητα των νησιωτών όχι απλά δύσκολη, αλλά 

βασανιστική και εξουθενωτική. Εκφράζουμε τη λύπη μας, για το ότι η νησιωτικότητα 
έχει ξεχαστεί σαν όρος που συνδέεται με γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές 
ιδιαιτερότητες, αλλά και για τη συνεχή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στην περιοχή μας. 

Θέλουμε να τονίσουμε ότι σαν εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας, είμαστε υπέρ-
μαχοι της μείωσης του δημόσιου τομέα και του λειτουργικού του κόστους. Όμως, προ-
απαιτούμενο της λήψης μέτρων -χωρίς σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα– είναι ο 
περιορισμός των ίδιων των αναγκών παρουσίας του δημοσίου και των οργανισμών 
του. Χωρίς αυτό, δέσμιοι μιας ουτοπικής μεταρρύθμισης, οι πολίτες, οι επιχειρηματίες, 
αλλά και οι εναπομείναντες υπάλληλοι των υπηρεσιών, προσπαθούν με όλες τις δυνά-
μεις τους να καταφέρουν τα ακατόρθωτα.

Γνωρίζοντας ότι η Νάξος κατέχει σημαντικό μερίδιο της παραγωγικής δυνατότητας 
και της επιχειρηματικότητας του νομού Κυκλάδων, θεωρούμε ότι δικαιούται μιας ευ-
πρεπούς παρουσίας του Οργανισμού στο νησί και ενός αποδεκτού επιπέδου υπηρεσι-
ών, δεδομένου και ότι η υπολειτουργία του τοπικού γραφείου επιβαρύνει σημαντικά τη 
λειτουργία του γραφείου της Σύρου (το οποίο λειτουργεί με τέσσερα άτομα λιγότερα). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επιπλέον τις αρχές της νησιωτικότητας, πα-
ρακαλούμε θερμά όπως εξαντλήσετε κάθε περιθώριο ώστε να αποκατασταθεί το συ-
ντομότερο η λειτουργία του τοπικού γραφείου του ΟΑΕΕ στη Νάξο, με στελέχη έμπει-
ρα, ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 8.500 ασφαλισμένων του νησιού και ει 
δυνατόν με την επαναφορά των δύο στελεχών που απομακρύνθηκαν».
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Ένα νέο σήριαλ μεταξύ μικροεμπόρων και πολυκαταστημάτων είναι σε εξέλιξη τις 
τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή το άνοιγμα των τελευταίων και τις Κυριακές.

Συγκεκριμένα, το άνοιγμα των πολυκαταστημάτων και τις Κυριακές στην Πάρο, 
(παρά του ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο νησί μας για καταστήματα άνω των 250 
τ.μ.), προκάλεσε την αντίδραση του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου των νησιών 
μας, που αρχικά διαμαρτυρήθηκε. Στη συνέχεια ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος 
Πάρου-Αντιπάρου ζήτησε συμμόρφωση και τήρηση του ωραρίου.

Η σχετική ανακοίνωση είχε ως εξής:
«Μετά τις αλλεπάλληλες ενημερώσεις εκ μέρους του Εμποροεπαγγελματικού Συλ-

λόγου  Πάρου-Αντιπάρου, για την τήρηση του θερινού ωραρίου, οι διαμαρτυρίες 
από μέλη του συλλόγου συνεχίζονται, ενώ δεχόμαστε και καταγγελίες ότι καταστή-
ματα άνω των 250 τμ συνεχίζουν και λειτουργούν τις Κυριακές, παραβλέποντας τον 
Ν.4177/2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 16. Επιπλέον, τις τελευταίες μέρες προστί-
θενται διαμαρτυρίες που αφορούν την λειτουργία και άλλων καταστημάτων τροφίμων 
πέραν του προτεινόμενου ωραρίου. Παρακαλούμε οι συνάδελφοι-επαγγελματίες να 
φροντίσουν να συμμορφωθούν και να τηρήσουν αυστηρά το θερινό ωράριο που έχει 
ανακοινώσει ο σύλλογος και που σας ξανά υπενθυμίζει σήμερα.

Το διοικητικό συμβούλιο εμμένει και στηρίζει το θερινό ωράριο του Εμποροεπαγ-
γελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου όπως αυτό έχει εγκριθεί από το περιφε-
ρειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου, και θα φροντίσει με όποια νόμιμη διαδικασία  να 
συμμορφωθούν όλοι οι επαγγελματίες, προς την κατεύθυνση της τήρησης του νόμου 
4177/2013 και του ωραρίου».

Η παρέμβαση Κ. Μπιζά
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Ν. Αιγαίου,  Κ. Μπιζάς, με αφορμή τις συνεχόμενες 

οχλήσεις των εμπόρων έστειλε στη συνέχεια επιστολή στην Περ. Νοτίου Αιγαίου – Δ/
νση Ανάπτυξης Κυκλάδων / Τμήμα Εμπορίου και ανέφερε: 

«[…] Κατόπιν της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και 
της σχετικής ενημέρωσης που μου παρείχατε, σας μεταφέρω τον προβληματισμό 
αλλά και την αγανάκτηση επαγγελματιών της Πάρου για την παράνομη λειτουργία των 
περισσότερων καταστημάτων τροφίμων άνω των 250 τ.μ. τις Κυριακές στο νησί της 
Πάρου.

Εφόσον η παραπάνω λειτουργία είναι παράνομη σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία σας παρακαλώ να λάβετε τα αναγκαία μέτρα στα πλαίσια των αρμο-
διοτήτων σας για να εφαρμοστεί ο νόμος».

Τα πρόστιμα
Στη συνέχεια και μετά τις συνεχείς διαμαρτυρίες, το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης 

Ανάπτυξης Κυκλάδων, αποφάσισε να δράσει.
Έτσι, την Κυριακή 30 Ιουλίου ήρθε για έλεγχο στο νησί μας και διαπίστωσε παραβά-

σεις. Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν επέφεραν πρόστιμο 10.000 ευρώ στους πα-
ρανομούντες. Την προηγούμενη Κυριακή (6/7/14), σύμφωνα με στελέχη του εμπο-
ροεπαγγελματικού συλλόγου, τα πολυκαταστήματα –πλην ενός- δεν άνοιξαν. Όπως 
υποστηρίζουν το πρόστιμο πλέον για παρόμοια παράβαση πολυκαταστήματος υπο-
λογίζεται με βάση τον τζίρο των πολυκαταστημάτων και δε μένει στις 10.000 ευρώ, 

Πόλεμος χαρακωμάτων
Μικροκαταστήματα Vs Πολυκαταστημάτων
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όπως την πρώτη φορά.

Οι εξηγήσεις
Το όλο θέμα προκάλεσε και αντιδράσεις όπως αναμενό-

ταν. Γι’ αυτό το λόγο στις 7 Ιουλίου, ο εμποροεπαγγελματι-
κός σύλλογος δημοσιοποίησε νέα διευκρινιστική ανακοί-
νωσή του, που αναφέρει:

«Τα μέλη του Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου 
Πάρου-Αντιπάρου προτρέπουμε τους επαγγελματίες και 
τους κατοίκους του νησιού, πριν αρχίζουν να κατακρίνουν 
και να στηλιτεύουν υπολήψεις άλλων επαγγελματιών, να 
διαβάσουν την επικείμενη νομοθεσία που αφορά στη λει-
τουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και στη συνέχεια 
να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. 

Άγνοια νόμου για τον οποιονδήποτε επαγγελματία 
δεν μπορεί να υπάρχει. Για το αν ο κάθε επαγγελματί-
ας εφαρμόσει το νόμο είναι ζήτημα προσωπικό, για το 
οποίο παίρνει ο καθένας το ρίσκο της απόφασής του. 
Παρόλο αυτά θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να ενημε-
ρώσουμε τα καταστήματα του νησιού που υπόκεινται 
στο Ν 4177/2013, για να μη δημιουργηθούν φαινό-
μενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι οι Εμπορικοί Σύλλογοι δεν νο-
μοθετούν, ούτε γνωμοδοτούν για τις διατάξεις των νόμων. Να διευκρινίσουμε ακό-
μα πως υποστηρίζουμε την ισχύουσα νομοθεσία, όπως όλοι οι Εμπορικοί Σύλλο-
γοι της Ελλάδας και μέσα σε αυτούς και των Κυκλάδων, από τη στιγμή που δίνει τη 
δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πάρουν έστω και αυτή τη μικρή 
ανάσα έναντι των μεγάλων καταστημάτων.

Σας παραθέτουμε για πολλοστή φορά τα αποσπάσματα του νόμου που ισχύουν μέχρι 
σήμερα:

ΝΟΜΟΣ 4177/2013, ΑΡΘΡΟ 16
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
1. Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις 

εξής Κυριακές:
α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη 
Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη 
Κυριακή.

β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
γ) Την Κυριακή των Βαΐων.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία 

εκδίδεται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
ορίζονται οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορι-
κών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 
λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό 
αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα 
(250) τετραγωνικά μέτρα,

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαι-
ρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),

γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός κα-
ταστήματος» («shops-in-a-shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήμα-
τα(«outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. 

ΦΕΚ 2845 / 2013 
(σας παραθέτουμε το απόσπασμα που αναφέρεται στο νησί μας και τις προϋποθέσεις 

που ισχύουν για όλα τα νησιά)
. . . Για τα Νησιά της Πάρου-Αντιπάρου την προαιρετική λειτουργία των κα-

ταστημάτων τροφίμων και των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης 
οινοπνευματωδών ποτών – κρασιών – αναψυκτικών (κάβες), τις Κυριακές για 
το διάστημα από 01/04 έως 31/10 και των εμπορικών και τουριστικών κατα-
στημάτων για το διάστημα από 16/03 έως 14/10.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των παραπάνω είναι:
«α) Τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό 

αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα 
(250) τετραγωνικά μέτρα,

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαι-
ρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise).

γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός κα-
ταστήματος» (“shops-in-a-shop”) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα 
(“outlet”), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 59/2014
Για τα νησιά Πάρο – Αντίπαρο προτείνουμε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των εμπο-

ρικών και καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουρι-
στική κίνηση για την περίοδο από 16/03/2014 έως 14/10/2014 καθημερινά από τις 
10 :00 μέχρι τις 24:00 και την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων 
και ποτών-κάβες για την περίοδο από 01/04/2014 έως 30/10/2014 από Δευτέρα έως 
Σάββατο από τις 08:00 μέχρι τις 21:00».

ΚΚΕ Πάρου
Για το θέμα το ΚΚΕ Πάρου, δημοσιοποίησε με τίτλο: 

«Οριστική κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας. Ανοιχτά 
52 Κυριακές το χρόνο τα μαγαζιά!», την παρακάτω ανα-
κοίνωση:

«Μεγαλέμποροι και κυβέρνηση προχωρούν στην ορι-
στική κατάργηση της αργίας της Κυριακής, σε βάρος των 
εμποροϋπαλλήλων και των αυτοαπασχολούμενων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, υπογράφτηκε η υπουργική απόφαση που προβλέπει 
την πιλοτική λειτουργία 52 Κυριακές το χρόνο όλων των 
εμπορικών καταστημάτων στο ιστορικό κέντρο Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, καθώς και σε Πικέρμι, Ραφήνα, Χαλκιδική, 
Ρόδο, Κω, Σύρο, Μύκονο και Σαντορίνη.

Σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού ο Βασίλης 
Κροκίδης παραιτήθηκε από την πολιτική επιτροπή της 
ΝΔ, με τη δικαιολογία ότι διαφωνεί τάχα με το μέτρο.

Στην πραγματικότητα, ο σημερινός πρόεδρος της ΕΣΕΕ 
διαφώνησε μόνο με τους όρους που θα προχωρήσει η 
απελευθέρωση στη λειτουργία των καταστημάτων, που 
γίνεται στο όνομα της εξυπηρέτησης των τουριστών. Το 
μέτρο με τις 52 Κυριακές προβλέπεται από τη συμφωνία 

της κυβέρνησης με την τρόικα και θα επαναξιολογηθεί την άνοιξη του 2015, με στόχο 
να γενικευθεί σε όλη τη χώρα.

Και ενώ το έργο «Ο θάνατος του εμποράκου» σε σκηνοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και συγκυβέρνησης λίαν συντόμως θα κάνει πανηγυρική πρεμιέρα και όποιος αντέξει, 
κάποιοι επιμένουν να βλέπουν το δένδρο και να χάνουν το δάσος».

Παραεμπόριο
Μαζί με όλα τα παραπάνω προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεκάδες μικρο-επιχει-

ρήσεις του νησιού μας, ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα το θέμα του παραεμπορίου.
Γι’ αυτό το θέμα ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος δημοσιοποίησε το παρακάτω 

δελτίο τύπου:
«Το τελευταίο διάστημα και στα νησιά μας Πάρο-Αντίπαρο το ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ αυ-

ξήθηκε σημαντικά παρά τους έντονους ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία και 
το λιμεναρχείο. Αρκετοί  βρέθηκαν παράνομοι και εκδιώχθηκαν χωρίς βέβαια να είναι 
αρκετό αυτό.

Από την πλευρά του λιμεναρχείου στην πύλη εισόδου έγιναν κάποιοι έλεγχοι, αλλά 
δεν είχαν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Κατανοούμε την έλλειψη από άνδρες και στα 
δυο σώματα και οι προσπάθειες αυτή τη χρονική στιγμή είναι δύσκολες και γι’ αυτό 
τους ευχαριστούμε και ευελπιστούμε ότι μια συνεργασία των δυο σωμάτων μαζί με τον 
Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, θα είχε καλύτερα αποτελέσματα.

Είναι γεγονός πως η έλλειψη της δημοτικής αστυνομίας έχει δημιουργήσει 
προβλήματα στη διαδικασίες έλεγχου και καταστροφής των προϊόντων. Πιστεύ-
ουμε ότι η τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνόμων στην αστυνομία θα δώσει 
λύσεις, αλλά το σημαντικό είναι ο έλεγχος στην πηγή, στους τροφοδότες των πλανό-
διων δηλαδή. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι του έργου, αλλά αυτό θα αποδώσει και 
οφέλη στο δημόσιο.

Παρακαλούμε τα μέλη που εντοπίζουν ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ να καλούν στα τηλέ-
φωνα του ΑΤ ΠΑΡΟΥ 22840 23333 ή στο γραφείο του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου 22840 22262».

«Κερασάκι» η τροφοδοσία
Φαίνεται όμως πως τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα των μικροεμπόρων, κα-

θώς έχει γίνει δύσκολη και η τροφοδοσία τους κατά τους θερινούς μήνες.
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου έστειλε σχετική επιστολή 

στον υπ. ναυτιλίας, κ. Μιλτ. Βαρβιτσιώτη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Η επι-
στολή έχει ως εξής:

«Τις τελευταίες μέρες που άρχισε λίγο περισσότερο να αυξάνεται ο όγκος της κίνη-
σης των επισκεπτών στη Πάρο-Αντίπαρο, πρόκυψε ένα τεράστιο πρόβλημα με την 
τροφοδοσία στα νησιά μας.

Από καταγγελίες μελών, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιβιβάζουν φορτηγά, 
ακόμη και όταν αυτά είναι ψυγεία και μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

Η κατάσταση αυτή, που θυμίζει άλλες εποχές, είναι απαράδεκτη, δημιουργεί προ-
βλήματα στην ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, ζημίες στις επιχειρήσεις και κάθε άλλο 
παρά βοηθά στην εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης σε μια χρόνια ανοδικής τά-
σης. Η οριακή οικονομική κατάσταση πολλών επιχειρήσεων που δεν είναι δυνατόν 
να επιβαρυνθούν με ζημίες γι’ αυτό το λόγο, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα και η 
παρέμβαση σας κύριε υπουργέ πρέπει να είναι άμεση.

Ζητάμε να δοθεί λύση σήμερα 
Επιπλέον μετά την σημερινή-πρωινή ενημέρωση των επαγγελματιών, που ήταν στο 

λιμάνι, θεωρούμε ότι πρέπει να πραγματοποιήσετε μια σύσταση προς την λιμενική 
αρχή του Πειραιά, η οποία να αφορά την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών που μετα-
φέρουν προϊόντα καθώς παρατηρήθηκε το φαινόμενο, να εξυπηρετούνται τα ΙΧ των 
επισκεπτών και οι επαγγελματίες να μην τυγχάνουν την εξυπηρέτηση που θα έπρεπε, 
με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν σήμερα το πρωί να φτάσουν στο σημείο επιβίβα-
σης».
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Επικίνδυνη 
τακτική

Την περασμένη Δευτέρα 8/7, 
συνεδρίασε το δημοτικό συμ-
βούλιο του νησιού μας. Κάθε δη-
μοτική αρχή που αλλάζει –όπως 
στην Πάρο- προσπαθεί να έχει 
θέματα στη συνεδρίασή της που 
δεν επηρεάζουν την επόμενη 
δημοτική πλειοψηφία. Συνηθί-
ζεται δηλαδή να μπαίνουν προς 
συζήτηση θέματα διαδικαστικού 
χαρακτήρα.

Έτσι, στη συνεδρίαση, υπήρξε θέμα διαδικαστικού 
χαρακτήρα για τον τουρισμό. Συγκεκριμένα δράσεις για 
προεργασία-προετοιμασία της τουριστικής επιτροπής, 
για τις εκθέσεις του 2015. Δηλαδή, συναντήσεις με μά-
νατζερ και γραφεία τουρισμού, που θα πουν τις απόψεις 
τους για τις εκθέσεις που μπορούμε να συμμετάσχουμε. 
Σημειώνουμε, ότι αυτή η πρόταση είχε έρθει για έγκριση 
από ανθρώπους του τουρισμού. Η τουριστική επιτροπή 
δεν είναι ένα αμιγώς πολιτικό σώμα που διορίζεται από 
την εκάστοτε δημοτική πλειοψηφία, αλλά ένα ΔΣ που 
διαμορφώνεται ουσιαστικά από εκπροσώπους φορέων 
που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη του τόπου. 
Η απόφαση για συμμετοχή σε εκθέσεις είναι δεδομένη 
και η προεργασία των συναντήσεων τις επόμενες μέρες 
για τις δράσεις του 2015 ήταν –ως συνήθως- με ομό-
φωνη απόφαση της τουριστικής επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση -με προεξάρχοντα τον επαΐοντα για 
τον τουρισμό του νησιού μας, κ. Άγγελου Πατέλη-, η 
μείζονα αντιπολίτευση ψήφισε κατά της πρότασης. Έτσι, 
με τις αρνητικές ψήφους Πρωτολάτη, Πατέλη, Καρατζά 
και Ξένου, η πρόταση που απαιτούσε πλειοψηφία 14 
ψήφων, δεν πέρασε. Όπως ισχυρίστηκαν οι διαφωνού-
ντες πρόκειται να αλλάξει η δημοτική πλειοψηφία και 
δεν μπορεί να τη δεσμεύσει κανείς με παρόμοιες προ-
τάσεις!

Δέσμευση λοιπόν είναι -κατά τους δημοτικούς συμ-
βούλους της αντιπολίτευσης- το να δούμε σε ποιες εκ-
θέσεις θα πάμε το 2015… Προφανώς κανείς εξ όλων 
όσοι ψήφισαν αρνητικά δεν κατανοεί πως αυτή η ενέρ-
γεια είναι ικανή να αποδυναμώσει το νησί μας διαφη-
μιστικά, για την επόμενη σεζόν. Ακόμα και αν η νέα 
σύνθεση της τουριστικής επιτροπής είναι έτοιμη και 
ψηφισμένη στα μέσα Σεπτεμβρίου, αυτό σημαίνει πως 
έως να πάρει τις πρώτες αποφάσεις της θα έχουμε φθά-
σει τέλη του μηνός. Άρα, όπως και να έχει το θέμα, από 
τις αρχές Οκτωβρίου που αρχίζουν οι πρώτες εκθέσεις, 
εμείς θα ψάχνουμε ακόμα να βρούμε που θα στοχεύ-
σουμε… Η εφημερίδα μας είχε γράψει από τον Ιούνιο 
ότι αυτό το καλοκαίρι πολλά πράγματα που αφορούν 
την καθημερινότητα του νησιού μας είναι στον «αυτό-
ματο». Πράξεις όπως η παραπάνω αποδεικνύουν ότι 
–δυστυχώς- επιβεβαιώνεται η σκέψη μας. Η αρνητική 
ψήφος των δημοτικών συμβούλων που έπραξαν κάτω 
από αδιευκρίνιστο ψυχολογικό κράτος στη συνεδρίαση, 
δείχνει ότι σ’ αυτό το νησί πολλές φορές οι πολιτικές 
μας πράξεις γίνονται κάτω από εκνευρισμό ή πολύ χει-
ρότερα με ρεβανσιστική διάθεση και όχι με λογική και 
κοινό στόχο το καλό της Πάρου. Αφήνω δε στην άκρη 
τις «κορώνες» περί δέσμευσης της νέας δημοτικής αρ-
χής, αφού δε με πείθουν προσωπικά, καθώς ο μόνος 
που επίσημα είχε «έννομο» συμφέρον από την όποια 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν ο κ. Πατέ-
λης, που είναι ο μόνος που έχει εκλεγεί και πάλι δημο-
τικός σύμβουλος, αυτή τη φορά με την παράταξη του κ. 
Κωβαίου. Το θέμα πρέπει επειγόντως να έρθει και πάλι 
στο δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση με κάποιον άλλο 
τρόπο. Κάποιοι ζυγίστηκαν για το τι βάζουν παραπάνω 
από το συμφέρον της Πάρου και ευρέθηκαν να είναι 
«παριανοί» του 15Αύγουστου…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Εντός, εκτός και 
επί τα αυτά

Ο νέος Έπαρχος Πάρου (που αναλαμβάνει τα καθή-
κοντά του από 1/9), κ. Κώστας Μπιζάς, επισκέφθηκε 
στις 26/6 μαζί με το νεοεκλεγέντα Χωρικό Αντιπερι-
φερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γιώργο Λεονταρίτη, τη Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων, 
καθώς και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

 
Τα εκτός

Στη συνάντηση με τον διευθυντή της Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής, συζήτησαν το θέμα που 
έχει προκύψει για την επιδότηση των αμπελουργών.

Στην επόμενη συνάντηση με τον Προϊστάμενο της 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, συζήτησαν για τα 
έργα που πραγματοποιούνται με χρηματοδότηση από 
το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του κ. Μπιζά: «Το έργο 
της αστικής ανάπλασης Παροικιάς, θεωρείται πολύ 
δύσκολο να υλοποιηθεί, επειδή, τα χρονικά περιθώ-
ρια έχουν στενέψει για την ολοκλήρωση των μελετών 
από την πλευρά του Δήμου». Ακόμα, «το έργο της απο-
χέτευσης της Νότιας Πάρου, που περιελάμβανε Αγκαι-
ριά, Άσπρο Χωριό, Δρυό, Λεύκες και Κώστο, δεν είναι 
επιλέξιμο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, διότι 
λόγω περιορισμένων πόρων θα χρηματοδοτήσουν 
έργα Γ’ κατηγορίας (για οικισμούς άνω των 2000 κα-
τοίκων)».

Τα εντός
Με νεώτερο δελτίο τύπου στις 8/7 ο κ. Μπιζάς έκα-

νε γνωστό ότι: «Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έγγραφο της προς τον 
Δήμο Πάρου, διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη της 
για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη δι-
αδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί 
το υποέργο «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και 
αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού 
Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας».

Επίσης, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περι-
φέρειας στο έγγραφό της επισημαίνει την ανάγκη για 
επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανά-
θεσης σύμβασης προκειμένου η πράξη του θέματος 
να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματι-
κής περιόδου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάρου, 
με ομόφωνη απόφαση στις 7.7.14, αποφάσισε τη δι-

αδικασία για την προκήρυξη του έργου «Αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσε-
ων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου 
– Μάρπησσας».

Επίσης, στις 2.12.2013 το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, ενέκρινε την τροποποίηση στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου «ΜΕ-
ΛΕΤΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Ν.Α.ΚΥ-
ΚΛΑΔΩΝ» με το ποσό των 593.284,73 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Κ. Μπιζά, «[…] προφανώς τα δύο 
παραπάνω έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη νεο-
λαία του νησιού μας και θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί 
πριν πολλά χρόνια αλλά οι χρονοβόρες γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες έχουν καθυστερήσει την υλοποίηση 
τους. Όμως με συνεχή πίεση προς τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες επετεύχθη το μεν πρώτο (αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων) να είναι έτοιμο για δημοπράτηση της κατα-
σκευής του ενώ το δεύτερο (Γυμνάσιο) να είναι έτοιμο 
για δημοπράτηση της μελέτης του.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους έχουν συμβάλλει 
εδώ και πολλά χρόνια στην πορεία των παραπάνω έρ-
γων και συγκεκριμένα σε όλους τους Αυτοδιοικητικούς 
Φορείς και παράγοντες».

Επί τα αυτά
Ο κ. Μπιζάς με έγγραφό του στις 14/3/14 προς του 

δημάρχους Πάρου και Αντιπάρου υποστήριζε για το 
έργο του νέου αεροδρομίου:

«[…] Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα για το νέο αε-
ροδρόμιο της Πάρου διότι στον τομέα των μεταφορών 
η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών εί-
ναι η βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου και η σύν-
δεση του με τα διαμετακομιστικά λιμάνια και τα μεγάλα 
αστικά λιμάνια.

Άρα οι Δήμοι των νησιών μας θα πρέπει να κινηθούν 
πολιτικά και να διεκδικήσουν την υλοποίηση του δεύ-
τερου σταδίου στο νέο αεροδρόμιο Πάρου που αφορά 
κυρίως τα κτιριακά έργα (…)».

Τελικά, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες όπως 
επισημαίνει ο νέος Έπαρχος, το Υπουργείο Υποδομών, 
προφανώς κατόπιν πιέσεων που δέχτηκαν από τους 
Δήμους και τους φορείς των νησιών μας, εξασφάλισε 
τους απαραίτητους πόρους για την ολοκλήρωση των 
αναγκαίων έργων στα αεροδρόμια που δεν βρίσκονται 
στην λίστα του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας Δημοσίου)  και συγκεκριμένα για τα νησιά 
Πάρο, Νάξο, Σύρο και Μήλο.

Η παραπάνω εξέλιξη κρίνεται απόλυτα ικανοποιητι-
κή για τα νησιά μας και εφόσον γίνει πραγματικότητα 
θα συμβάλλει τα μέγιστα στην τουριστική τους προο-
πτική και ευημερία.
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Άρωμα γυναίκας
Την Κυριακή 29/6, η χορωδία του συλλόγου γυναι-

κών Νάουσας, εμφανίσθηκε στον αύλειο χώρο του δη-
μοτικής αίθουσας τέχνης Αγ. Αθανασίου, παρουσιάζο-
ντας ένα αφιέρωμα στις γυναίκες δημιουργούς, με το 
γενικό τίτλο: «Άρωμα γυναίκας στο Ελληνικό τραγούδι».

Το Δ.Σ. του συλλόγου με δελτίο τύπου ευχαρίστησε 
όλα τα μέλη της χορωδίας και τους μουσικούς, Γιάννη 
Κατσαρό (μπουζούκι) και Μιχάλη Τσουνάκη (κιθάρα), 
για το αποτέλεσμα και τη συνεχή προσπάθεια. 

Ακόμα, ευχαρίστησε τους υπεύθυνους της χορωδίας, 
Γιάννη Κατσαρό και Μένεγο Μαύρη, που όλο το χειμώνα 
δούλεψαν με τα μέλη της για το παραπάνω αποτέλεσμα.
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Απάντηση
Π. Κουταλίδη

«Με αφορμή το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο φύλλο 
της 4-7-2014 και πραγματεύονταν το θέμα της μίσθω-
σης των παραλιών θα ήθελα να καταθέσω και την δική 
μου θέση – άποψη ώστε να υπάρχει σφαιρική και ολο-
κληρωμένη γνώση των αναγνωστών, αλλά κυρίως για 
να μην είναι μονόπλευρη η αντιμετώπιση του εν λόγω 
θέματος. 

Η εκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων εκτός από 
τα έσοδα στο Κράτος ή στον Δήμο εξασφαλίζει και την 
προστασία του μισθωμένου χώρου με ήπιες παρεμβά-
σεις. Είναι δε επιβεβλημένη όχι μόνο για την εξυπηρέτη-
ση των λουομένων και τουριστών-παραθεριστών, αλλά 
και για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Θεωρώ ότι το ενδιαφέρον των συντακτών του άρθρου 
που δημοσιεύτηκε στις 4-7-2014 είναι εντελώς όψιμο 
και ίσως με δόση υποκρισίας, αφού ο Νόμος στον οποίο 
αναφέρονται είναι γνωστός από πολύ καιρό. Για ποιόν 
λόγο λοιπόν το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην Αλυ-
κή φέροντας φωτογραφία του καταστήματός μου; Δεν 
υπάρχει κάποιο άλλο κατάστημα δηλαδή, που να έχει 
μισθώσει ανάλογο χώρο; Για μένα εκδόθηκε ο Νόμος ή 
για ολόκληρη την Ελλάδα; Με ποιο δικαίωμα αναφέρο-
νται σε κατάληψη του χώρου όταν πρόκειται για νόμιμη 
διαδικασία; Γιατί δημιουργούν εντυπώσεις εκεί που δεν 
υπάρχουν; Γιατί θέτουν «προ των ευθυνών τους», Συλ-

λόγους, Φορείς, Δήμους και γενικά τις Αρχές, ζητώντας 
την επίσημη θέση τους; Γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν όταν 
εκδίδονταν οι σχετικές διατάξεις; 

ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ: Δεν είναι ευνόητο και αυ-
τονόητο ότι καταπολεμείται η αυθαιρεσία με την εφαρ-
μογή των διατάξεων αυτών; Αφού τώρα πια η χρήση 
(και όχι κατάληψη) γίνεται με όρους και κανόνες. Με 
μελέτες που εγκρίνονται από τις Υπηρεσίες, με μεγάλη 
φειδώ και αυστηρότητα, για το συμφέρον του πολίτη και 
του Κράτους, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλο-
ντος Και όχι με αυτοδικία και αυτοσχεδιασμό. 

Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχουν συμφέροντα που 
οδήγησαν στην γραφή και την υπογραφή του άρθρου 
στο οποίο απαντώ. Και ενώ οι συντάκτες του, φυσικά, 
ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τίποτα εναντίον μου, εν τού-
τοις αναφέρονται μόνον στην δική μου επιχείρηση, της 
οποίας έχουν και δημοσιευμένη φωτογραφία, με αποτέ-
λεσμα να δημιουργείται αίσθημα αποφυγής στους λου-
όμενους να την επισκεφτούν φοβούμενοι μήπως γίνουν 
στόχος όσων κρίνουν ότι κατέχουν το δίκαιο αυτοβού-
λως, με άμεση συνέπεια την απώλεια προσδοκώμενου 
εισοδήματος. 

Καλώ τέλος τους συντάκτες του εν λόγω άρθρου να 
προσφύγουν στην Δικαιοσύνη και να ακυρώσουν το 
Νόμο εφ’ όσον θεωρούν ότι είναι αντισυνταγματικός και 
άδικος και να μην ασχολούνται με νόμιμα υφιστάμενες 
επιχειρήσεις. Να διαπιστώσουμε και εμείς εάν το ενδια-
φέρον τους είναι τόσο αλτρουιστικό ή μήπως όχι; 

Αλυκή Πάρου, 8-7-2014
Μετά τιμής 

Κουταλίδης Παναγιώτης».

Ο Ν. Ραγκούσης 
στο ΔΣ του ΣΙΕΠΤ

Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του ΣΙΕΠΤ (Σύν-
δεσμος Εκδοτών Εβδομαδιαίου Περιοδικού Τύπου), 
που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή 6 και τη 
Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014, στα γραφεία του Συνδέσμου 
(Ευριπίδου 9, Σύνταγμα) για την ανάδειξη του νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεων των με-
λών για εκλογές και Γενική Συνέλευση.

Τα αποτελέσματα (εντός παρένθεσης οι εφημερίδες 
που εκπροσωπούν) έχουν ως εξής:
Πρόεδρος: Μελετιάδης Λάζαρος, (Νέα Φάρσαλα)
Α’ Αντιπρόεδρος: Καβλεντάκης Μανώλης, (Κρήτη 
Press)
Β’ Αντιπρόεδρος: Ραγκούσης Νίκος, (Φωνή της Πά-
ρου)
Γενικός Γραμματέας: Μυταράς Ευάγγελος, (Εν Δελ-
φοίς)
Ταμίας: Μπακόλας Νίκος, (Τα Μετέωρα)
Ειδικός Γραμματέας: Τσώνης Ηλίας, (Ευρυτανικά Νέα)
Μέλος: Στέλιος Σωκράτης, (Αιχμή Αιτωλοακαρνανίας) 

Σε σχετικό δελτίο τύπου για τις εκλογές του ΣΙΕΠΤ 
γράφεται:

«Με την ευκαιρία των εκλογών συζητήθηκαν μεταξύ 
των παρευρισκομένων και διάφορα θέματα τα οποία 
κρίνονται σημαντικά για την βιωσιμότητα του Συνδέσμου 
σ’ αυτές τις δύσκολες, για τους καιρούς μας εποχές, που 
βιώνουν οι εφημερίδες μας. Θέματα όπως οι διαφημι-
στικές καταχωρήσεις δημοσίων φορέων και οργανι-
σμών, η επικοινωνία μεταξύ των μελών, οι τακτικότερες 
συνεδριάσεις και ενημερώσεις μεταξύ των μελών, τα 
οικονομικά του Συνδέσμου και πολλά άλλα.

Για όλα τα παραπάνω σοβαρά θέματα κρίθηκε σκόπι-
μο να διοργανωθεί ένα συνέδριο το πρώτο Σαββατοκύ-
ριακο 4 και 5 του Οκτωβρίου, έτσι ώστε να τεθούν επί 
τάπητος οποιαδήποτε προβληματισμοί, να διατυπωθούν 
ενημερωτικές εισηγήσεις σε πιθανά νέα μέλη και να γί-
νει ανταλλαγή απόψεων όλων των παρευρισκόμενων 
μελών. Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη και 
γι’ αυτό το λόγο τα μέλη θα ενημερώνονται για την οργά-
νωση του συνεδρίου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Παράλληλα με πρωτοβουλία του Β’ Αντιπροέδρου, κ. 
Νικολάου Ραγκούση, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 
στη Βουλή, με εκπροσώπους πολιτικών φορέων».

με το φακό
 της 

Ιατρική ημερίδα
Με σύνθημα «Η πρόληψη σώζει ζωές», διε-

ξήχθη η πρώτη ιατρική ημερίδα στην κατάμεστη 
αίθουσα του Astir of Paros. Διοργανωτής ήταν το 
νέο διαγνωστικό κέντρο-πολυιατρείο «διάγνωση.

Ομιλητές ήταν: Δρ. Κωνσταντίνος Κούρτης, 
Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθη-
νων, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό 
Κεντρο Αθηνών. Δρ. Πάντος Τριαντάφυλλος, 

Παθολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής του πο-

λυιατρείου «διάγνωση». Δρ. Παλιατσέα Μαρία, 
Επιστημονική Διευθύντρια ακτινολογικού τομέα 

«διάγνωση». Δρ. Ιεροδιακόνου Μιχαήλ, Διευ-

θυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ιατρικό Κεντρο 

Αθηνων. Δρ. Μαυρομμάτης Χρήστος, Υποδι-

ευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο 

Αθηνών και Δρ. Νταχάμπρε Γαβριήλ, Διευθυ-

ντής Θωρακο-χειρουργικής κλινικής, Ιατρικό Κέ-

ντρο Αθηνών.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα 
µε πηγάδι. ∆ίνονται ξεχω-
ριστά ή µαζί, 650.000 €. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, 
πωλείται σπίτι, 156 τµ, µε 
740 τµ οικόπεδο, 200 µ 
από τη θάλασσα. 240.000 
€. Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday)

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

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής. Τηλ. 
6932285768 

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαι-
ά κατοικία,140 τµ, εντός 
οικισµού, µε θέα, µε 640 
τµ οικόπεδο και πηγάδι, 
µε πρόσβαση σε κοινο-

τικό δρόµο. Τηλ.: 28733, 
6971962021, 6948511546

MΕΖΟΝΕΤΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ, στην αγορά της 
Παροικίας, στα µπε-
τά, 80τµ, τιµή  28.000 
ευρώ. Τηλ.:  6974601331

ΑΘΗΝΑ (Ν. ΚΟΣΜΟΣ), 
Πωλείται οροφοδιαµέρι-
σµα 38 τ.µ., 3ο όροφος, 
προσόψεως. Επιπλωµένο, 
κεντρική θέρµανση, φυ-
σικό αέριο, κλιµατισµός. 
Πολύ κοντά σε στάσεις 
µετρό-τραµ. Καλή κατά-
σταση, ανακαινισµένο το 
‘06, τιµή 36.000€, συζητή-
σιµη. Τηλ. 6945307639

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-
λείται κτήµα 4.200 τµ, 
οικοδοµήσιµο, µε πα-
λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 
2284043160, 6945112134

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, θέση Λιβά-
δια (Χρυσή Ακτή), πωλείται 
οικόπεδο, 3.750 τµ, µε πα-
λιά άδεια οικοδοµής και 
κτίσµα στα µπετά. Πρό-
σοψη οικοπέδου στον 
κεντρικό δρόµο. Τηλ.: 
6942260059  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  

ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 
επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 
6932285768 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Α-
ναστασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 
τµ. Τηλ.: 6977624072, 
2284042937   

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζε-
ται µονοκατοικία 40 
τµ, επιπλωµένη. Τηλ.: 
6986412252, 6977851991

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 
Κέντρο Υγείας), ενοικιάζε-
ται χώρος 110 τµ (πρώην 
εστιατόριο «Νησιώτισσα»), 
κενός, για κάθε χρήση. 
Τηλ.: 6934179139 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιφε-
ρειακός), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 120 τ.µ. πλή-
ρως ανακαινισµένο,  
στον πρώτο όροφο,  
απέναντι από το ζαχαρο-
πλαστείο του Μπαρµπαρή. 
Προτιµάται η ενοικίαση για 
επαγγελµατική στέγη. Τηλ.:  
6974767827, 2284024461

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τµηµατικά. Επίσης, στο 
2o ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-
ΑΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 100 τµ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, µε δικό 
του πάρκινγκ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886 

ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι, µε θέρµανση. Τηλ.: 
2284022881 

ΥΣΤΕΡΝΙ, ενοικιάζεται 
µεζονέτα, 100 τµ, (ό-
χι επιπλωµένη), µε δυο 
υπνοδωµάτια, σαλόνι-
κουζίνα ενιαία, βεράντα µε 
θέα στη Νάξο, ηλιακός, µί-
σθωµα 350,00 ευρώ. Τηλ.: 
6948830332, 6974817611

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ αλλοδαπή, 47 χρο-
νών, νοσοκόµα, που µιλά 
ελληνικά, ζητεί εργασία 
για φροντίδα ηλικιωµένων. 
Τηλ.: 6998817070 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΥ-
ΡΑΡΙΑ ζητείται, στην 
παλαιά αγορά Παροικίας. 
Μάγειρες, ψήστες, βοη-
θοί κουζίνας, σερβιτόροι, 
barman, λάντζα. Επιθυ-
µητή προϋπηρεσία. Τηλ.: 
6947401213, 6975991561, 
αποστολή βιογραφικών: 
ellie_vlassiadi@yahoo.gr 

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΪΟΥ 
ζητείται. Τηλ.: 2284024966 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟ-
ΣΕΙΔΩΝ, στην Χρυσή 
Ακτή, ζητά καµαριέρες 
και σερβιτόρο για το εστι-
ατόριο - µπαρ. Αποστολή 
βιογραφικών στο info@
poseidon-paros.gr ή στο 
fax:  22840 42649

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται, 
ηλικίας 30-45 για τουρι-
στικό κατάστηµα. Τηλ.: 
6945259620, 2284025086 

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ, ΤΗΓΑΝΙΕ-
ΡΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ µε 
πείρα, ζητούνται από εστι-
ατόριο στην Αλυκή. Τηλ.: 
2284091404, 6934344235

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ν. & Α. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΟΕ» ζητά να 

προσλάβει νέους έως 35 ε-
τών για µόνιµη εργασία στο 
εργοστάσιο.  Απαραίτητα 
προσόντα καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Απο-
στείλετε βιογραφικά στο 
e-mail: antoniskv@yahoo.
gr . Τηλ.: 6974012006 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚ-
ΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ 
– ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΥ-
ΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
πωλείται, λόγω συνταξιο-
δότησης. 1ον) βυτιοφόρο 
1735, µάρκας Mercedes 
2ον) αποφ/κό µηχάνηµα 
1622 µάρκας Mercedes. 
Μαζί µε τον εξοπλισµό 
και τα τηλέφωνα εργα-
σίας. Τιµή λογική. Τηλ.: 
6944647005  

ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλεί-
ται, μάρκας Dynamic, 
66.000 btu, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΦΕΙ-
ΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ σε 
λειτουργία, πωλείται. Τηλ.: 
6977294736

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΣ 
ΑΓΡΟΤΗΣ αναλαµβάνει 
όλες τις εργασίες στο κτή-
µα ή τον κήπο σας σε όλη 
την ανατολική Πάρο. Τηλ.: 
6982126403 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ό-
λων των ηλικιών 
αναζητούνται, για να συµ-
µετάσχουν ως βοηθητικοί 
ηθοποιοί στα γυρίσµατα 
κινηµατογραφικής ταινίας 
στην Αντίπαρο, 20 Ιουλίου 
µε 25 Αυγούστου. Για συµ-
µετοχές τηλεφωνήστε στο 
6940863984  

HONDA TRANSALP 650 
πωλείται, µαύρο, µοντέλο 
2004, 33.000 χλµ, σε καλή 
κατάσταση. Τιµή 2.500 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6977900037 

ΒΑΡΚΑ ΝΗΡΕΥΣ πωλεί-
ται, µε εξωλέµβια, 4,80 
µέτρα. Τιµή 2.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 2284092261, 
6985038967 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΞΕΝΟ-
∆ΟΧΕΙΟ ή VILLA  έως 30 
δωµατίων) ζητείται για 
ενοικίαση µακράς περι-
όδου. Παρακαλώ στείλτε 
µου την πρόταση σας στο 
paros@grecokosmos.pl 

Μικρές αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

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

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος MD Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

∆ευτέρα έως Παρασκευή καθηµερινά: 9.00-14.00

Μετά τις 14.00 τα επείγοντα θα εξυπηρετούνται κατόπιν 
συνεννόησης µε το τηλεφωνικό µας κεντρο.

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 18 Ιουλίου από 13.00-17.00
Σάββατο 19 Ιουλίου από 10.00-13.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Νταλούκας Κωνσταντίνος, Παιδίατρος,
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

Παρασκευή 18 Ιουλίου 13.00-15.00 και 18.00-21.00, 
Σάββατο 19 Ιουλίου 10.00-14.00

   ΠΕΝΘΗ            
 
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους συ-
µπαραστάθηκαν στο πένθος µας για 
τον θάνατο της αγαπηµένης µας µάνας 
και γιαγιάς Άννας Ανουσάκη, ετών 
76, στην Μάρπησσα, στις 15/6/2014. 
Τα παιδιά, Νικήτας – Καλυψώ, Παντε-
λής – Ζαµπέτα, ∆ηµήτρης – Κατερίνα, 
και τα εγγόνια.  
Το 40ήµερο µνηµόσυνο, θα γίνει το 
Σάββατο 19 Ιουλίου 2014, στις 9:30 
πµ, στον Ιερό Ναό Μεταµόρφωσης του 

Σωτήρος (Κάτω Ναός), στην Μάρπησσα. 
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με το φακό
 της 

Αναπαράσταση
Παριανού γάμου

Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Πάρου, στη γιορτή του 
Αγ. Αθανασίου, στον Κώστο, στις 25/6, παρουσίασε χορούς 
και έθιμα της Σαλαμίνας, της Εύβοιας και της Πάρου, δίνοντας 
έμφαση σε αναπαράσταση μέρους του Παριανού γάμου.

Υπεύθυνοι των χορευτικών τμημάτων Κώστου είναι οι Θα-
νάσης και Ευαγγελία Βελέντζα. Μουσική έπαιξαν οι Μαν. Δε-
λέντας, Παν. Μενέγος και Εμμαν. Γαβαλά, ενώ στο τραγούδι 
ήταν η Αν. Ρούσσου. Την εκδήλωση οργάνωσε με επιτυχία ο 
ΜΕΑΣ Κώστου και η Τοπική Κοινότητα.
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3ος Αγώνας Υγείας Αντιπάρου
Ο Αθλητικός και πολιτιστικός σύλλογος, «Αντίπαρος Εν Πλω», ανακοίνωσε τη διεξαγωγή 

του «3ου Αγώνα Υγείας Αντιπάρου 24,4 χιλιομέτρων», που θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Σε-
πτεμβρίου 2014 στο νησί της Αντιπάρου.   

Παράλληλα με τον αγώνα δρόμου 24,4 χλμ θα πραγματοποιηθούν περιπατητική διαδρομή 
10 χλμ  και  αγώνας 2 χλμ (Fun Race). 

Αναλυτικά: 
Τόπος διεξαγωγής: Αντίπαρος, Ημερομηνία: Σάββατο 6.09.2014 , Ώρα εκκίνησης: 17:00 

μμ, Μέγιστη διάρκεια αγώνα: 3,5 ώρες, Τόπος εκκίνησης/τερματισμού: Λιμάνι Αντιπάρου, 
Παλαιός Μώλος, Απόσταση αγώνα: 24.4 χλμ.

- Διαδρομή: Πρόκειται για μια όμορφη διαδρομή που ξεκινά από το λιμάνι και διασχίζει το 
χωριό (1 χλμ), συνεχίζει δίπλα στη θάλασσα έως τον οικισμό του Αγίου Γεωργίου με θέα το 
Δεσποτικό και επιστροφή (επί ασφάλτου). Σε αυτό το σημείο είναι και το σημείο ελέγχου των 
αθλητών (-τριών).

- Ώρα προσέλευσης: Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προσέλθουν ως μισή ώρα πριν 
την έναρξη του αγώνα ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην εκκίνηση.

- Σταθμοί τροφοδοσίας: Θα υπάρχουν 6 σταθμοί ανεφοδιασμού, στο 5ο χλμ. στο 8,5 χλμ. 
στο 12,2 χμ (Αι Γιώργης) που αποτελεί και σημείο χρονομέτρησης, στο 16ο χλμ. στο 19,5 χλμ 
και στο 22ο χλμ. Κάθε σταθμός θα είναι εφοδιασμένος με νερό, μπανάνες και ισοτονικά ποτά.

- Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ (δεν ισχύει για τα 2χλμ.)

Παράλληλοι αγώνες
Περιπατητική διαδρομή 10 χλμ: Ώρα εκκίνησης 17:10. Η εκκίνηση θα γίνει από το λιμάνι 

και η διαδρομή θα είναι κυκλική γύρω από το χωριό. Οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν 
μαζί του σακίδιο πλάτης, κατάλληλα παπούτσια, καπέλο και νερό. 

Αγώνας 2 χλμ. (Fun Race): Ώρα εκκίνησης 17:30 μμ. Το σημείο εκκίνησης θα είναι ίδιο με 
τους δρομείς της απόστασης των 24.4 χλμ.

Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής για όλους τους αγώνες θα γίνονται στη σελίδα του συλλόγου 

www.antiparosenplo.blogspot.com μέχρι την Κυριακή 31 Αυγούστου. 
Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν και με αποστολή της σχετικής φόρμας (Eλληνικά, Aγγλικά) 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: antiparosenplo@gmail.com ή με φαξ στο 22840 – 61111 κα-
θώς και από την facebook σελίδα του συλλόγου. 

Οι αθλητές από Πάρο-Αντίπαρο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως το μεσημέρι της 
ημέρας του αγώνα. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στην aφετηρία (Εστιατόριο Ανάργυ-
ρος) πριν την έναρξη του αγώνα από τις 14:00  πμ. έως 16:00 μμ. 

Σκοπός του συλλόγου «Αντίπαρος Εν ΠλΩ», είναι η διεξαγωγή μιας ξεχωριστής αθλητικής 
εμπειρίας όχι μόνο για τους δρομείς αλλά και για κάθε συμμετέχοντα εθελοντή, περιπατητή 
και πολίτη. Η συμμετοχή στον αγώνα γίνεται με ατομική ευθύνη του καθενός ενώ οι αθλητές 
κάτω των 18 ετών συμμετέχουν με ευθύνη των γονέων τους.

Κύπελλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές για τις κατηγορίες γυναικών και αν-
δρών, ενώ θα δοθούν μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες. Στον αγώνα fun race, κύπελλα 
θα απονεμηθούν στα 3 πρώτα αγόρια και κορίτσια μαζί με αναμνηστικά μετάλλια  για όλα τα 
παιδιά. Μετά το τέλος του αγώνα θα υπάρχει δυνατότητα massage στους δρομείς. Για καθη-
μερινές ενημερώσεις, νέα και πληροφορίες για πρόγραμμα του αγώνα μπορείτε να επισκέ-
πτεστε την σελίδα και τα social media του συλλόγου. 

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα «Αντίπαρος Εν Πλω», στα παρακάτω τη-
λέφωνα επικοινωνίας: Δανιηλίδης Γιώργος 6973 853790, Παντελάκης Γιάννης 6974 870862, 
22840 61012 Κυριακοπούλου Βίκυ.

Δράσεις Μαρπησσαϊκού
Ένας χρόνος πέρασε από τότε που το νέο Δ.Σ του Α.Μ.Ε.Σ Μαρπησσαϊκού, έγινε σώμα και 

έπιασε δουλειά. 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Μαρπησσαϊκού: «[…] Οργανώνοντας από την αρχή όλα τα 

τμήματα υποδομών του συλλόγου και στα τρία αθλήματα και έχοντας δίπλα του καταξιωμέ-
νους προπονητές και καινούριους συνάμα, δούλεψαν όλοι μαζί με στόχο το καλύτερο για τους 
μικρούς αθλητές του συλλόγου. 

Στόχος που από την πρώτη ημέρα τέθηκε και πάνω σε αυτόν κύλισε μια δημιουργική χρονιά 
φέρνοντας σε όλα τα τμήματα ανάλογες επιτυχίες. Το Δ.Σ του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τους 
προπονητές που συνεργάστηκαν μαζί του. Τον κ. Μουρογιάννη Ευάγγελο, στο τμήμα του μπά-
σκετ,  Κληρονόμο Σταύρο και Βιτζηλαίο Ιωάννη, στο τμήμα του ποδοσφαίρου και στο βόλεϊ την 
κ. Καλογεράκη Άντα, που στα μέσα της χρονιάς για προσωπικούς λόγους εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα με αποτέλεσμα να την αντικαταστήσουν ο κ. Ρούσσος Εμμανουήλ και η κ. Αλιπράντη 
Αριάν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αθλητές και γονείς για την συμμετοχή τους και την συνεργα-
σία που είχαμε. Δίνουμε ραντεβού την καινούρια χρονιά με την ίδια όρεξη και βελτιώνοντας τα 
όποια λάθη και παραλήψεις έγιναν.

Για το διάστημα του καλοκαιριού ο σύλλογος μας θέλοντας να κρατήσει σε εγρήγορση το 
ενδιαφέρον των μικρών και μεγάλων αθλητών σας παρουσιάζει το πρόγραμμα των καλοκαι-
ρινών δραστηριοτήτων του συλλόγου σε αθλητισμό και πολιτισμό.

Beach Volley: Στην παραλία της Χρυσής Ακτής 25-26-27/7/2014
Camp - Basket: Στο Δημοτικό γήπεδο της Μάρπησσας αρχές Αυγούστου
Έκθεση ερασιτεχνικής φωτογραφίας: Στην Αγροτολέσχη Μάρπησσας  4-5-6/8/2014
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής:
Για το Beach Volley: 22840 - 42195 & 22840 - 41224 
Για την έκθεση φωτογραφίας: 22840 - 43336 & 6945083520».

«Cyclades Classic Yacht 
Race 2014»

Ένας αγώνας παραδο-
σιακών σκαφών που ξε-
κίνησε χθες 10/6 και θα 
ολοκληρωθεί στην Πάρο, 
στις 13/6, θα πραγματο-
ποιηθεί μαζί με πολλές 
παράλληλες εκδηλώσεις 
σε Σύρο και Πάρο. Ακόμα, 
μαζί με τον αγώνα, διορ-
γανώνεται συνέδριο για τη 
δεύτερη διοργάνωση του 
«Cyclades Classic Yacht 
Race 2014», που ήδη έχει 
καθιερωθεί ως θεσμός.

Σκοπός του αγώνα, στον 
οποίο συμμετέχουν κλασ-
σικά σκάφη, παραδοσιακά 
καΐκια και παραδοσιακές 
λέμβοι ανοικτού τύπου, 
είναι η ανάδειξη της πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς, 
η διάσωση των παραδοσι-
ακών μας σκαριών και η 
επιβίωση των επαγγελμά-
των που σχετίζονται με τη 
ναυπήγησή τους.

Διοργανωτές του 
«Cyclades Classic Yacht 
Race 2014», είναι ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου, ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου 
και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που από κοινού, με τη συμβολή πολλών 
τοπικών φορέων, έχουν καταρτίσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα πα-
ράλληλων εκδηλώσεων, που ξεκίνησαν από την Πέμπτη, 10 Ιουλίου. Στο 
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με τίτλο: «Παραδοσιακή Ναυπηγική και 
σωτηρία των παραδοσιακών σκαφών - Νέες προκλήσεις - νέοι στόχοι για 
την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», οι αξιόλογοι ομιλητές ανέπτυξαν 
θέματα που αφορούν τη ναυτική μας παράδοση και τη σύνδεσή της με το 
σήμερα, όπως:

- Η Ευρωπαϊκή διάσταση της διάσωσης των παραδοσιακών σκαφών - 
Προοπτικές - διλήμματα για την Ελλάδα.

- Η ναυτική εκπαίδευση στην Σύρο διαμέσου των αιώνων. 
- Το τρεχαντήρι, η ιστορία κατασκευής ενός τρεχαντηριού στην Σύρο.
- Σκέψεις πάνω στη διάσωση της ναυπηγικής παράδοσης.
- Η 100χρονη ιστορία του καπεταν Ανδρέα Ζέπου, παραδοσιακού τρεχα-

ντηριού.
- Το λατίνι, προσωπικές καταγραφές και βιώματα.
- Ίδρυση σχολής παραδοσιακής ιστιοπλοΐας στη Σύρο από τον Ν.Ο. Σύρου.
Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στα γραφεία του Ν.Ο. Σύρου.

Πάρος
Σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις στο νησί μας έχουν ως εξής:
Σάββατο 12/07/2014 (Σύρος-Πάρος) 
- Διαδρομή: Σύρος-Παροικιά Πάρου, Ώρα εκκίνηση: 11.00 π.μ. 
- Αγώνας παραδοσιακών καϊκιών- κλασσικών σκαφών - λατινιών.
- Απονομή Βραβείων Αγώνων 2ης Ημέρας στην Παροικιά.
- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στην Παροικιά.
Κυριακή 13/07/2014 (Πάρος) 
- Παρέλαση παραδοσιακών σκαφών στην Πάρο, 09.00π.μ.- 10.00 π.μ. 
 - Αγώνες Σκαφών Τριγωνική Διαδρομή, Αγ. Φωκάς – Πόρτες - Αγ. Σπυρί-

δωνας - Αγ. Φωκάς. Ώρα εκκίνησης :11.00-π.μ. 
- Αγώνας παραδοσιακών καϊκιών 
- Αγώνας κλασσικών Σσκαφών 
- Αγώνες παραδοσιακών λέμβων – λατινιών. 
- Απονομή Βραβείων Αγώνων 3ης Ημέρας και δεξίωση στον Ναυτικό 

Όμιλο Πάρου 
Τέλος, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις συμβάλλουν οι: Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, Ιερά Μητρόπολη Σύρου, Περιφερεια-
κή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Λιμεναρχείο Σύρου, Ιστορικό 
Αρχείο Κυκλάδων και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Κυκλάδων, ΤΑΡΣΑΝΑΣ Α.Ε., ντόπιοι παραδοσιακοί καραβομαραγκοί και 
συναφείς επαγγελματίες, η Σοφία της Παράδοσης, Σύλλογος Ποντίων και 
Βορειοελλαδιτών Σύρου και Σύλλογος Ηπειρωτών Σύρου. 
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Εκδήλωση Νηρέα
Ο ΑΜΕΣ Νηρέας, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο: «Η παρά-

δοση μας εμπνέει, η δημιουργικότητα μας ενεργοποιεί...», το 
Σάββατο 12 Ιουλίου 2014, στην πλατεία της Νάουσας, στις 9:30 
το βράδυ.

Σε σχετικό δελτίο τύπου το Δ.Σ. του συλλόγου αναφέρει:
«Αναλαμβάνεις τα σημαιάκια, εγώ το κρασί, ο Κώστας και ο 

Δημήτρης τα σουβλάκια και οι γυναίκες τα ρεβίθια...».
Μετά, τα φώτα θα ανάψουν και το σκηνικό θα αποκαλυφθεί. 

Οι παρέες, οι μουσικοί, οι χορευτές, οι πανηγυριστές όλοι μαζί 
θα στήσουμε γιορτή. Αυτό το καλοκαίρι, όπως συνηθίσαμε τε-
λευταία, θα ανταμώσουμε ξανά στο πανηγύρι του «Νηρέα». 
Στις 12 Ιουλίου, φιλοξενώντας τον Στάθη Κουκουλάρη, μαζί με 
τους DeLaPato και την Μάρθα Μαυροειδή. Θα γλεντήσουμε με 
τους φίλους μας. Θα απολαύσουμε στιγμές συγκινητικές, μπο-
ρεί σουρεαλιστικές, καθώς ντόπιοι και ξένοι θα αγκαλιάζονται σε 
χορούς κυκλωτικούς, ξορκίζοντας την καθημερινότητα.

Ελάτε να διασκεδάσουμε φέτος στο πανηγύρι μας όπως παλιά, 
διαφορετικά, με έναν τρόπο ξεχασμένο ίσως από τους περισσό-
τερους. Ελάτε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε. Και να θυμη-
θούμε κάτι από το μεγαλείο της κοινότητας, να αισθανθούμε κάτι 
από τον παλμό της συνοχής της».

Τουρνουά Φιλίας
Με τη συμμετοχή του ΑΟ Πάρου, του Νηρέα 

και της Ακαδημίας Αλυκής, διεξήχθη στο γήπε-
δο του «Πάνθεον» στα Κακάπετρα Παροικιάς, το 
τουρνουά φιλίας ποδοσφαιρικών ακαδημιών του 
νησιού μας.

Το κλίμα φιλίας και χαράς κυριάρχησε, τα παι-
διά το διασκέδασαν, απαλλαγμένα από το άγχος 
της βαθμολογίας, έδειξαν το ταλέντο τους και τις 
ικανότητες τους, ενώ υποδειγματική ήταν και η 
ατμόσφαιρα μεταξύ των γονέων.

Χαρακτηριστικότερη στιγμή του τουρνουά ήταν 
οι απονομές των αναμνηστικών και των μεταλλί-
ων ,όπου η μία ομάδα βράβευσε την άλλη και τα 
παιδιά έδειξαν να απολαμβάνουν αυτήν την πρω-
τοτυπία. Σημειώθηκαν πολλά θαυμάσια γκολ, 
υπέροχες ατομικές ενέργειες και γενικά επιτεύχθηκε να νοιώσουν τα παιδιά πρωταγωνιστές, ενώ πήραν 
όλα χρόνο συμμετοχής.

Όλοι οι συμμετέχοντες συνετέλεσαν στην όμορφη αυτή γιορτή και κυρίως οι προπονητές, που τήρησαν 
το βασικό πνεύμα της διοργάνωσης.

Μεταγραφές ΕΠΣ Κυκλάδων
Από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Συλλόγων Κυκλάδων, δημοσιοποιήθηκε η εγκύ-

κλιος για τις εγγραφές και μεταγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι μεταβολές γίνονται ως εξής:
ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως 31-12-2014 και από 1-2-

2015 έως 15-5-2015, με την προϋπόθεση ο ποδοσφαιριστής να έχει συμπληρώσει το 
δέκατο έτος της ηλικίας του (Μπορεί να εκδοθεί προσωρινό δελτίο τα ίδια χρονικά 
διαστήματα με τη συμπλήρωση του έβδομου έτους).

Εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανο-
νισμού Ιδιότητας Εγγραφών - Μετεγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών απαραί-
τητο είναι και το Πιστοποιητικό Υγείας το οποίο να αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής 
είναι υγιείς και κατάλληλος να εγγραφεί στο σωματείο. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΑ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ.

Επίσης, Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για τους ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών 
(συγκεκριμένο έντυπο θα σταλεί στα σωματεία) που να δηλώνει την συναίνεση του 
στην έκδοση του δελτίου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής. Η ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως 30-9-2014 και από 1-1-

2015 έως 31-1-2015.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 1-9-2014 και από 1-1-

2015 έως 31-1-2015.
Για τους ποδοσφαιριστές κάτω των δέκα ετών η μεταγραφή θα διενεργείται με 

απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας -  Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο, και την κατάθεση του 
σχετικού παραβόλου.

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 31-7-2014. Κάθε σω-

ματείο έχει δικαίωμα να χορηγήσει σε διαφορετικά σωματεία και να αποκτήσει από 
διαφορετικά σωματεία μέχρι οκτώ (8) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Απαγορεύεται η 
χορήγηση και η απόκτηση από το ίδιο σωματείο περισσοτέρων των τριών (3) ποδο-
σφαιριστών με υποσχετική. Η Υποσχετική αφορά ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών. 
Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με Υποσχετική περισσότερο 
από δύο Μεταγραφικές Περιόδους.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 31-7-2014.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 31-7-2014, από 1-9-

2014 έως 30-9-2014 και από 1/1/2015 έως 31-1-2015, με την προϋπόθεση ότι η 
δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές.

ΑΠΟΔΕΥΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
Διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1-10-2014 έως 31-10-2014.
ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Κανο-

νισμού Ιδιότητας Εγγραφών - Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, για τους 
ηλικίας άνω των 12 ετών, απαραίτητη είναι η βεβαίωση της χώρας καταγωγής του 
πρωτοεγγραφόμενου ποδοσφαιριστή, η οποία εκδίδεται με αίτηση του ενδιαφερό-
μενου σωματείου και διαβιβάζεται στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας του 
μέσω της Ε.Π.Σ.Κ. Για τους ηλικίας έως 12 ετών, αντί της παραπάνω βεβαίωσης, απα-
ραίτητη είναι η υπεύθυνη δήλωση του γονέα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 
ότι ο πρωτοεγγραφόμενος ποδοσφαιριστής δεν ανήκει ή δεν ανήκε σε σωματείο της 
αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ
Μπορεί να γίνει Πρώτη Εγγραφή ποδοσφαιριστή με την συμπλήρωση του έβδομου 

έτους της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή το δελτίο θεωρείται προσωρινό, έχει 
ισχύ μέχρι ο αθλητής να συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του και οι εγγρα-
φές διενεργούνται τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιτρέπεται πλέον η δεύτερη μεταγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή 
στην ίδια αγωνιστική περίοδο και καταργείται ο αριθμητικός περιορισμός του Ιανου-
αρίου.
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με το φακό
 της 

Εγκαίνια
Την Κυριακή 6/7, στο νέο διαγνωστικό κέντρο-πολυιατρείο 

«διάγνωση», πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της λειτουρ-
γίας του, παρουσία του δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη, του νε-
οεκλεγέντα δημάρχου Μ. Κωβαίου και του νέου έπαρχου Κ. 
Μπιζά. Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, κ.κ. Καλλίνικος, μαζί 
με τον ηγούμενο της Μονής Λογγοβάρδας, Αρχιμανδρίτη π. 
Χρυσόστομο, συμπροσευχόμενοι με άλλους ιερείς, ευλόγη-
σαν την έναρξη του κέντρου. Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευ-
ση του κόσμου.

Με το φακό της Φωνής Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014


