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Συγκρατημένη αισιοδοξία 

Νέο αεροδρόμιο Πάρου 
Γ. Ραγκούσης:
«Επί προσωπικού» 

Στην αρχή του καλοκαιριού παρουσιάστηκε από με-
ρίδα ΜΜΕ με έναν τρόπο επιθετικό και απροσδιόριστα 
επικριτικό, η απόφασή μου να προσδώσω και επαγ-
γελματική χρήση στη μόνιμη κατοικία μου, στον Κώστο 
της Πάρου. » σελ. 11

Κληρώσεις 
πρωταθλήματος 
- κυπέλου ΕΠΣΚ 

» σελ. 15 

» σελ. 16

» σελ. 8-9

Αφύπνιση της 
τοπικής κοινωνίας
«Γιατί να πας μόνο διακοπές εκεί, όταν μπορείς να το αγοράσεις για πάντα;»
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 

Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 

άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 

Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρα-

κτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας, cafe «Cosa» | ΝΑΟΥ-
ΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο 

Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παρά-

δοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: 
Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παρά-

δοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» 

| ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., 

Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: Στάσεις ΚΤΕΛ | ΚΩΣΤΟΣ: 
Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 311
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Συνεδρίαση
Καλά μιλάμε ότι η συνεδρίαση της περασμένης Κυ-

ριακής, για την ανάδειξη προέδρων κλπ του δημοτικού 
μας συμβουλίου ήταν όλα τα λεφτά. Αν συνεχίσουμε 
έτσι, τότε προβλέπω ότι τα κουτσομπολίστικα περιοδι-
κά θα εγκατασταθούν μόνιμα στην Πάρο και θα βγά-
ζουν από εδώ τις ειδήσεις τους.

■ Εκλογή δημάρχου!
Ο Άγγ. Πατέλης, κατά γενική ομολογία τα πήγε πολύ 

καλά ως προεδρεύων στην πρώτη συνεδρίαση, καθώς 
ήταν και ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος σε ψήφους. 
Ο κ. Πατέλης, τα πήγε καλά, αλλά από το άγχος στην 
αρχή είπε μία ατάκα, που έκανε το Μάρκο να ιδρώσει 
και να ξεϊδρώσει δύο φορές. Ο κ. Πατέλης είπε: «Μα-
ζευτήκαμε εδώ για να εκλέξουμε σήμερα δήμαρχο!». 
Μέχρι να καταλάβει το λάθος του, ο Μάρκος τα είδε 
όλα. «Λες» σου λέει, «να αρχίζουμε πάλι τις προεκλο-
γικές συγκεντρώσεις;». Τες πα, μετά το σύγκρυο του 
Μάρκου και τα γέλια που ακολούθησαν, ο Αγγ. Πα-
τέλης συνέχισε –πολύ σωστά- τα καθήκοντά του ως 
πρόεδρος. 

■ Λευκά
Το άλλο σύγκρυο του Μάρκου ήρθε με τα δύο λευ-

κά ψηφοδέλτια από την παράταξή του, στην εκλογή 
του κ. Σαραντινού, για τη θέση του προέδρου. Πάντως, 
όπως λένε για τα δύο λευκά ψηφοδέλτια ήταν προε-
τοιμασμένος ο Μάρκος και είχε προηγηθεί η γνωστή 
σπέκουλα από τον άτυπο σύμβουλό του, που την προ-
ηγούμενη μέρα από το blog του είχε ξεκινήσει αγώνα 
για να νουθετήσει τα «κακά» παιδιά!

■ Γέλιο
Το καλυτερότερο του άτυπου συμβούλου του Μάρ-

κου ήταν μετά την ψηφοφορία που έγραψε στο blog 
του «μας λένε κάποιοι άλλοι, ότι είμαστε σκληροί απέ-
ναντι σε μια δημοτική αρχή που μόλις ανέλαβε και 
δεν έχει προλάβει ακόμη να καθίσει στις καρέκλες 
της εξουσίας». Κάτι τέτοια γράφει και θα μας αφήσει 
δίχως δουλειά στη στήλη.

■ Στ’ αριστερά
Σημειολογικό άραγε ή απροσεξία; Στη συνεδρίαση 

του πρώτου δημοτικού συμβουλίου, η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση καθόταν –όπως και με την προηγούμενη σύνθε-
ση- εξ αριστερών, αλλά η ΚΕΠ-ΟΣΑ κάθισε για πρώτη 
φορά στις θέσεις εκ δεξιών! Πάντα μπερδεύομαι με 
τους (Τ)Συριζαίους. 

■ Διάσπαση
Αμ το άλλο με την ΚΕΠ-ΟΣΑ; Κάθονταν λοιπόν οι 

δύο σύμβουλοι δίπλα-δίπλα (Σαρρής, Γκόκας), νέοι εί-
ναι στα καθήκοντά τους, και προσπαθούσαν να συντο-
νιστούν. Όμως, η εκλογή του κ. Σαρρή στη γραμματεία 
του συμβουλίου, τον ανάγκασε να αλλάξει θέση και να 
καθίσει στην κορυφή των εδράνων, δίπλα από τον Μ. 
Κωβαίο. Άντε τώρα να δούμε πως θα συνεννοούνται 
οι δύο ΚΕΠΟΣίτες. Θα έχουμε μπερδέματα να μου το 
θυμόσαστε αυτό.

■ Συσπείρωση
Τα δύο συντρόφια της Λαϊκής Συσπείρωσης έδει-

χναν μια χαρά στη συνεδρίαση, άσε που από μονοπρό-
σωπη δύναμη ο συνδυασμός στο δημοτικό συμβούλιο 
την περίοδο 2010-2014, σημείωσε αύξηση δυνάμεων 
100%! 

■ Άσχετο 1
Δεν ξέρω πόσοι διαβάζετε τις «μεγάλες» ειδήσεις 

(εγώ από εκεί ξεκινώ καθημερινά), αλλά η Ναταλία 
Γερμανού δήλωσε πως σοβάρεψε τώρα που μεγά-
λωσε. Δηλαδή, δεν θα τα φτιάχνει πλέον με αγόρια 
που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις; Όπως δήλωσε: 
«Δεν υπάρχει κανένας κανόνας και καμία συνταγή 
στις ερωτικές σχέσεις. Έχουμε δει σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις την ηλικία να παίζει τον τελευταίο ρόλο». 
Μάλιστα!

■ Άσχετο 2. 
Το διάβασα και αυτό στις «μεγάλες» ειδήσεις και 

πρέπει να το μεταφέρω, αν θέλω να είμαι έγκυρος 
παραπολιτικός δημοσιογράφος. Όπως διάβασα: «Απο-
καταστάθηκε και η πρώην σύντροφος της Αντζελίνα 
Τζολί, η 47χρονη Τζένι Σιμίζου. Η Σιμίζου παντρεύτη-
κε τη σύντροφό της Μισέλ Χάρπερ στη Νέα Υόρκη, 
ύστερα από σχέση διάρκειας 2,5 ετών». Είδατε άμα 
ψάχνεις πως βρίσκεις ενδιαφέρουσες ειδήσεις.

■ ΦΩΚ
Και μέσα στην παιδική χαρά του δημοτικού συμβου-

λίου την περασμένη Κυριακή, έκανε βόλτες και ο Μα-
νώλης Φωκιανός, με μία φωτογραφική μηχανή. Στη 

συνέχεια ανέβασε στο προσωπικό του blog ανάλογο 
φωτορεπορτάζ και έκανε κριτική για τις ενδυματο-
λογικές προτιμήσεις των δημοτικών συμβούλων. Σας 
είπα, περάσαμε σε άλλο επίπεδο πλέον στην Πάρο.

■ Μπάμπης
Δε φθάνει που έπεσαν πάνω του όλες οι υποψίες 

για το ένα λευκό της ψηφοφορίας, αλλά ο Χαράλα-
μπος Μαλινδρέτος έγινε και αντικείμενο αρνητικού 
σχολιασμού από το ΦΩΚ, λόγω του ότι είχε ιδρώσει. 
Το καφέ σακάκι από το κουστούμι του Μπάμπη, είχε 
γίνει σαν φανέλα μαραθωνοδρόμου από τον ιδρώτα.

■ Ο Μηνάς
Με το άκουσμα του λευκού ψηφοδελτίου από την 

παράταξη Βλαχογιάννη, κατά την ψηφοφορία για 
την αντιπροεδρία του δημοτικού συμβουλίου, με την 
Α. Κάγκανη, αρχικά έπεσε σιωπή. Έπρεπε να πάρει το 
λόγο ο Μηνάς Καλακώνας, για να πει ότι εκείνος έβα-
λε το λευκό στο φάκελο και κράτησε το ψηφοδέλτιο 
με το όνομα της Άννας πάνω του. Στη δεύτερη λοι-
πόν ψηφοφορία επανήλθαν τα γελάκια στην ομάδα 
Βλαχογιάννη, όταν και βγήκαν σωστά τα κουκιά της 
παράταξης.

■ Δ. Σαρρή
Το μεγάλο μπαμ όμως και κάποια τέλια για την πα-

ράταξη Μ. Κωβαίου, ήταν κατά τη διάρκεια της πρώ-
της ψηφοφορίας για τα αναπληρωματικά μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής. Η κ. Δώρα Σαρρή, πήρε μόλις 
12 ψήφους. Δηλαδή, τέσσερις σύμβουλοι της πλειο-
ψηφίας αποδοκίμασαν την επιλογή. Στην επαναληπτι-
κή ψηφοφορία πάντως, η κ. Σαρρή έλαβε 18 ψήφους. 
Πάντως το μήνυμα των 12 ψήφων στην αρχική ψηφο-
φορία έμεινε…

■ ΝΕΛ
Τα έχουμε γράψει κατ’ επανάληψη από τη στήλη 

για τον κίνδυνο που υπάρχει να μείνουμε δίχως πλοία 
που εκτελούν ενδοκυκλαδικά δρομολόγια τους χει-
μερινούς μήνες. Ο υπουργός κ. Μιλτ. Βαρβιτσιώτης, 
κατήγγειλε τη σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσί-
ας της ΝΕΛ στο Βόρειο Αιγαίο. Το αιτιολογικό ήταν η 
πλημμελής εκτέλεση δρομολογίων. Επίσης, κατέπεσαν 
υπέρ του δημοσίου οι δύο επιστολές της ΝΕΛ, ύψους 
3 εκ. ευρώ. Η εταιρεία πλέον αποκλείεται από δημό-
σιους διαγωνισμούς για ένα χρόνο. Μας βλέπω για 
Σύρο με καΐκι το χειμώνα…

■ Κυριακή
Μου είπαν να το γράψω και το προσυπογράφω με 

χίλια. Το τρέξιμο που έριξε η Κυριακή, στη συνεδρί-
αση του δημοτικού συμβουλίου με τις καμιά 25αριά 
ψηφοφορίες, δεν περιγράφεται. Και παντού η Κυριακή 
πήγαινε με το χαμόγελο στο στόμα. Μπράβο της.

■ Τζένιφερ
Θα ξέρετε βέβαια ότι η Τζένιφερ Άνιστον είναι τρελή 

και παλαβή για μένα. Κόβει φλέβες που λένε για τον 
έρωτά μου. Λοιπόν, με δημόσια δήλωσή μου σας γρά-
φω πως αρνούμαι πλέον κάθε σχέση μαζί της, έπειτα 
από την είδηση ότι έμεινε έγκυος με το σύντροφό της, 
Τζάστιν Θέρουξ. Τζένιφερ σε χωρίζω! Τέλος! (Άσε που 
είναι και λίγο μεγάλη για τα γούστα μου).

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Νέα πρόσωπα 
σε Δήμους 
& Περιφέρεια

Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή (7/9), 
οι ψηφοφορίες σε Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και Δήμους 
Πάρου και Αντιπάρου, οι ψηφοφορίες για την ανάδει-
ξη μελών στα προεδρεία και τις επιτροπές.

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, νέος πρόεδρος του 

Περιφερειακού συμβουλίου αναδείχθηκε ο κ. Θω-
μάς Σωτρίλης, αντιπρόεδρος ο κ. Κων/νος Σταυλάς 
και γραμματέας ο κ. Μιχ. Κόκκινος.

Στην οικονομική επιτροπή από την πλειοψηφία 
εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι: Μπάρδος Χρήστος, Ευστρα-
τίου Χρήστος, Νάκη Ευρυδίκη, Γιασιράνη Χαρίκλεια και 
Πάπιτση Χριστιάννα. Από τη μειοψηφία εκλέχθηκαν: 
Σβύνου Ειρήνη, Μακρυωνίτης Γιώργος και Μαυρουδή 
Άννα. Αναπληρωματικά μέλη στην οικονομική επιτρο-
πή αναδείχθηκαν οι: Νικολής Νικόλαος, Τσοπανάκης 
Δημήτριος, Γιαγιάς Ιωάννης, Χαματζόγλου Δημήτρης, 
Βενάκης Νικόλαος (πλειοψηφία) και Φτακλάκη Ελευ-
θερία, Δεκαβάλλας Γιάννης και Φρούτζας Σταύρος 
(μειοψηφία).

Δήμος Πάρου
Στο δήμο Πάρου, εκλέχθηκαν:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Χριστόδουλος 
Σαραντινός
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Άννα Κορτιά-
νου - Κάγκανη
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Νίκος Σαρρής.
Αντιδήμαρχοι: Χρ. Χριστόφορος και Δώρα Παπακυ-
ρίλου-Σαρρή.
Οικονομική Επιτροπή (κατά σειρά εκλογής): Γιάν-

νης Πετρόπουλος, Άγγ. Πατέλης, Χρ. Χριστόφορος, 
Βατίστας Ρούσσος (πλειοψηφία), Χρ. Βλαχογιάννης, 
Αλ. Γκόκας (μειοψηφία). Αναπληρωματικά μέλη: Μικές 
Λεοντής, Δώρα Σαρρή, Γ. Τριπολιτσιώτης, Γ. Λουκής 
και Κ. Ροκονίδας.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Τακτικά μέλη: Αικ. Πα-
τέλη, Θ. Μαρινόπουλος, Εμ. Μαλαματένιος, Δ. Σαρρή 
(πλειοψηφία), Μ. Χανιώτη και Αλ. Γκόκας (μειοψηφία).
Αναπληρωματικά μέλη: Μ. Λεοντής, Αγγ. Πατέλης, Χρ. 
Χριστόφορος (πλειοψηφία), Α. Κάγκανη και Ν. Σαρρής 
(μειοψηφία).
Μέλη στην ΠΕΔ Κυκλάδων ψηφίστηκαν οι κ.κ.: Μ. 
Κωβαίος, Στ. Καραχάλιος, Χρ. Χριστόφορος, Χρ. Βλα-
χογιάννης, Κ. Ροκονίδας.

Δήμος Αντιπάρου
Στο δήμο Αντιπάρου εκλέχθηκαν:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Σωτήρης Σκούρτη
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Ελένη Βιάζη
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Τριαντάφυλλος 
Γιάννης του Αρτεμίου
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου: 
Πρόεδρος: Αναστάσιος Φαρούπος.
Μέλη: Τριαντάφυλλος Αρτέμης, Τριαντάφυλλος Γιάν-
νης του Αρτεμίου, Πατέλης Δημήτριος, Σταθερός Νι-
κόλαος (πλειοψηφία) και Βιάζη Ελένη και Καπούτσος 
Παρασκευάς (μειοψηφία).

Εκδήλωση για 
Μπ. Σκιαδά

Η ΚΔΕΠΑΠ πραγματοποίησε στον 
αύλιο χώρο του Ι.Π. Παναγίας Εκα-
τονταπυλιανής, τιμητική εκδήλωση 
για τον Παριανό λαϊκό καλλιτέχνη και 
ακούραστο εργάτη της Παριανής και 
Κυκλαδίτικης λαογραφίας, Μπενέτο 
Σκιαδά.

Αφορμή έδωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης με την ολοκλή-
ρωση ενός σπουδαίου έργου, την κατασκευή της μι-
νιατούρας του ναού της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 
το οποίο εκτίθεται στο λαογραφικό μουσείο «Σκορ-

πιός», μαζί με αμέτρητες άλλες δημιουργίες του.
Ο ίδιος ο καλλιτέχνης συγκινημένος από την όλη 

βραδιά αναφέρθηκε  για το πως εμπνέετε και δημι-
ουργεί ένα έργο του, ενώ παράλληλα κάλεσε τους νέ-
ους του νησιού που διαθέτουν μεράκι και ταλέντο να 
μαθητεύσουν δίπλα του.   

Φιλόζωοι 
για κυνηγούς

Με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 
στις 20 Αυγούστου, οι Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου, 
ζητούν τη συνεργασία των κυνηγετικών συλλόγων, 
της δασικής υπηρεσίας, των αστυνομικών και λιμενι-
κών αρχών, καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4039/12 που 
αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κη-
δεμόνων κυνηγετικών σκύλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, με το άρθρο 5 του 
Ν.4039/12 για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς και σύμφωνα με την ισχύουσα ερμηνευ-
τική εγκύκλιο του υπ. αγροτικής ανάπτυξης με αριθμό 
πρωτοκόλλου 1969/100521, ο κηδεμόνας κυνηγετι-
κού σκύλου μεταξύ άλλων έχει την υποχρέωση:

Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου, να εξα-
σφαλίζει άνετο και κατάλληλο κατάλυμα στο σκύλο 
και να φροντίζει για την άσκησή του, σε οποιαδήπο-
τε μετακίνηση να έχει μαζί του ενημερωμένο βιβλιά-
ριο υγείας το οποίο να περιλαμβάνει και τον αριθμό 
ηλεκτρον. σήμανσης  και το αντιλυσσικό εμβόλιο, να 
χρησιμοποιεί μεταφορικά μέσα κατάλληλα με επαρκή 
χώρο, φωτισμό και αερισμό που να ικανοποιούν τις 
φυσιολογικές ανάγκες του ζώου και να του επιτρέ-
πουν να στέκεται όρθιο και να έχει πρόσβαση στο 
νερό όποτε αυτό το επιθυμεί και να μην εγκαταλείπει 
το ζώο του.

Μήνυμα 
Βλαχογιάννη

Ο απερχόμενος δή-
μαρχος του νησιού μας, 
κ. Χρήστος Βλαχο-
γιάννης, με αφορμή 
την ολοκλήρωση της 
θητείας του έστειλε την 
εξής επιστολή προς τους 
πολίτες:

«Αυτή η Δημοτική πε-
ρίοδος έφτασε στο τέλος 
της. Για μας ολοκληρώ-
θηκε μια θητεία μεθοδι-
κής, προγραμματισμένης 
και παραγωγικής προ-
σπάθειας. 

Μια προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν και συνερ-
γάστηκαν πολλοί και που είχε σαν αποτέλεσμα να επι-
τευχθεί ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό έργο για το 
παρόν και το μέλλον του νησιού το οποίο είχαμε την 
ευκαιρία να παρουσιάσουμε κατά τη διάρκεια της πρό-
σφατης προεκλογικής περιόδου. Επειδή όμως, κατά την 
διάρκειά της, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι προβήκαμε με 
βιασύνη στην υλοποίηση έργων μόνο για καθαρά ψηφο-
θηρικούς λόγους και κάποιοι άλλοι βιάστηκαν να ισχυρι-
στούν ότι μετά τις εκλογές παραιτηθήκαμε και αφήσαμε 
τα πράγματα στην τύχη τους, θεωρούμε υποχρέωσή μας 
να σας ενημερώσουμε, ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο 
συνέβη. Αυτό αποδεικνύεται από τα παρακάτω έργα που 
πραγματοποιήθηκαν από τις 25 Μαΐου μέχρι σήμερα:

1. Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου 171.900 ευρώ
2. Αγορά ενός απορριμματοφόρου με σύστημα συμπί-

εσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 
16 κ.μ. αξίας 141.450 ευρώ

3. Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου 76.798 ευρώ
4. Τσιμεντοστρώσεις 40.209 ευρώ
5. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοσυστημάτων 

σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις συγκοινωνίας του 
Δήμου Πάρου, κόστους  38.000 ευρώ 

6. Αίθουσα Πολεοδομίας κόστος εξοπλισμού: ράφια 
44.000 €, κουφώματα 17.500 €

7. Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 
και εστιών ποδοσφαίρου για τη διαμόρφωση γηπέδου 
Μάρπησσας αξίας 25.750 ευρώ 

8. Συντήρηση Σχολής Μουσικής 8.950 ευρώ
9. Διαμόρφωση χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου 

Νάουσας 7.500 ευρώ
10. Διενέργεια διαγωνισμού του έργου αίθουσα πολ-

λαπλών χρήσεων & αίθουσας εκδηλώσεων του Δημο-
τικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας προϋπολογισμού 
2.000.000 ευρώ 

11. Δημοπράτηση Μελέτης Γυμνασίου Παροικίας 
581.000 ευρώ

12. Καθαρισμός παραλιών με αμμοκαθαριστικό μηχά-
νημα, κόστος: 21.000 ευρώ  

13. Eγκατάσταση συστημάτων προσβασιμότητας 
ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες Χρυσής Ακτής και 
Τσερδάκια

14. Συντηρήσεις δρόμων με 3 Α 25.000 ευρώ
Αυτή νομίζουμε ότι είναι η καλύτερη απάντηση σε 

όλους όσοι έσπευσαν να βγάλουν βεβιασμένα συμπερά-
σματα για την παρούσα Δημοτική Αρχή και για τις προ-
θέσεις της. Εμείς ήμασταν και θα είμαστε στην υπηρεσία 
των πολιτών, συνεπείς στις υποχρεώσεις που μας ανέ-
θεσαν με την ψήφο τους, προσηλωμένοι στο όραμά μας, 
για την Πάρο που αγαπάμε, για την Πάρο που αξίζουμε.

Τέλος, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες 
και σε όλους που συμμετείχαν και βοήθησαν με οποιο-
δήποτε τρόπο την προσπάθεια που κάναμε. Ιδιαίτερα ευ-
χαριστούμε τους μόνιμους και τους ανά διαστήματα ερ-
γαζόμενους στο δήμο για την άψογη  συνεργασία και να 
ευχηθούμε στην νέα Δημοτική Αρχή καλή επιτυχία στο 
πολύ σημαντικό και δύσκολο έργο που αναλαμβάνει».
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Η πρόκληση 
του Δεσποτικού

Η  πρόσφατη ανασκαφή στην Αμφίπολη, οι αρχαιο-
λογικοί χώροι της Βεργίνας, της Κνωσού στην Κρήτη, 
της Δήλου, είναι μερικά από τα πολλά Ελληνικά μνη-
μεία που έχουν αναδειχθεί σε παγκόσμιους τουριστι-
κούς προορισμούς. Οι ανασκαφές στο Δεσποτικό που 
εδώ και 17 χρόνια φέρνουν στο φως πολύ σημαντικά 
ευρήματα, έχουν πλέον δημιουργήσει το υπόβαθρο 
ανάδειξης ενός σημαντικού αρχαιολογικού χώρου, που 
μπορεί κάτω από κάποιες προϋποθέσεις να ενισχύσει 
το τουριστικό ενδιαφέρον και τη θέση της Πάρου και 
της Αντιπάρου στην κατάταξη των ταξιδιωτικών προο-
ρισμών με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Η συστηματική έρευνα στο χώρο του Δεσποτικού 
με βάση και τις δηλώσεις του αρχαιολόγου κ. Γιάν-
νου Κουράγιου, έχει φέρει στο φως ένα μεγάλο αρχα-
ϊκό ιερό του Απόλλωνα. Στο προηγούμενο φύλλο της 
Φωνής δημοσιεύθηκαν αναπαραστάσεις που δείχνουν 
το μέγεθος του μνημείου. 

Αυτό το μνημείο όπως υπογραμμίζει ο κ. Κουράγιος 
στην αρχαιότητα ήταν Παριανό. Στη σύγχρονη όμως 
εποχή γεωγραφικά και διοικητικά υπάγεται στην Αντί-
παρο. Είναι λοιπόν σαφές, τονίζει ο κ. Κουράγιος, ότι 
ο αρχαιολογικός χώρος πρέπει να έχει τη στήριξη και 
των δυο δήμων και των δυο κοινωνιών, της Πάρου και 
της Αντιπάρου.

Η ανασκαφή του 
Δεσποτικού είναι 
από αυτές που «δεν 
έχουν χρεώσει το 
Ελληνικό Δημόσιο» 
όπως δηλώνει ο 
ανασκαφέας. Με 
χορηγίες ιδιωτών, 
χρηματοδοτήσεις 
ιδρυμάτων και της τοπικής κοινωνίας, εξασφαλίζονται 
τα απαραίτητα κονδύλια για να προχωρεί η ανασκαφή 
κάθε χρόνο.

Ήρθε η ώρα λοιπόν, τα νέα δημοτικά συμβούλια να 
αξιοποιήσουν αυτό το θησαυρό και να εργαστούν και 
να συνεργαστούν με ζήλο για την προβολή του αρχαι-
ολογικού χώρου. Η ανάδειξη και προβολή οφείλει να 

είναι μέσο στην πολιτική ενίσχυσης και ανάπτυξης του 
τουριστικού μας προϊόντος χρησιμοποιώντας καινοτό-
μα μέσα προβολής και επικοινωνίας.

 Πρόσφατα το ΚΑΣ ενέκρινε τη μελέτη για την προ-
ετοιμασία της πρώτης φάσης προκειμένου να γίνει ο 
χώρος επισκέψιμος.  Οι ανάγκες εξασφάλισης φύ-
λαξης του χώρου, αλλά και η στοιχειώδης υποδομή 

ξενάγησης είναι από 
τα πρώτα που θα 
πρέπει να εξασφα-
λιστούν τουλάχιστον 
για τους καλοκαι-
ρινούς μήνες, ώστε  
να είναι πραγματικά 
επισκέψιμος.

Η ένταξη σε χρη-
ματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα θα εξα-
σφαλίσει και θα στηρίξει το σχεδιασμό ανάδειξης του 
χώρου και θα εξασφαλίσει μέρος λειτουργικών εξό-
δων εφ’ όσον βέβαια προηγηθεί η τακτοποίηση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τους αρμόδιους φο-
ρείς, που είναι ένα σοβαρό θέμα βάσει τα δημοσιεύ-
ματα στον τύπο.  

Η πρόκληση του Δεσποτικού είναι πολύ μεγάλη και 
είναι πρόκριμα για τις προθέσεις και την πολιτική που 
θα ακολουθήσουν οι νεοεκλεγμένες τοπικές αρχές για 
την ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας. 

Λαουτάρης

Κύριε αρχισυντάκτη,
Θα ήθελα να ξέρω, άραγε υπάρχουν ακόμα άτομα σε Πάρο 

και Αντίπαρο που δεν κατανοούν την ωφελιμότητα του νέου 
αεροδρόμιου; Γιατί αυτοί που σκεφτόντουσαν να μπλοκάρουν 
την εξέλιξη του μάλλον απογοητευτήκαν.

Λευκιανός

 στο στόχαστρο

βαφές αυτοκινήτων |  αµµοβολές |  ηλεκτροστατικές βαφές
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Τέλος, τα μάρμαρα
Απομακρύνθηκαν στις 26/8, μετά από πολλά χρόνια, 

τα μάρμαρα που ήταν στοιβαγμένα στην πλατεία δί-
πλα από τον Άγιο Κωνσταντίνο Παροικιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των φίλων παραδοσιακού 
οικισμού Παροικιάς: «[…] μετά από αίτημα του συλλό-
γου μας για την απομάκρυνση της ποσότητας μαρμά-
ρων από την πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου τελικά μετά 
από τηνσυνεργασία Δήμου, Αρχαιολογικού Μουσείου 
και του συλλόγου μας μεταφέρθηκαν στο προαύλιο 
χώρο  του μουσείου».

Θέατρο
Η θεατρική ομάδα 

του πολιτιστικού συλ-
λόγου «Αρχίλοχος», 
θα παρουσιάσει αύριο 
Σάββατο 13 Σεπτεμ-
βρίου, στο ανοιχτό 
θέατρο Λευκών, στις 9 
το βράδυ, το θεατρικό 
έργο του John Patrick 
Shanley «Αμφιβολία».

Στην παράσταση 
παίζουν οι: Μαρίνα 
Δράγαζη, Ειρήνη Τρια-
νταφύλλου, Αντώνης Πρέκας και Νίκη Μαύρη.

Η υπόθεση του έργου ακολουθεί τις υποψίες που 
τρέφει η αδελφή Αλοΐσιους, διευθύντρια ενός αυστη-
ρού καθολικού σχολείου, εναντίον του ιερέα της ενο-
ρίας πατέρα Φλιν, λόγω των υποτιθέμενων σχέσεών 
του με ανήλικο μαθητή. Οι υποψίες -ίσως βάσιμες, 
ίσως υπερβολικές- αποκτούν στο πρόσωπο της αδελ-
φής τη βεβαιότητα ενοχής. Πώς γίνεται αυτό; 

Ο Σάνλεϊ υπονοεί ένα ολόκληρο σύστημα μισαλλο-
δοξίας, ένα δίχτυ φτιαγμένο από απωθημένες σκέψεις, 
εσωτερικά συμπλέγματα και ενοχικά σύνδρομα, που 
μεταβάλλει τον διαφορετικό μιας κοινότητας σε κα-
τηγορούμενο και ένοχο. Είναι ένα δίχτυ από κουτές 
συσχετίσεις που από το μέγεθος των νυχιών κάποιου, 
από την αγάπη του για το μπάσκετμπολ ή τη χρήση εκ 
μέρους του στυλογράφου, οδηγεί στην εναντίον του 
προκατάληψη.

Νέο ΔΣ στον PAWS
Στις 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γε-

νική συνέλευση και οι εκλογές του ΔΣ του συλλόγου 
προστασίας ζώων Πάρου-PAWS. Το νέο ΔΣ έχει ως 
εξής:

Πρόεδρος: Αργυρώ Ελευθεριάδου, Αντιπρόε-
δρος: Σοφία Δέτσιου, Γραμματέας: Λένα Γιακουμο-
πούλου, Ταμίας: Janet Turner, Μέλη: Ray Fellows, 
Jim Turner, Marilyn Coots, Bram Van Spronsen. 

 Σε ανακοίνωσή του το νέο ΔΣ σημειώνει: «Το ΔΣ 
του PAWS δεσμεύτηκε να συνεχίσει και να ενδυνα-
μώσει περισσότερο το πρόγραμμά του για αδέσποτα 
σκυλιά και γάτες, με στόχο την περαιτέρω μείωση μη 
επιθυμητών γεννήσεων μεταξύ σκύλων και γατών, 
ενθαρρύνοντας στειρώσεις και προωθώντας μια φι-
λοσοφία αγάπης και καθημερινής φροντίδας για όλα 
τα ζώα στην Πάρο. Ευχαριστούμε τα μελή μας για την 
υποστήριξη τους και τον Π.Σ. «Αρχίλοχος», που μας 
διέθεσε το χώρο για τη συνέλευση».
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Διαμαρτυρία 
από Αντίπαρο

Το καλοκαίρι του 2013 κάτοικοι του Κάστρου Αντι-
πάρου, είχαν δημοσιοποιήσει διαμαρτυρία τους στην 
εφημερίδα μας, σχετικά με την κατάσταση που επικρα-
τεί τους θερινούς μήνες στην περιοχή τους.

Φέτος, η εφημερίδα μας έλαβε νέα επιστολή τους 
που έχει ως εξής:

«Νύχτες στο Κάστρο της Αντιπάρου
Για ακόμα ένα καλοκαίρι το Κάστρο βεβηλώνεται. Για 

ακόμα ένα καλοκαίρι επισκέπτες σπάνε, καταστρέφουν 
και διαλύουν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών τον 
κατά τα άλλα προστατευόμενο οικισμό του 1440. Κραυ-
γές και σπασίματα είναι το μοναδικό soundtrack κάθε 
βράδυ του καλοκαιριού και ειδικά του Αυγούστου. Η 
Αστυνομία, αν και έχουν γίνει πολλές καταγγελίες, δεν 
υπάρχει πουθενά. Ο Δήμος θυσιάζει τα πάντα προκειμέ-
νου να εισπράξει το ενοίκιο από τα τραπεζοκαθίσματα 
και να έχει τους καταστηματάρχες ευχαριστημένους με 
την δικαιολογία: «Αυτός είναι ο τουρισμός μας, ας κά-
νουμε υπομονή». 

Η 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχει δώσει 
έγκριση για τοποθέτηση πόρτας στην είσοδο του Κά-
στρου από τον περασμένο Απρίλιο, ως απάντηση σε 
ανάλογο αίτημα του Δήμου, αλλά ο κ. Δήμαρχος είχε 
και εξακολουθεί να έχει πλήρη άγνοια. Η ΚΑ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στα πλαίσια 
εκδηλώσεων για την Πανσέληνο και τιμώντας το Κά-
στρο για ακόμα μία χρονιά συνδιοργάνωσε με τον Δήμο 
την εκδήλωση της 10ης Αυγούστου με θέμα «Βέγας, ο 
πολιούχος των Ερώτων». 

Συμπέρασμα: Είναι ξεκάθαρο πως το Κάστρο όπως 
και το υπόλοιπο νησί έχουν παραδοθεί εδώ και χρόνια 
στην ασυδοσία και την κερδοσκοπία ιδιωτών και μη. 
Η Αντίπαρος γεμίζει από κόσμο αλλά στερείται του-
ριστικού οράματος, προγραμματισμού, σεβασμού των 
πολιτών και φυσικά στερείται και των υπηρεσιών της 
αστυνομίας. Όλα αυτά που βιώνουμε κάθε χρόνο κα-
θώς και η διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων από 
αδιάφορους κατά τα άλλα δημόσιους φορείς παραπέ-
μπει στην τακτική «Άρτος και Θεάματα». Μήπως αυτό 
μας θυμίζει κάτι;».
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Εκδήλωση 
για τον 
Φρ. Βελέντζα

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31/8 αρχιερατικό 
μνημόσυνο στη μνήμη του Παριανού ευεργέτη Φρα-
γκίσκου Βελέντζα. Στη συνέχεια έγιναν τα αποκα-
λυπτήρια της μαρμάρινης επιγραφής έξω από το Κ.Υ. 
Πάρου, με το όνομα του ευεργέτη.

Την ίδια μέρα, το βράδυ, πραγματοποιήθηκε εκ-
δήλωση προς τιμή του στον αύλειο χώρο του Ιερού 
Προσκυνήματος της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, ενώ 
ακολούθησε και μουσική εκδήλωση με τους: Κων/να 
Ανδρεάκου, στο πιάνο, Ανδρέα Χανιώτη, στο βιολί και 
Μ. Ραγκούση, στο τραγούδι. 

Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν αρκετός κόσμος, 
ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, οι τοπι-
κές αρχές, οι επιστημονικοί σύμβουλοι του ιδρύματος 
(Αντ. Σκιαδάς, Μεν. Μαύρης, Θαν. Γαβαλάς), ο κ. Ευθ. 
Κυδωνιεύς, απερχόμενος επί 20ετία ταμίας του ιδρύ-
ματος, κ.α. Μεταξύ άλλων στην ομιλία της η πρόεδρος 
του Βελεντζείου ιδρύματος κ. Νάνσυ Κεσκινίδη-Σαρ-
ρή, σημείωσε: «Πριν από 48 χρόνια, τον Αύγουστο 
του 1966, σε ηλικία 73 ετών, απεβίωσε ένας πλέον 

αξιόλογος και σημαντικός Παριανός άνδρας, ένας 
μεγάλος ευεργέτης για τον τόπο του, ο Φραγκίσκος 
Βελέντζας. Ο Παριανός αρχιμηχανικός που έχαιρε με-
γάλης αναγνώρισης και εκτίμησης στους ναυτικούς 
κύκλους της εποχής του, ο άνθρωπος που έζησε και 
εργάστηκε πολλά χρόνια στην Αμερική χωρίς ποτέ να 
ξεχνά την γενέτειρά του, στην οποία και επέστρεψε 
αφού συνταξιοδοτήθηκε, ο άνθρωπος που διακρινό-
ταν από σεμνότητα, εργατικότητα, μετριοφροσύνη, 
αξιοπρέπεια και στωικότητα. Ο άνθρωπος που, σε 
δύσκολες εποχές για την Πάρο, έδειξε περίσσευ-
μα ψυχής και αφιέρωσε την περιουσία του για την 
πρόοδό της. Ο Μέγας Ευεργέτης Φραγκίσκος Βελέ-
ντζας με την μεγαλοψυχία του, την μεγαλοσύνη του, 
τις αλτρουιστικές του διαθέσεις, την γαλαντομία του 
και την σεμνή παρουσία του, οραματίστηκε ένα καλύ-
τερο μέλλον για τους συμπατριώτες του και το νησί 
του, και έτσι, τον Οκτώβριο του 1963, θέλοντας να 
συμβάλει στην πραγμάτωση αυτού του καλύτερου 
μέλλοντος, ίδρυσε το Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας 

και Μορφώσεως (…) Οι πυλώνες της βούλησης του 
Μέγα Ιδρυτή και Ευεργέτη αειμνήστου Φραγκίσκου 
Βελέντζα είναι η υγεία, ο πολιτισμός, η μόρφωση και 
η πρόνοια (…). Στον τομέα της υγείας, η ανέγερση του 
Κέντρου Υγείας Πάρου, ως πρώτη βαθμίδα για την 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών, και η επί 40 περίπου 
χρόνια χρηματοδότησή του από το Βελέντζειο Ίδρυ-
μα, για την κάλυψη του απαιτούμενου εξοπλισμού και 
των λειτουργικών εν γένει αναγκών του, αποτελεί το 
πρώτο και μεγάλο έργο, με το οποίο πραγματώθηκε 
και εκπληρώθηκε ο σκοπός του Μέγα Ιδρυτού και Ευ-
εργέτου για την Πάρο. Η αγορά στη συνέχεια από το 
Βελέντζειο Ίδρυμα του ασθενοφόρου αεροσκάφους, 
με σκοπό την αντιμετώπιση του επείγοντος περιστα-
τικού ασθενούς που χρήζει διακομιδής, έχει συμβάλει 
τα μέγιστα στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
παροχή υπηρεσιών υγείας. (…).

Πρωτοπόρος και οραματιστής ο Μέγας Ευεργέ-
της Φραγκίσκος Βελέντζας και στον τομέα του πο-
λιτισμού, που αποτελεί έναν ακόμη βασικό άξονα της 
βούλησης του. Μετά από αρκετά χρόνια προσπαθει-
ών προς την κατεύθυνση της υλοποίησης και αυτού 
του σκοπού, το Βελέντζειο Ίδρυμα έχει χρηματοδο-
τήσει τη μελέτη για την ανέγερση του Πολιτιστικού 
Κέντρου στην Πάρο, ενός μεγαλόπνοου έργου για τον 
τόπο μας, που θα φιλοξενεί και θα προάγει τα εν γένει 
πολιτιστικά δρώμενα της Πάρου. Βασικός στόχος της 
Διοικούσας Εφορίας του Βελεντζείου Ιδρύματος είναι 
να κοσμεί πλέον την Πάρο ένα μεγάλο και αξιόλογο 
έργο, όπως ακριβώς το οραματίστηκε και το ήθελε ο 
Μέγας Ευεργέτης Φραγκίσκος Βελέντζας (…) Το Βε-

λέντζειο Ίδρυμα, στο πλαίσιο της βούλησης του Μέγα 
Ευεργέτη, στάθηκε αρωγός, με τη συνεισφορά ενός 
μεγάλου χρηματικού ποσού, στο εξαιρετικής σπου-
δαιότητας έργο της ανέγερσης του Γηροκομείου, για 
το οποίο το νησί μας οφείλει πάρα πολλά στο Ιερό 
Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, και 
ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό (…).

Το μέγεθος του ανδρός, αυτού του Μεγάλου Ευ-
εργέτη για την Πάρο, του Φραγκίσκου Βελέντζα, δε 
χάθηκε με τον θάνατό του. Αναδεικνύεται, διογκώνε-
ται, μας οδηγεί στον θαυμασμό και στη μίμηση για 
ευμεγέθεις πράξεις. Η μαρμάρινη επιγραφή στο Κ.Υ. 
Πάρου, η ονομασία της έναντι αυτού πλατείας ως 
πλατεία Φραγκίσκου Βελέντζα, καθώς επίσης και η 
αποψινή σεμνή εκδήλωση προς τιμήν του Μέγα Ευ-
εργέτη, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει από 
όλους εμάς. Εμείς το έχουμε ανάγκη, για να μην είμα-
στε αγνώμονες, για να εκτιμούμε την διαφορά, για να 
διδασκόμαστε καθημερινά και να μην ξεχνάμε. Κυρί-
ως για να μην ξεχνάμε!».
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Δήλωση Συρμαλένιου για ΝΕΛ
Ολοένα και δυσκολότερη γίνε-

ται η ύπαρξη της ΝΕΛ στα δρο-
μολόγια των νησιών μας, λόγω 
της δυσχερούς οικονομικής θέ-
σης που βρίσκεται πλέον η εται-
ρεία.

Προ ημερών η ΝΕΛ κατήγγει-
λε τη σύμβαση που αφορά την 
ακτοπλοϊκή σύνδεση του Βορείου 
Αιγαίου, ενώ σε δήλωση επίσχε-
σης υπηρεσιών προχώρησε και η 
θυγατρική της «Σι Λινκ Φέρρις».

Ο βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ν. 
Συρμαλένιος, που είναι υπεύθυ-
νος ΕΕΚΕ Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ 
σε δήλωσή του υποστηρίζει τα εξής:

«Όπως είχαμε εδώ και μήνες επισημάνει, οι κυβερνητικές επιλογές στον τομέα 
της ακτοπλοΐας θα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο. Το υπουργείο 
Ναυτιλίας και Αιγαίου αμήχανο παρακολουθεί τις παραπαίουσες οικονομικά  ακτο-
πλοϊκές εταιρείες με έναν στόλο που έχει σημαντικά μειωθεί και δεν έχει ανανε-
ωθεί τα τελευταία χρόνια, να σύρονται από τον έναν στον άλλο τραπεζικό όμιλο, 
ζητώντας διαρκώς «ενέσεις» ρευστότητας.

Τρανταχτό παράδειγμα η υπόθεση της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου, η οποία 
επί μήνες ανεμπόδιστη εκτελούσε πλημμελώς τα δρομολόγια στις γραμμές που 
είχε αναλάβει,  δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους επιβάτες, αλλά και 
στους κατοίκους των νησιών (…) Αφού λοιπόν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες εισέπραξαν 
τα οφέλη της θερινής περιόδου, με τα πανάκριβα εισιτήρια, τώρα αποφασίζουν να 
καταγγείλουν τις συμβάσεις τους, αφήνοντας στη μοίρα τους χιλιάδες κατοίκους. 
Επαναλαμβάνουμε αυτό που είχαμε πρόσφατα δημόσια καταγγείλει (…) 

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα αγωνιστούμε μαζί με τις τοπικές 
κοινωνίες για να δοθούν άμεσα συγκεκριμένες λύσεις με ασφαλή, αξιόπιστη και 
τακτική συγκοινωνιακή διασύνδεση των νησιών τόσο μεταξύ τους όσο και με την 
ηπειρωτική Ελλάδα». 

Διασύνδεση
Σύμφωνα με πληροφορίες το έργο κατα-

σκευής των υποβρύχιων καλωδίων για την κα-
λωδιακή διασύνδεση των Κυκλάδων, ανέλαβε 
η εταιρεία «Ελληνικά Καλώδια». Τα νησιά που 
θα διασυνδεθούν είναι η Σύρος, η Μύκονος 
και η Πάρος, και μέσω του τελευταίου νησιού 
θα τροφοδοτείται η Νάξος, η Αντίπαρος και οι 
Μικρές Κυκλάδες.

Έτσι, με καθυστέρηση πολλών ετών και ανά-
λογων υποσχέσεων, όπως φαίνεται το έργο 
θα μπει σε τροχιά υλοποίησης με το ηπειρω-
τικό ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, το οποίο θα οδηγήσει στην κατάργηση των 
τοπικών πετρελαϊκών σταθμών και θα μειώσει την επιβάρυνση των καταναλωτών 
με τα τέλη για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 

Συγκεκριμένα υπογράφονται οι συμβάσεις μεταξύ του ΑΔΜΗΕ (πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος Ιωάννης Γιαρέντης) και των αναδόχων των επιμέρους έργων. 
Ως γνωστόν μετά από διεθνή διαγωνισμό το έργο κατασκευής των υποβρύχιων 
καλωδίων που θα συνδέουν τα νησιά μεταξύ τους συνολικού μήκους περίπου 90 
χιλιομέτρων ανέλαβαν τα «Ελληνικά Καλώδια», ενώ το καλώδιο «τροφοδότη» Λαύ-
ριο –Σύρος, αντίστοιχου μήκους, η ιταλική Prysmian Powerling SrL.

Επιμέρους έργα όπως υποσταθμοί στα νησιά κλπ, ανέλαβαν η ΑΒΒ και η Alstom 
Grid SpA (για το συγκεκριμένο θέμα σας είχε ενημερώσει η Φ.τΠ. προ μηνών). Το 
έργο στην αρχική του μορφή είχε σχεδιαστεί ως ενιαίο προκειμένου να ανατεθεί «με 
το κλειδί στο χέρι». Ο σχετικός διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, πριν από ένα χρό-
νο και στο δεύτερο διαγωνισμό «έσπασε» σε επιμέρους εργολαβίες, ενώ το τελικό 
του κόστος περιορίστηκε σε 250 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 400 εκατομμυρίων του 
αρχικού σχεδιασμού. Τα νησιά που θα διασυνδεθούν είναι η Σύρος, η Μύκονος και 
η Πάρος, και μέσω του τελευταίου νησιού θα τροφοδοτείται η Νάξος, η Αντίπαρος 
και οι Μικρές Κυκλάδες. Να σημειωθεί ότι στην πρώτη απόπειρα σύνδεσης των Κυ-
κλάδων, η οποία προ εικοσαετίας ανακόπηκε από το ΣτΕ μετά από προσφυγές για 
περιβαλλοντικούς λόγους.

Τέλος, σημειώνουμε πως τροφοδοτείται ήδη με υποβρύχιο καλώδιο μέσω Εύβοι-
ας, η Άνδρος και η Τήνος.

ΥΣΤΕΡΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΤΗΛ./FAX: 22840 53300
ΤΗΛ. ΕΡΓΟΣΤ.: 210 9911564 E-MAIL: epiplocosmos@yahoo.gr

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Η επιτυχία δεν είναι συµπτωµατική, είναι καρπός
έγκαιρης και σωστής προετοιµασίας !

Ολιγοµελή τµήµατα για µαθητές Γυµνασίου & Λυκείου

Έναρξη εγγραφών: 1 Σεπτεµβρίου (ώρες 19.00-20.00)
Έναρξη µαθηµάτων: 10 Σεπτεµβρίου

Έναρξη εγγραφών & µαθηµάτων: 1 Σεπτεµβρίου

Περιφερειακός Παροικίας | τηλ. 22840 22649 - 23920
κιν. 6945405315 | www.bizas.edu.gr

 Παροικία τηλ. 22840 25265 κιν. 6974 903604
Νάουσα τηλ. 22840 53550 

ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ ΤΑΣΟΣ

Νάντια Κωνσταντίνου
τηλ.: 22840 51171, 6974.602608

e-mail: language0lab@gmail.com
Περιφερειακός Νάουσας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωί 11:00 -13:00 | Απόγευµα 19:00 - 21:30
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

κέντρο ξένων γλωσσών

www.olympusgymparos.gr

» Yoga & Zumba
για μικρούς και μεγάλους

» Pilates
» TRX

» Εναλλακτικές θεραπείες
» Σεμινάρια εσωτερικής αναζήτησης

» Προγράμματα φυσικής
κατάστασης για παιδιά
» Τοίχος αναρήχησης

για μικρά παιδιά
» Προγράμματα ομαδικά

για ηλικίες 60+

Καλή
σχολική χρονιά!

Είµαστε κοντά σας
µε σχολικά είδη

& παιχνίδια
σε πολύ προσιτές τιµές!

Είδη δώρων

Τουριστικά

Εποχιακά

Νέα διεύθυνση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
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Πολύ καλές ειδήσεις έρχονται από την 
εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες 
του νέου αεροδρομίου Πάρου, αφού στε-
λέχη της εξέφρασαν προς την εφημερίδα 
μας την αισιοδοξία τους για την ολοκλή-
ρωσή του.

Όπως μας είπαν τελειώνουν τις προσε-
χείς ημέρες οι εργασίες για την επίστρωση 
με 3Α στο διάδρομο από-προσγειώσεων 
αεροσκαφών. Στη συνέχεια θα αρχίσουν 
οι εργασίες για την ασφαλτόστρωσή του 
(3 στρώσεις ασφάλτου).

Σημειώνουμε ότι αναμένονται οι εγκρί-
σεις για την επέκταση της σύμβασης του 
έργου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ερ-
γασίες για τις προσωρινές εγκαταστάσεις 
ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του 
νέου αεροδρομίου Πάρου. Τα κτίρια θα 
είναι σε εμβαδόν 600 τ.μ., ενώ οι εγκρί-
σεις θα αφορούν και έργα για την οδό 
πρόσβασης προς το αεροδρόμιο και κά-
ποια εναπομείναντα αποχετευτικά έργα. 

Από την εταιρεία (Πρίσμα δομή ΑΤΕ, 
θυγατρική της ΙΝΤΡΑΚΑΤ), που έχει ανα-
λάβει το έργο, εκφράζεται αισιοδοξία ότι 
έως τα τέλη του έτους θα έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις. Αν όλα 
οδεύσουν σύμφωνα με τους υπολογι-

σμούς που υπάρχουν και ολοκληρωθούν 
οι εγκρίσεις, τότε έως την επόμενη του-
ριστική σεζόν θα πρέπει να έχουμε μπει 
στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση 
του νέου αεροδρομίου.

Σημειώνουμε ότι το έργο πνοής για το 
νησί μας χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι 
ενταγμένο στο ΕΣΠΑ μέσω του προγράμ-
ματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας. 
Το νέο Αεροδρόμιο της Πάρου είναι ένα 
σημαντικό συγκοινωνιακό και τουριστι-
κό έργο που αναμένεται ότι θα συμβάλει 
σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών και στη βέλτιστη εξυ-
πηρέτηση της επιβατικής κίνησης και κατ’ 
επέκταση στην τουριστική-οικονομική 
ανάπτυξη του νησιού μας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατα-
σκευή:

1. Διαδρόμου προσαπογειώσεων αερο-
σκαφών διαστάσεων μήκους 1.400μ και 
πλάτους 30μ

2. Δύο συνδετήριων τροχοδρόμων που 
θα συνδέουν το διάδρομο με το δάπεδο 
στάθμευσης αεροσκαφών.

3. Δαπέδου στάθμευσης Αεροσκαφών
4. Περιμετρικής – Υπηρεσιακής Οδού

Συγκρατημένη αισιοδοξία 

Νέο αεροδρόμιο Πάρου 

«Αν όλα οδεύσουν σύμφω-
να με τους υπολογισμούς 

που υπάρχουν 
και ολοκληρωθούν 

οι εγκρίσεις, τότε έως την 
επόμενη τουριστική σεζόν 
θα πρέπει να έχουμε μπει 
στην τελική ευθεία για 

την ολοκλήρωση του νέου 
αεροδρομίου.»



www.fonitisparou.gr Πρώτο θέμα | 9
5. Χώρου εφοδίων
6. Τεχνικών έργων αποστράγγισης.
7. Φωτοσήμανσης διαδρόμου και τροχοδρόμων και φωτισμού δαπέδου στάθμευ-

σης αεροσκαφών.
Όπως είναι φανερό πλέον και από τις συζητήσεις με στελέχη της εταιρείας που 

κατασκευάζει το νέο αεροδρόμιο, όσο πιο γρήγορα εγκριθούν οι χρηματοδοτήσεις, 
τόσο πιο γρήγορα μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, είναι η ώρα και οι δύο 
νέοι δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου (Κωβαίος, Φαρούπος), να κινηθούν και να πιέ-
σουν τις καταστάσεις. Συμπαραστάτες στην προσπάθειά τους θα βρουν όλους τους 
συμπολίτες μας.

Τι λέγουν οι επαγγελματίες

Γιώργος Μπαφίτης (Ένωση ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου)
«Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια συστηματική προσπάθεια από τον σύλλογο 

μας, έτσι ώστε το νέο αεροδρόμιο της Πάρου να δοθεί για χρήση όσο πιο σύντο-
μα γίνεται. Και θεωρώ ως σύντομο διάστημα για να λειτουργήσει, το καλοκαίρι το 
2016. 

Όλο αυτό το διάστημα έχουμε κάνει επανειλημμένες συναντήσεις με τους αρμό-
διους φορείς και φυσικά έχουμε και το προσωπικό ενδιαφέρον του ίδιου του πρω-
θυπουργού. Η πορεία του έργου είναι ότι μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση του αεροδιαδρόμου και μετά θα έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε την κατασκευή των κτηρίων για τα οποία έχει προβλεφτεί από το 
Υπουργείο Υποδομών μέσω ΕΣΠΑ ένα κονδύλι της τάξεως των 10.000.000 ευρώ. 
Όμως επειδή η διαδικασία μελετών και εκτέλεσης του έργου είναι χρονοβόρα προ-
βλέπεται η κατασκευή των άκρως απαραίτητων κτηρίων λειτουργίας του αεροδρο-
μίου μέσω της επέκτασης σύμβασης του έργου από την εταιρεία που έχει αναλάβει 
και την κατασκευή του αεροδιαδρόμου. Βέβαια οφείλω να τονίσω ότι είμαι συγκρα-
τημένα αισιόδοξος για την επίτευξη του έργου γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν κάθε 
φορά και απρόβλεπτοι παράγοντες που μπορεί να το καθυστερήσουν, όπως είναι οι 
εκλογές ή κάτι άλλο. Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι μας, ανεξάρτητα από τις κομματικές 
μας προτιμήσεις, να είμαστε ενωμένοι προς τον ίδιο σκοπό. Γιατί αυτός ο σκοπός  
μέσα από την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή 
πορεία στο νησί μας, θα δώσει νέες δουλειές και επομένως νέες θέσεις εργασίας. 

Η τουριστική περίοδος 
για τους περισσότε-
ρους Παριανούς δε 
θα είναι πια οι 3 μήνες 
αλλά οι 6 μήνες, όπως 
στην Μύκονο και τη 
Σαντορίνη».   

Ευθ. Κυδωνιεύς 
(σύλλογος ενοικι-
αζόμενων δωματί-
ων «Μαντώ Μαυ-
ρογένους»)

«Είμαστε θετικοί σε 
κάθε εξέλιξη για την 
πορεία των εργασιών 
του νέου αεροδρομί-
ου. Είναι ό,τι το καλύ-
τερο θα μπορούσαμε 
να φανταστούμε. Μέ-
χρι σήμερα ουσιαστι-
κά εξυπηρετούμαστε 
από το αεροδρόμιο 
της Μυκόνου. Πιστεύ-
ουμε ότι το νέο αερο-
δρόμιο θα δώσει με-
γάλη ανάπτυξη στην 
τοπική οικονομία και 
θα αναπτυχθούν δε-
κάδες κλάδοι, εκτός 
του τουριστικού το-
μέα. Θα αναπτυχθούν 
πολλές άλλες δρα-
στηριότητες γύρω 
από την κατασκευή 
του αεροδρομίου. 
Η ανησυχία μας εί-
ναι μόνο για το πότε 
θα δρομολογηθεί το 
έργο της κατασκευής 
των κτιρίων.

Τέλος, είμαστε αρ-
κετά ευχαριστημένοι 
με τη φετινή χρονιά, 
ενώ είδαμε και πάλι 
έλληνες τουρίστες. 
Πιστεύουμε ότι με τη 
βοήθεια των προγραμ-
μάτων κοινωνικού 
τουρισμού θα τονωθεί 
ακόμα περισσότερο η 
τοπική αγορά».

Βασίλειος Καρ-
ποδίνης (Πολιτικός 
Μηχανικός-Ξενο-
δόχος)

«Είναι ευχάριστο για την περιοχή μας ότι το νέο αεροδρόμιο προχωρεί καλώς. 
Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους της «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΕ» που 
προχωρούν συμβατικά και με τεχνική επάρκεια το έργο αυτό. Στο διάδρομο προ-
σγείωσης σε λίγο θα αρχίσει η ασφαλτική επίστρωση. Αναμένουμε τα απαραίτητα 
κτιριακά και μηχανολογικά να κατασκευασθούν για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο 
το καλοκαίρι του 2015. Πρέπει να συγχαρούμε όσους συνέδραμαν αποφασιστικά 
για το έργο αυτό. Εύχομαι στην ολοκλήρωσή  του διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η 
τουριστική απογείωση των δύο νησιών αρχίζει με την πρώτη προσγείωση στο νέο 
αεροδρόμιο. Όμως ποιά θα είναι η επόμενη ημέρα;

Τα νησιά είναι έτοιμα να υποδεχθούν το νέο τουριστικό κύμα; Ασφαλώς όχι. Και 
εδώ υπάρχουν οι ευθύνες της απελθούσης Δημοτικής Αρχής. Και ασφαλώς αρχί-
ζουν οι υποχρεώσεις μιας υπεύθυνης νέας Αρχής. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα 
ήθελα να γράψω αλλά ίσως σε επόμενο σημείωμα μου. Άλλωστε η υπέρ πεντηκο-
νταετής πείρα μου ίσως και πάλι χρειαστεί για τα ανωτέρω».

«Το νέο Αεροδρόμιο 
της Πάρου είναι 
ένα σημαντικό 
συγκοινωνιακό 

και τουριστικό έργο που 
αναμένεται ότι θα συμβάλει 
σημαντικά στην αναβάθμιση 

των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και στη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση της επιβατικής 
κίνησης και κατ’ επέκταση 

στην τουριστική-οικονομική 
ανάπτυξη του νησιού μας.»
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Αθλητικές 
υποδομές

Καθημερινά σχεδόν γινόμαστε μάρτυρες με επιτυ-
χίες από Παριανόπουλα, σε διάφορους τομείς του 
αθλητισμού. Οι επιτυχίες για τους γνωρίζοντες κα-
ταστάσεις λαμβάνουν μεγαλύτερη αξία, αφού γίνο-
νται από παιδιά που προπονούνται σε υποτυπώδεις 
εγκαταστάσεις. 

Στην Πάρο, που ευημερούσε οικονομικά επί χρόνια 
λόγω τουρισμού, δεν υπάρχει ούτε μία σωστή αθλη-
τική εγκατάσταση. Ούτε μία! Στην Παροικιά, στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου συνωστίζονται εκατοντάδες 
παιδιά σ’ ένα χώρο που δε διαθέτει καμία σοβαρή 
υποδομή. Τα αποδυτήρια είναι «κλουβιά»-ανεπαρκέ-
στατοι χώροι, δεν υπάρχει γυμναστήριο, δεν υπάρ-
χουν καν αξιοπρεπείς λουτήρες για τους αθλητές. Ο 
αγωνιστικός χώρος παραμένει στην ίδια κατάσταση 
πάνω από 10 χρόνια. Μην πάμε όμως και πιο μα-
κριά, αφού μέχρι και πριν 2-3 χρόνια δεν υπήρχαν 
ούτε τουαλέτες για τους φιλάθλους… Η ίδια κατά-
σταση ή και χειρότερη στο γήπεδο Μαρμάρων. Για 
τη Νάουσα, τι να πούμε; Μία μικρή αλάνα βαφτίστη-
κε αθλητικός χώρος..

Στο μπάσκετ ακόμα τα παιδιά του νησιού προπο-
νούνται στα μπετά. Σοβαρή αθλητική καριέρα δε θα 
κάνει ποτέ κανένα Παριανόπουλο, διότι πολύ απλά 
στα χρόνια που μαθαίνει τα βασικά του αθλήμα-
τος, παίζει σε εντελώς ακατάλληλους αγωνιστικούς 
χώρους. Ως αστείους βέβαια θα χαρακτηρίσω και 
τους χώρους κλασικού αθλητισμού που υπάρχουν 
στο κατ’ ευφημισμό «στάδιο» της Παροικιάς. Όποιος 
προσπαθεί σήμερα, να κάνει στίβο στην Πάρο, μόνο 
ως ήρωας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Δεν 
αναφέρω το παραμικρό για την κολύμβηση. Τα 
σωματεία που έχουν κολυμβητικό τμήμα στο νησί 
μας προσπαθούν να διδάξουν στα μικρά παιδιά τα 
μυστικά του αθλήματος. Που όμως όλα αυτά. Στη 
θάλασσα; Το αγώνισμα της κολύμβησης γίνεται στα 
κολυμβητήρια. Η θάλασσα είναι για πλίτσι-πλίτσι και 
καμιά βουτιά. Άλλη η ώθηση του θαλασσινού νερού 
και άλλη η ώθηση της πισίνας. Αλλιώς γίνεται η ανα-
στροφή στην πισίνα και αλλιώς στις υποτυπώδεις 
εγκαταστάσεις στη θάλασσα. Τέλος πάντων. Αυτά 
είναι για όλους όσοι πραγματικά αγαπούν τον αθλη-
τισμό και όχι για όλους όσοι αντιμετωπίζουν τον 
αθλητισμό με περίεργη ματιά και δεν καταλαβαίνουν 
τα οφέλη του. Τα σωματεία που προσπαθούν στην 
Πάρο να δημιουργήσουν αθλητικά τμήματα και να 
δώσουν στα νέα παιδιά «τροφή» για το μυαλό μέσω 
των αγωνισμάτων, κάποια στιγμή θα έπρεπε να τιμη-
θούν μ’ ένα ξεχωριστό τρόπο. 

Αν λοιπόν κάτι αξίζει και θα πρέπει οι νέες αυτο-
διοικητικές αρχές Πάρου και Αντιπάρου, να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή, αυτό είναι ο τομέας του αθλητι-
σμού. Και το γράφω αυτό διότι έως τώρα έχω ακού-
σει πολλά πράγματα για τις προτεραιότητες που θα 
δείξουν την επόμενη πενταετία, αλλά δεν έχω ακού-
σει το παραμικρό για τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός 
είναι μέρος της παιδείας και η παιδεία χρειάζεται 
υποδομές.

δρομο-
γράφος
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΡΙΦΤΗ

Η αλήθεια 
για το Πάρκο 
Πάρου

Το όλο θέμα δημιουργήθηκε γιατί με την ανακοίνω-
ση του υπουργείου Εσωτερικών, η Πάρος για άλλη 
μια φορά μπαίνει στο μάτι του κυκλώνα, μετά και την 
υπόθεση παραπομπής στον Εισαγγελέα, του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου. Το ερώτημά μας λοιπόν, περί 
απογραφής του Πάρκου, ήταν απόλυτα φυσιολογικό 
και δικαιολογημένο.

Το Φ.Ε.Κ. 2658|28-09-12 και στη συνεχεία η ερμη-
νευτική εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβερνώσης με ημερ, 
12\07\13 και αριθμ. Πρωτ.ΔΙΔΑΔ\Φ.81\62\οικ.19639 
δίνουν σαφέστατες οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνει 
η απογραφή προσωπικού Νομικών Πρόσωπων Ιδιω-
τικού Δικαίου και Δημοτικών Επιχειρήσεων. Στη συνέ-
χεια το ίδιο υπουργείο με νέα εγκύκλιο στις 9\01\14 
και με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ\Φ.81\92\οικ.530 προσθέ-
τει νέα στοιχεία στο πεδίο «Εργασιακή Σχέση» του Μη-
τρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημόσιου. 

Στην εγκύκλιο αυτή σημειώνεται:
 «Εργασιακή σχέση *ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Εδώ επιλέγετε υπάλληλους 
που έχουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου. Αυτή τη σχέση εργασίας την επιλέγετε και 
για πρόσωπα Ι.Δ.Ο.Χ. μερικής απασχόλησης και 
ωρομίσθιους.

Εργασιακή σχέση *ΠΡΟΕΔΡΟΙ\ΜΕΛΗ Δ.Σ.\ΟΡΓΑΝΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επιλέγετε όλα τα μελή του Διοικητικού 
Συμβούλιου καθώς και τους Διευθύνοντες 
Συμβούλους κ.τ.λ. είτε μισθοδοτούνται είτε είναι 
άμισθη».

Μετά από αυτά, 
η επιχειρηματολο-
γία που αναπτύ-
χθηκε στο ότι δεν 
υπήρχε υποχρέωση 
απογράφης γιατί 
δεν υπάρχει μόνιμο 
προσωπικό, είναι 
άκυρη.

Στο δημοσίευμα 
της ΦτΠ, δεν υπήρ-
ξε ουσιαστικά απά-
ντηση στο γιατί δεν 
έγινε η απογραφή 
μέσα στα χρονικά 
όρια που όριζε το 
υπουργείο,  αλλά 
αντιθέτως με έωλα και αβάσιμα υπονοούμενα κατη-
γορήθηκε η εφημερίδα και ο αρχισυντάκτης της. 

Η έκδοση και δεύτερης ανακοίνωσης, με τον τίτλο: 
«ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΜΑΣ» και το «κλίμα» που έντεχνα δημιουργήθηκε στο 
διαδίκτυο, κατά την περίοδο που είχε προαναγγελθεί 
ότι η ΦτΠ, όπως κάθε χρόνο, δεν θα κυκλοφορήσει 
λόγω διακοπών γεννά εύλογα ερωτήματα. Η απάντη-
ση του Πάρκου στο δημοσίευμά μας δημοσιοποιήθηκε 
όπως ήταν φυσικό στο πρώτο φύλλο μετά τις διακο-
πές. 

Υ.Γ.1 Όπως όλοι ξέρουμε και εσείς επιβεβαιώσατε, 
το Πάρκο Πάρου έχει χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο 
με 90.000€ και έχει πάρει δάνειο 150.000€ ως Δημο-
τική επιχείρηση. Άρα έχει χρηματοδοτηθεί. 

Υ.Γ.2 Τα αβάσιμα και συκοφαντικά υπονοούμενα 
για σχέσεις διαπλοκής της εφημερίδας μας και για 
αβανταδόρικη τακτική σε ιδιώτες που υποβλέπουν το 
Πάρκο Πάρου, δεν μας αφορούν. Και επειδή στην μι-
κρή κοινωνία μας όλοι γνωριζόμαστε ας μιλήσουμε με 
αληθινά στοιχεία και όχι με συκοφαντικά υπονοούμε-
να. Ας προσέχουμε όλοι τι λέμε και όχι μόνο τι λένε οι 
άλλοι!

Λαουτάρης

Το μέλλον του 
τουρισμού

Με το τέλος του Αυγούστου, συνηθίζεται να κά-
νουμε τον απολογισμό της τουριστικής σεζόν. Φέ-
τος, η Πάρος, είχε αυξημένη τουριστική κίνηση σε 
σχέση με τα προηγούμενα έτη. Τώρα, αν η κίνηση 
αυτή δεν επαρκούσε για κάποιους επαγγελματί-
ες για να καλύψουν τα «σπασμένα» της χρονιάς, 
αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

Μόνο χαρά δημιουργούσε να βλέπεις τον πα-
ραλιακό Παροικιάς, τα σοκάκια και τα μαγαζιά, να 
σφύζουν από ζωή. Το πόσο αυξημένη ήταν η του-
ριστική κίνηση (20% ή 30%) είναι να ‘χαμε να λέ-
γαμε. Το θέμα εδώ δεν είναι μόνο ποσοτικό αλλά 
και ποιοτικό, για το τι είδους επισκέπτες θέλουμε 
να προσελκύουμε τα επόμενα χρόνια, αλλά και να 
μπορέσουμε να κρατήσουμε και αυτούς οι οποίοι 
επισκέπτονται μόνιμα την Πάρο.

Για να γίνει αυτό χρειάζονται στοχευόμενες 
ενέργειες από τη νέα δημοτική αρχή (τουριστική 
επιτροπή), αλλά και όλους αυτούς που εμπλέκο-
νται με τον τουρισμό. Η αρχή έγινε με τις ενέργει-
ες της απερχόμενης τουριστικής επιτροπής, αλλά 
σίγουρα χρειάζεται να δώσουμε μια ταυτότητα 
στο τόπο μας και το τουριστικό μας προϊόν, για 
να μπορέσει να γίνει αναγνωρίσιμο στο εξωτερικό. 
Όλα αυτά για να γίνουν πραγματικότητα χρειάζο-
νται τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας σειράς κα-
τάλληλων υποδομών για να θεωρείται η προσπά-
θεια ολοκληρωμένη και βιώσιμη (νέο αεροδρόμιο, 
δημιουργία οργανωμένης μαρίνας, κ.α.) όπου 
θα δημιουργήσουν μια οικονομική και αισθητική 
αναβάθμιση. Επίσης, χρειάζεται η σωστή αντιμε-
τώπιση των τουριστών από τους επαγγελματίες, 
η εκπαίδευση και η επιμόρφωση όλων όσοι ασχο-
λούνται με τον τουρισμό.

Εδώ όμως κρύβεται ένα ρίσκο-φαινόμενο, το 
οποίο παρατηρείται σε νησιά που θεωρούμε αντα-
γωνιστές, όπου προσελκύουν μεγάλο αριθμό του-
ριστών, το λεγόμενο μαζικό τουρισμό. Τουρίστες 
οι οποίοι ξοδεύουν ελάχιστα και δημιουργούν το 
αδιαχώρητο, αποτρέποντας αυτούς οι οποίοι φι-
λοξενούνται σε ένα καλό ξενοδοχείο, έρχονται με 
ένα σκάφος, κλπ., με σκοπό να περάσουν ήρεμες 
διακοπές σε ένα ιδανικό νησί. Και όπως έχει δι-
απιστωθεί μαζικός τουρισμός και προσέλκυση 
υψηλού τουριστικού ρεύματος, δε συμβαδίζουν 
τόσο απλά. Λύσεις και ιδέες υπάρχουν και έχουν 
δοκιμαστεί αλλού, και αυτό μπορεί να γίνει κι εδώ. 
Σίγουρα ο τουρισμός θα έπρεπε και πρέπει να εί-
ναι δικαίωμα του καθενός ανεξαρτήτως της κοι-
νωνικό-οικονομικής του κατάστασης.

Η Πάρος χρειάζεται οργανωμένο σχέδιο για τον 
τουρισμό τα επόμενα χρόνια και όχι απλά ευκαιρι-
ακό τουρισμό, όπου κάποιος θα την επισκέπτεται 
γιατί δεν μπόρεσε να πάει κάπου αλλού. Ενδια-
φέρον και κινητοποίηση από τους νέους τοπικούς 
άρχοντες λογικά υπάρχει, το ίδιο συμβαίνει και με 
τους επαγγελματίες και λοιπούς εμπλεκομένους. 
Αυτό που λείπει από την εξίσωση είναι το οργα-
νωμένο σχέδιο και οι στόχοι για τη πραγματοποί-
ηση του. Το πρώτο ερώτημα είναι αν θέλουμε ορ-
γανωμένο σχέδιο για το  τουρισμό; Και εάν ναι, θα 
στοχεύσουμε στο μαζικό ή στο ποιοτικό τουρισμό;
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Γ. Ραγκούσης: 
«Επί προσωπικού»

Στην αρχή του καλοκαιριού παρουσιάστηκε από μερίδα ΜΜΕ με έναν τρόπο επι-
θετικό και απροσδιόριστα επικριτικό, η απόφασή μου να προσδώσω και επαγγελμα-
τική χρήση στη μόνιμη κατοικία μου, στον Κώστο της Πάρου.

Εξ αρχής διευκρινίζω:
Αποτελεί ακλόνητη πεποίθησή μου πως από την ώρα που ανέλαβα δημόσια αξι-

ώματα και διαχειρίστηκα δημόσιο χρήμα υπόκειμαι σε κάθε είδους έλεγχο, αλλά και 
κριτική από οποιονδήποτε, ανεξάρτητα ποιος είναι και τι έχει κάνει.

Επιπλέον, πιστεύω πως ανεξάρτητα από την ύπαρξη νομικής ή τυπικής υποχρέ-
ωσης, το προσωπικό μας παράδειγμα σε θέματα αρχής πρέπει να συμβαδίζει με 
αυτό που αποτελεί πίστη μας κι όχι μόνο με ό,τι είναι νομοθετημένο. Επομένως, και 
παρότι δεν προβλέπεται ως νομική υποχρέωση -αφού ποτέ δεν νομοθετηθήκαν οι 
75 αλλαγές που ετοιμάσαμε το 2011- για εμένα έχει μείζονα ηθική και πολιτική 
αξία να αποτυπώσω δημόσια τις διαφορές στην περιουσιακή μου κατάσταση, συ-
γκρίνοντας το 2007-2008, όταν απέκτησα την ιδιότητα του μέλους του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, με το σήμερα, 2 χρόνια μετά το τέλος της Βουλευτικής και κυρίως της 
Κυβερνητικής μου ιδιότητας.

Α. ΤΙ ΕΙΧΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΩ ΤΩΡΑ:

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με αυτήν την σύγκριση: Το 2007-2008, οι συνολικές οικο-
γενειακές αποταμιεύσεις υπερέβαιναν τις 200.000€ ενώ το 2014 αυτές είναι λι-
γότερες από 30.000€. Την ίδια στιγμή έχω συνάψει επαγγελματικό δάνειο, ύψους 
32.000 €.

Όσον αφορά στα ακίνητα, αυτά παρουσιάζουν τις εξής διαφορές: Το 2014 έχω 
επιπλέον στην κυριότητά μου 

- από κληρονομιά του πατέρα μου στον Κώστο της Πάρου: 36 τ.μ. της κατοικί-
ας του, κατασκευής 1980 καθώς και το 16,66% ενός περιβολιού εκτός σχεδίου 2 
στρεμμάτων.

- από δωρεά συγγενών μου στο Χολαργό: 2,5 % ή 2τ.μ. διαμερίσματος κατασκευ-
ής 1975, στο οποίο ήδη κατείχα, από κληρονομιά της μητέρας μου, το 97,5%, τα 
76τ.μ. 

Δεν έχω πλέον στην κυριότητά μου το 50% αγροτεμαχίου στη Νέα Μάκρη που 
δώρισα στην αδελφή μου. Ενώ το μόνο αυτοκίνητο που υπήρχε και παραμένει στην 

κυριότητα μας είναι ένα Citroen Picasso 1600cc αγοράς το 2000. Επειδή και οι 
κρίνοντες κρίνονται, φαντάζομαι πως όσοι προσπάθησαν να προκαλέσουν το δημό-
σιο αίσθημα με την παρουσίαση της ενοικίασης του σπιτιού μου θα φιλοτιμηθούν κι 
αυτοί να παρουσιάσουν την περιουσιακή τους κατάσταση «τότε και τώρα».

Β.Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΟΥ ή ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΡΤΩΜΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ.

Τα παρακάτω αναντίλεκτα δεδομένα όσοι τα αγνοούν ή συνειδητά τα υποβαθμί-
ζουν τόσο επιβεβαιώνουν την κακοπιστία τους:

1) πρόκειται για τη μόνιμη κατοικία μου που χτίζεται από το 2006 (μέλος του 
Κοινοβουλίου έγινα το 2007) στον ορεινό Κώστο της καταγωγής μας, στην Πάρο 
όπου από το 1999 λειτουργούσα μια κερδοφόρα επιχείρηση. Τα 4 στρέμματα του 
οικοπέδου αγοράστηκαν το 2000.

2) αυτή η δραστηριότητα καθορίζεται από τον νόμο, με ειδική άδεια του ΕΟΤ.
3) έχω ιδρύσει ατομική επιχείρηση με έδρα την Πάρο κι όχι με έδρα λ.χ. την Ελβε-

τία, ενώ δεν ίδρυσα κάποια υπεράκτια επιχείρηση (offshore) για να αποφεύγω την 
καταβολή των φόρων.

4) το σπίτι δεν έχει κάποια πολεοδομική εκκρεμότητα ενώ το στεγαστικό δάνειο 
του ΟΕΚ αποπληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν εδώ και δεκαετίες. 
Στεγαστικό δάνειο του ΟΕΚ που δικαιούνταν όλοι ανεξαιρέτως οι τρίτεκνοι.

5) δεν κατέφυγα στην κλασική λύση διορισμού μου σε ελληνικό ή διεθνή οργα-
νισμό από την σημερινή κυβέρνηση με αντάλλαγμα την αλλοτρίωση των πολιτικών 
μου πεποιθήσεων.

6) αυτά τα χρήματα που εμφανίστηκαν ως έσοδά μου δεν είναι χρήματα που εγώ 
ξόδεψα για τις διακοπές μου, ώστε εύλογα κάποιος να διερωτάται «καλά που βρί-
σκει τόσα χρήματα και ξοδεύει στις διακοπές του».

7) ενοικιαστές του σπιτιού μου δεν είναι δικαιούχοι κρατικών προγραμμάτων του-
ρισμού και υπό αυτήν την έννοια τα έσοδα μου δεν προέρχονται από το ελληνικό 
κράτος ή τα κονδύλια της ευρωπαϊκής ένωσης.

8) το κυριότερο: πρόκειται για την μόνιμη οικογενειακή στέγη και όχι για κάποια 
παραθαλάσσια εξοχική μου κατοικία, σαν τις εκατοντάδες παραθαλάσσιες βίλες που 
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια αποκτήθηκαν από διάφορους αξιωματούχους κατά 
τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους και μάλιστα σε κοσμικά νησιά, με τα 
οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση καταγωγής.

Τελικά πόσα: 2.000€ την ημέρα ή 30.000€ το χρόνο; Απαντώ:
Καλό θα ήταν να εισέπραττα 2.000 ευρώ την ημέρα, συνεπώς μακάρι στην διάρ-

κεια της τουριστικής περιόδου των τριών μηνών να εισέπραττα συνολικά 180.000 
ευρώ. Όπως μακάρι να είχα την οικονομική δυνατότητα να κτίσω κι άλλο σπίτι προς 
τουριστική ενοικίαση. Τώρα που έκλεισε η πρώτη περίοδος λειτουργίας, έχω τη δυ-
νατότητα να κοινολογήσω τα πραγματικά-απολογιστικά δεδομένα.

Η αλήθεια λοιπόν είναι πως η καθημερινή καθαρή απόδοση ήταν της τάξης των 
800€ που ισοδυναμεί με 160€ ανά δίκλινο υπνοδωμάτιο (5 συνολικά) που υπάρχει 
στο σπίτι.

Η αλήθεια, ως απάντηση σε αυτούς που επεδίωξαν να προκαλέσουν το δημό-
σιο αίσθημα, είναι πως η συνολική καθαρή απόδοση της μικρής αυτής ατομικής 
επιχειρηματικής μου προσπάθειας είναι τελικά της τάξης των 30.000€ περίπου το 
χρόνο. Πρόκειται για μια καθαρή απόδοση η οποία θα ήταν σαφώς χαμηλότερη εάν 
υπολόγιζα τα χρήματα που δαπανήθηκαν, ώστε το σπίτι να αποκτήσει προϋποθέσεις 
που δεν είχε πριν ένα χρόνο, όσο ήταν απλώς η μόνιμη κατοικία μας. Προϋποθέσεις 
όμως που έπρεπε να αποκτήσει εφόσον επρόκειτο να ενοικιαστεί.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Δεν ντρέπομαι ούτε θα σταματήσω ποτέ να διεκδικώ το δικαίωμα μιας τίμιας 
επιβίωσης.

Γι’ αυτό δεν σιώπησα. Γι’ αυτό εγώ ο ίδιος τώρα επανέρχομαι στο θέμα. 
Ακριβώς επειδή δεν διανοήθηκα ποτέ μου ότι μπαίνοντας στην πολιτική θα πρέπει 

να εξαργυρώσω αυτή τη σχέση με μία μόνιμη «πρόσοδο», κάνω σήμερα ότι και πριν: 
επιχειρώ για να διαβιώνω και δεν προσπαθώ να κρυφτώ πίσω από τις πρόσφατες 
σκανδαλώδεις κυβερνητικές ρυθμίσεις προστασίας όσων με αδιαφάνεια διαχειρί-
στηκαν το δημόσιο χρήμα. Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να κρίνει όπως νομίζει τις 
απόψεις μου, αλλά όλοι πρέπει να γνωρίζουν πως απόφασή μου ήταν να κατοχυ-
ρώσω για τον εαυτό μου ένα, κατά τις πεποιθήσεις μου, ανεκτίμητο και αδιαπραγ-
μάτευτο δικαίωμα:

να είμαι ελεύθερος και να μην υπάρχει κανείς στον κόσμο εκτός από την συνείδη-
σή μου που να μπορεί να μου επιβάλει τι θα πιστεύω και τι θα υποστηρίζω.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα µε 
πηγάδι. ∆ίνονται ξεχωριστά ή 
µαζί, 650.000 €. ∆ίνεται και 
µε ενοίκιο. Τηλ.: 6940622456 
(Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ 
οικόπεδο, 200 µ από τη θά-
λασσα. 240.000 €. ∆ίνεται και 
µε ενοίκιο. Τηλ.: 6940622456 
(Vasil Konday) 

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

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 1650 
τµ µε 10 ελιές, αµπέλι, οπω-
ροφόρα, βεράντες, πέργολες. 
Τιµή 95.000€. Έκπτωση στα 
µετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής. 
Τηλ. 6932285768 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ       
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ             

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικό-
πεδο 540 τµ, 100 µ από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6978235942 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ                            

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
(ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), διαµέρισµα 
70τ.µ., 260€. ΚΑΛΑΜΑΥ-
ΚΑ (ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 
250€. ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. 
ΈΛΗΤΑΣ, 100τ.µ. 350€, 2Υ/∆, 
καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, γκαρσο-
νιέρα, 120€, επιπλωµένα ή 
µη. Τηλ. 6932285768 

ΚΩΣΤΟΣ, 8 χιλ, ενοικιάζεται 
επιπλωµένη ανεξάρτητη ηλιό-
λουστη οικία 48 τµ, νεόδµητη, 
ένα υπνοδωµάτιο, καθιστικό, 
γκαράζ, βεράντες, ηλιακό. 
Κεντρική και απόκεντρη. Θέα 
βουνό, για όλο το χρόνο, 300 
€ / µήνα. Τηλ.: 6942036686

ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ενοικιά-
ζεται δυάρι, 52 τµ, 2ος 
όροφος, φρεσκοβαµµένο, µε 
ανακαινισµένο µπάνιο. Τηλ.: 
6977388828, 2284051274

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον 
κεντρικό δρόµο, ενοικιάζεται 
κατάστηµα νεόκτιστο, 250 
τµ. ισόγειο και 150 τµ. υπό-
γειο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ. Με πάρκινγκ. Ενοι-
κιάζεται και τµηµατικά. Τηλ.: 
6977618527, 6978085886

ΣΩΤΗΡΕΣ (5-10’ από Πα-
ροικία), ενοικιάζεται ισόγεια 
κατοικία, 60 τµ, επιπλωµένη, 
µε ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, 
air-condition, τζάκι, γκαράζ, 
ηλεκτρική κουζίνα, τηλεόρα-
ση. Με κήπο και απεριόριστη 
θέα. Τηλ.: 6974457463 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο 

καταστήµατα, 40 τµ έκα-
στο ή 80 τµ ενοποιηµένο. 20 
µέτρα από θάλασσα. Τηλ.: 
6945855167 

 ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο 
µονόχωρα διαµερίσµατα, 35 
τµ και 40 τµ, επιπλωµένα, πλή-
ρως εξοπλισµένα, προσφάτως 
ανακαινισµένα, θέα θάλασσα. 
Προτιµούνται δάσκαλοι και 
καθηγητές. Τηλ.: 6945855167

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, (πάνω από το γυ-
µνάσιο), ενοικιάζεται τριάρι, 
90 τµ., µεγάλος ενιαίος χώρος 
σαλόνι-κουζίνα, 2 υπνοδω-
µάτια και αυτόνοµη θέρµανση. 
Τηλ.: 6946694400

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι, πλήρως εξοπλισµένο, 
αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ. : 
6976675669 

ΠΙΠΕΡΙ – ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ, ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα δυάρι, 
µε θέα θάλασσα (150 µέτρα 
απόσταση), 400 µέτρα από το 
κέντρο της Νάουσας. Ελεύθε-
ρο από 1η Οκτωβρίου. Τηλ.: 
6946378440 

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 60 τµ, µε δυο 
κρεβατοκάµαρες, ένα µπάνιο, 
κουζίνα, σαλόνι, καλοριφέρ. 
Είναι όροφος, µπροστά και 
πίσω βεράντες. Τιµή 270,00 
ευρώ. Τηλ.: 6978126696, 
2284042642

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ), 
ενοικιάζεται ισόγειο 2άρι, 
επιπλωµένο, µε αυτονοµί-
α ∆ΕΗ και νερό. Για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6977785214, 
2109631639

ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζεται δυά-
ρι, επιπλωµένο, µε αυτόνοµη 

θέρµανση. Τηλ.: 2284022881

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 
µονοκατοικία 40 τµ, επι-
πλωµένη. Τηλ.: 6986412252, 
6977851991

∆ΡΥΟΣ, ενοικιάζεται δί-
χωρη γκαρσονιέρα 35 τµ, 
επιπλωµένη, µε κήπο και air-
condition. Τηλ.: 6986412252, 
6977851991

ΒΙΛΑ 200 τµ ενοικιάζεται, 
µε ανεξάρτητο µπάνιο και 
σαλόνι, Οκτώβριο-Ιούνιο. Για 
πληροφορίες επικοινωνήστε 
στο 6944688586

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα 50 τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση, ελεύθερο πάρ-
κινγκ, απεριόριστη θέα 
και δωρεάν πρόσβαση στο 
internet. Τηλ.: 6932331812  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ενοικιάζεται δί-
πατη γκαρσονιέρα, 25 τµ, για 
όλο το χρόνο, σε πλατεία, ό-
πισθεν µουσείου Περαντινού. 
Επιπλωµένη, a/c (ψύξη-θέρ-
µανση), parking, 150,00 € /
µήνα. Τηλ.: 6942464971 

ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΙ-ΙΛΙΟΝ), ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 25 τµ, ρετιρέ. 
Τηλ.: 6974070483 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κα-
τάστηµα 21 τµ, κοντά στην 
Εκατονταπυλιανή, στον 
δρόµο προς την κεντρική 
αγορά. Τηλ.: 2284025292, 
6945120247, 6936423098 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ             

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζη-
τείται, από µικρό ξενοδοχείο 
στην Παροικία, µε προοπτι-

κή ΜΟΝΙΜΗΣ συνεργασίας. 
Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ.: 
6936800000

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ζητείται, µε οποιοδήποτε τίτ-
λο σπουδών, για εργασία 
γραφείου. Μισθός ικανοποιη-
τικός. Μοναδική προϋπόθεση 
να κατέχει απολυτήριο Λυκεί-
ου µε βαθµό 19,2 και πάνω. 
Πληροφορίες: homeparo@
otenet.gr 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για φούρνο ζητεί-
ται. Τηλ.: 2284024966

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΚΑ-
ΘΗΓΗΤΡΙΑ, µε πλούσια 
διδακτική εµπειρία και συγ-
γραφική δραστηριότητα, 
παραδίδει µαθήµατα Α.Ο.Θ. – 
ΑΟ∆Ε (Μαθητές Γ’ Λυκείου). 
Τηλ.: 6979633553

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ µε 
πολυετή εµπειρία σε όλα τα 
επίπεδα παραδίδει µαθήµατα. 
Τηλ.: 6977646827 

GREEK LANGUAGE private 
or group lessons, in reasona-
ble prices. For further details 
please contact 6944688586 

Ι ∆ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ πα-
ραδίδονται, σε λογικές τιµές. 
Για περισσότερες πληροφορί-
ες παρακαλώ επικοινωνήστε 
στο 6944688586

ΚΟΠΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, ζητεί 
εργασία για φροντίδα ηλικι-
ωµένου ή για καθαρισµούς 
σπιτιών. Τηλ.: 6971983767, 
2284112024

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην παραλία 
Παροικίας Πάρου πωλείται, 
σε λειτουργία, µε πλήρη ε-
ξοπλισµό. Τηλ.: 6946467908, 
2284024507

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ ΣΤΕΚΙ 
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις Σωτήρες, 
ενοικιάζεται. Ή για οποια-
δήποτε άλλη επαγγελµατική 
χρήση. Τηλ.: 6934173780

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΣΚΑΦΤΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ, µετα-
χειρισµένο, µάρκας HONDA 
από 610 και πάνω. Πληρωµή 
µετρητοίς. Τηλ.: 6945217465 

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€

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτεςΝάουσα | 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. Πεσιρίδου Ευτυχία,  πνευµονολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Κάπαρη Νικολίνα,  διατροφολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

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

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου από 12.00-17.00
Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου από 10.00-14.00

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

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Φαϊτατζιάδης ∆ηµήτρης, καρδιολόγος, θα κάνει 
ιατρείο στη «διάγνωση»

Σάββατο 20 Σεπτεµβρίου 9:00 - 14:00

  

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΤΑΡΙΑΣ ΑΓΕΡΑΝΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ Οι τυχεροί λαχνοί που κληρώθηκαν στις 31 
Αυγούστου στην πλατεία καφενείου στις Λεύκες είναι: 
1392, 1339, 1385, 1158, 1059, 1266, 1091, 
1124, 1387, 1265, 1109, 1010. Επικοινωνήστε με 
το 694 244 25 75 για να παραλάβετε τα δώρα σας. 
Ευχαριστούμε τον Φανούρη Πετρόπουλο, τον Πέτρο 
Ακάλεστο και τον Κώστα Φοίφα για τα δώρα που 
προσέφεραν. ageranos.kyklos@gmail.com 
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Επιστολή Γ. 
Πατσιώτη

Από το συμπολίτη μας κ. Γ. Πατσιώτη, με τίτλο «Ο 
Γιάννης, η Γιώτα, ο Μένεγος και ο Μιχάλης», λάβαμε 
την παρακάτω επιστολή:

«Μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα, που τα τελευταία 
χρόνια οι Έλληνες νιώθουμε έντονα

στο πετσί μας, κάποιοι άνθρωποι παρακάμπτοντας τα 
οξυμένα βιοποριστικά προβλήματα που και οι ίδιοι αντι-
μετωπίζουν, κατάφεραν και μετέτρεψαν το περίσσευμα 
των ψυχών τους σε εργοστάσια παραγωγής τρυφερό-
τητας, που διοχετεύουν με διάφορους τρόπους αφειδώς 
και αφιλοκερδώς σε συνανθρώπους τους απαλύνοντας 
τον πόνο τους, διώχνοντας τη θλίψη τους, ξαναφέρνο-
ντας το χαμόγελο στα χείλη τους, προσφέροντας τους 
κάποιες στιγμές από τις κλεμμένες της ευτυχίας τους. 

Εδώ στην Πάρο, ο Γιάννης Κατσαρός, αρχιτέκτονας-
μηχανικός, η σύζυγός του

Γιώτα, καθηγήτρια και ο επί πολλά χρόνια αερολιμε-
νάρχης Πάρου, Μένεγος Μαύρης, επέλεξαν το δικό τους 
τρόπο για να κανακέψουν τις ψυχές μας. Οι τρεις αυτοί 
συμπολίτες μας, πέρα από το βιοποριστικό τους αντι-
κείμενο είναι και σπουδαίοι μουσικοί, τη μουσική λοιπόν 
επέλεξαν σαν ανάχωμα προστασίας των ψυχών μας. Γη-

ροκομείο, ΚΑΠΗ, σύλλογος γυναικών Νάουσας δέχονται 
συνεχώς και αδιαλείπτως τη παραγόμενη τρυφερότητά 
τους.

Τα δημιουργήματα τους, οι χορωδίες του ΚΑΠΗ και 
του συλλόγου γυναικών Νάουσας, ως αχτίδες φωτός 
φωτίζουν τους μεγάλους μουσουργούς, στιχουργούς, 
ποιητές της πατρίδας μας. Οι τρείς αυτοί συμπολίτες 
μας, όπου και όποτε τους ζητηθεί προστρέχουν.

Επί πολλά χρόνια διδάσκουν και διασκεδάζουν Παρια-
νούς και Αντιπαριώτες και πολλές

φορές κατά τη διάρκεια προβών ή παραστάσεων πλη-
ρώνουν και το νεράκι που πίνουν από την ισχνή τσέπη 
τους. Όλα αυτά τα χρόνια, που οι τρεις συμπολίτες μας 
ο Γιάννης, η Γιώτα, ο Μένεγος δημιουργούν, οι δήμαρ-
χοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι λοιποί περί την Πάρο 
και την Αντίπαρο ιθύνοντες τους παρακολουθούν, τους 
χειροκροτούν, τους θαυμάζουν αλλά μέχρι εκεί, την επό-
μενη συσκέπτονται για το ποιο ηχηρό ακριβοπληρωμένο 
όνομα θα κουβαλήσουν για να αλαφρώσει το ταμείο της 
ΚΔΕΠΑΠ, με μια ανούσια, άγευστη και άοσμη παράστα-
ση 2-3 ωρών.

Γιώργος Πατσιώτης
Υ.Γ Θα ήταν σοβαρή παράλειψη να μην αναφερθώ 

στον συμπολίτη μας, εξαίρετο κιθαρίστα-τραγουδιστή, 
Μιχάλη Τσουνάκη που τα τελευταία τρία χρόνια αφιλο-
κερδώς, συνέβαλε και αυτός στην επιτυχημένη εξέλιξη 
της χορωδίας του συλλόγου γυναικών Νάουσας».

«Διαδρομές»

Ολοκληρώθηκε στις 24/8 η δραστηριότητα που δι-
εξάγεται για πέμπτη χρονιά, με τον τίτλο: «διαδρομές 
στη Μάρπησσα».

Στις τριήμερες εκδηλώσεις παρουσιάστηκαν εικα-
στικές δημιουργίες, εικαστικά εργαστήρια για μικρούς 
και ενήλικες, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, χο-
ροί και πολλά άλλα.

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με την καθιερωμένη τσα-
μπουνοπατινάδα με Παριανούς οργανοπαίκτες στα 
σοκάκια της Μάρπησσας, οι οποίοι έδωσαν τη σκυ-
τάλη στον Νίκο Οικονομίδη, την Κυριακή Σπανού, τον 
Παναγιώτη Βέργο και τον Αργύρη Ψαθά για ένα πα-
ραδοσιακό γλέντι.

Ευχαριστίες 
γιατρών Κ.Υ.

Οι ιατροί του Κ.Υ. Πάρου, ευχαριστούν πολύ γνω-
στό συμπολίτη μας -που επιθυμεί να διατηρήσει 
την ανωνυμία του- για τη δωρεά της ενδοσκοπικής 
κεφαλής του υπέρηχου.

Ελπίζουμε και άλλοι συμπολίτες μας να ακολου-
θήσουν το παράδειγμά του, γιατί παρόμοιες προ-
σφορές αφορούν τους πολίτες όλου του νησιού 
και όχι μόνο το Κέντρο Υγείας. 

Επιστολή Απ. 
Παντελαίου

Από τον απερχόμενο πρόεδρο του τοπικού συμβου-
λίου Λευκών, κ. Απ. Παντελαίου, η εφημερίδα μας έλα-
βε την παρακάτω επιστολή:

«Αγαπητοί μου συγχωριανοί και φίλοι του χωριού 
μας, Μετά από έναν αγώνα τριάμισι  χρόνων, σαν 
πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λευκών Πάρου, 
αλλά κυρίως σαν  άνθρωπος που αγαπά αυτό τον 
τόπο, αποχωρώ από τη θεσμική αυτή θέση σεβόμενος 
πρώτιστα την πρόσφατη ετυμηγορία των δημοτών και 
αισθάνομαι την ανάγκη όσο και την υποχρέωση, να 
ευχαριστήσω ειλικρινά όλους εσάς που με βοηθήσα-
τε και με στηρίξατε στον αγώνα μου αυτό και να σας 
διαβεβαιώσω ότι θα είμαι παρών και θα συνεχίσω να 
παλεύω, τόσο για το γενικό καλό και την ανάπτυξη  
του χωριού μας, όσο και για να διατηρηθούν τα ήθη 
και έθιμά του, στις γενιές που ακολουθούν. 

Θεωρώντας ότι έκανα το καλύτερο δυνατό, για την 
πραγματοποίηση όσων προανέφερα, με τη δική σας 
πάντα συμβολή, παραδίδω ένα έργο, που με κάνει να 
νοιώθω υπερήφανος, γιατί πραγματοποιήθηκε από 
αμέριστη αγάπη και σεβασμό γι αυτό τον τόπο που 
έζησα, μεγάλωσα και που τώρα μεγαλώνουν και τα 
δικά μου παιδιά. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, που 
με πιστέψατε και με στηρίξατε μέχρι σήμερα κατά την 

άσκηση των καθηκό-
ντων μου ως προέ-
δρου της Τοπικής Κοι-
νότητας Λευκών.

Οφείλω ιδιαίτε-
ρα, να ευχαριστήσω 
όλους τους συλλό-
γους, με τους οποί-
ους συνεργάστηκα ως 
πρόεδρος και ιδιαίτε-
ρα τον Προοδευτικό 
Σύλλογο Λευκιανών 
της Αθήνας, την αμέ-
ριστη και πολύτιμη  
συμπαράσταση και 
βοήθεια των οποίων 
είχα για την εκπλήρω-
ση κάθε προσπάθειας 
που κατέβαλλα όλα αυτά τα χρόνια.

Εύχομαι στο νέο πρόεδρο, που από τη 1η Σεπτεμ-
βρίου 2014 αναλαμβάνει τη προεδρεία του χωριού 
μας, να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και αγάπη, γιατί 
ο τόπος μας αξίζει τα μέγιστα και έχει ανάγκη από 
ανθρώπους με υπομονή, επίμονη, σθένος και συνεχή 
εγρήγορση, για να τον κάνουν ολοένα και καλύτερο.

Πιστεύω ακράδαντα και πάντα υποστηρίζω, πως η 
θέση  του Προέδρου ενός χωριού, δεν είναι απλά μία  
ιδιότητα, αλλά εμπεριέχει και απαιτεί πολλή προσωπι-
κή δουλειά αλλά και συλλογική, σε συνδυασμό με τη 
συμμετοχή των κατοίκων. Δίνω την στήριξη μου στον 
νέο πρόεδρο και του εύχομαι καλή δύναμη».

Συγχαρητήρια
Η διεύθυνση και οι διδάσκοντες του Κέντρου Ξένων 

Γλωσσών SUCCESS, Mαργαρίτα Σ. Αργουδέλη, συγ-
χαίρουν τους μαθητές του που συμμετείχαν και φέτος 
με υψηλό ποσοστό επιτυχίας 100% στην εξεταστική 
περίοδο Μαΐου 2014 για την απόκτηση των πτυχίων 
γλωσσομάθειας στην Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα 
(FCE,ECCE,DELF B1).

Συγχαρητήρια Μαρουλία, Αλέξανδρε, Οδυσσέα, 
Μαρία, Ιωάννη, Σαμπρίνα, Σπύρο, Ιωσήφ, Δόνια, Ανα-
στασία και Πωλίνα!

Εκδρομή στην Κρήτη
Ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Παροικίας Πάρου, 

διοργανώνει πενθήμερη εκδρομή, δίνοντας μας την 
ευκαιρία να επισκεφθούμε ναούς, μουσεία και άλλα 
αξιοθέατα, αλλά και να προσκυνήσουμε στα μέρη που 
θα επισκεφθούν οι εκδρομείς όπως: Ι.Μ. Καψά, Ι.Μ. 
Τοπλού, Φοινικόδασος στο Βάι, Κνωσός, Αγ. Γεώργιος 
Σεληνάρι, Ενυδρείο Ηρακλείου, Άγιο Μηνά, Την Πανα-
γία στις Λίθινες, Ελούντα κ.α.

Η αναχώρηση θα γίνει την Παρασκευή 26 Σεπτεμ-
βρίου και η επιστροφή την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Για 
περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το γραφείο του 
Ιερού Ναού, τηλ.: 22840 21203.

Του Σταυρού
Ο Δήμος Πάρου, το εκκλησιαστικό συμβούλιο του 

Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς, η ΚΔΕΠΑΠ, 
η Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς και ο μορφωτικός-
πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, διοργανώνουν τις 
εορταστικές εκδηλώσεις της Υψώσεως του Τιμίου 
Σταυρού, που θα πραγματοποιηθούν στην Αγκαιριά 
και στην Αλυκή, στις 13 και 14/9/2014.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Σάββατο 13/9 19:30 Εσπερινός
Κυριακή 14/9 7:30 Όρθρος

9:00 Θεία Λειτουργία (Μετά την λειτουργία θα προ-
σφερθεί νηστίσιμη παραδοσιακή ρεβιθάδα και άλλα 
κεράσματα στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γε-
ωργίου)

19:00 Παρακλητικός Κανών στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Αγκαιριάς

20:30 Παρουσίαση Παραδοσιακών Χορών λιμανάκι 
της Αλυκής 

Συμμετέχουν: Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου «Η 
Δήμητρα», Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας, 
Μορφωτικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς.

Βενετία!
Τη φθινοπωρινή εκδρομή του θα πραγματοποιήσει 

ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, το διάστημα από 15 
έως 23 Οκτωβρίου 2014. 

Προορισμός είναι οι Δαλματικές Ακτές και η Βενετία! 
Για περισσότερες πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούνε με τις 
κυρίες: Ελευθερία Μπαρμπαρίγου: 22840 51402, 
6945 533 328 και Μαργαρίτα Σπύρου: 22840 52468, 
22840 51366, 6978 446 361.
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Τα «δελφίνια» 
του ΑΟΠ

Την 20η Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθηκε στην 
Σύρο, η διασυλλογική ημερίδα κολύμβησης προαγωνι-
στικών κατηγοριών με την επωνυμία ‘’Βικέλεια 2014’’

Ο ΑΟΠ συμμετείχε για πρώτη φορά σε τέτοια δι-
οργάνωση καθώς μόλις πέρυσι ξεκίνησε η λειτουργία 
ακαδημίας κολύμβησης του συλλόγου. Οι κολυμβητές 
του ΑΟΠ αποκόμισαν συνολικά 34 μετάλλια (11 χρυ-
σά – 9 αργυρά – 14 χάλκινα).

Οι θέσεις των συλλόγων βάσει του συνόλου των με-
ταλλίων που έλαβαν, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από 
την διοργανώτρια αρχή, είναι οι εξής:

1η Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ 38
2η Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 34
3η Ν.Ο ΠΑΡΟΥ 33
4η ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ 26
5η Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8
6η Ε.Ο.Φ.Π.Φ. 4
7η ΜΙΛΩΝ 4
8η Ν.Ο. ΡΟΔΟΥ 2
Οι θέσεις των συλλόγων βάση του συνόλου των 

χρυσών μεταλλίων που έλαβαν όπως ανακοινώθηκαν 
από την διοργανώτρια αρχή είναι οι εξής:

1η ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ 18
2η Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ 14
3η Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 11
4η Ν.Ο. ΠΑΡΟΥ 10
5η Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7
6η ΜΙΛΩΝ 3
7η Ε.Ο.Φ.Π.Φ. 2
8η Ν.Ο. ΡΟΔΟΥ –
Σε σχετική ανακοίνωση του ΑΟΠ, τονίζεται: «Ευχαρι-

στούμε θερμά τους γονείς που συνόδεψαν και συμπαρα-
στάθηκαν στα παιδιά της αποστολής, τους προπονητές 
μας και φυσικά όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες 
μας. Διευκρινίζουμε ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες 
σύλλογοι στα «Βικέλεια 2014» εκτός των 2 παριανών 
ομίλων προπονούνται σε κολυμβητήρια και αγωνίστηκαν 
σε πισίνα. Ελπίζουμε τα 67 μετάλλια που αποκόμισαν οι 
αθλητές & οι αθλήτριες των δύο Παριανών συλλόγων 
να στείλουν το μήνυμα ότι και τα Παριανόπουλα αξίζουν 
ένα κολυμβητήριο».

Συνάντηση 
Νηρέα με 
Χατζημάρκο

Ύστερα από πρόσκληση του νέου Έπαρχου Πάρου, κ. 
Κ. Μπιζά, με τον ΑΜΕΣ «Νηρέας», πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με το νέο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, 
κ. Γ. Χατζημάρκο, παρουσία του κ. Μπιζά και του Δη-
μάρχου Πάρου, κ. Μ. Κωβαίου. 

Το Νηρέα στη συνάντηση εκπροσώπησαν ο πρό-
εδρος, κ. Σιφναίος και ο αντιπρόεδρος, κ. Σκιαδάς. 
Συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
αθλητικοί σύλλογοι και έχουν να κάνουν κυρίως με τις 
εγκαταστάσεις και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νη-
σιών. 

Επίσης, ο κ. Χατζημάρκος, ενημερώθηκε για τη διε-
ξαγωγή του Πανκυκλαδικού πρωταθλήματος ακαδη-

μιών ποδοσφαίρου και την υποστήριξη που παρέχει τα 
τελευταία χρόνια η Περιφέρεια σε αυτό. Έπειτα από τη 
συζήτηση και με πρωτοβουλία του ίδιου του Περιφε-
ρειάρχη, έγινε επίσκεψη στο Αθλητικό Κέντρο «Νίκος 
Τριπολιτσιώτης», όπου στεγάζονται τμήματα του συλ-
λόγου. 

Ο κ. Χατζημάρκος έδειξε ενθουσιασμένος με τον 
χώρο και συμφωνήθηκε να κατατεθεί από το Νηρέα, 
σε συνεργασία με τον Δήμο Πάρου, μελέτη για την πε-
ραιτέρω αξιοποίηση του χώρου.

Βαλκανικές 
πρωτιές

Την πρώτη θέση στην κατηγορία ανδρών της κλάσης 
420, κατέκτησαν οι αθλητές του ΝΟΠ, Γ. Δαφερέρας 
και Ν. Πατέλης, στο Βαλκανικό πρωτάθλημα που έγινε 
στη Κωστάντζα στη Ρουμανία, με συμμετοχές από 8 
χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΝΟΠ: «[…] Η νίκη αυτή 
είναι το επιστέγασμα μιας μακράς πορείας των αθλητών 
μας και σε ενασχόληση με το άθλημα αλλά και σε επι-
τυχίες.

Ο Ν. Πατέλης (1998) προπονείται στο ΝΟΠ από την 
ηλικία των 6 ετών. Έχει συμμετάσχει με διακρίσεις σε 
Πανελλήνια, Περιφερειακά, αλλά και στο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα Optimist το 2012. Είναι μέλος της εθνικής 
ομάδας από το 2011.

Ο Γ. Δαφερέρας (1999) προπονείται στο ΝΟΠ από την 
ηλικία των 6 ετών. Έχει συμμετάσχει με διακρίσεις και 

αυτός  σε πανελλήνια και περιφερειακά πρωταθλήματα 
στην κατηγόρα Optimist και από το 2013 συμμετέχει 
στην κατηγορία 420.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 420 που έγινε στην 
Πάρο το 2014 πέτυχαν την πρώτη τους διάκριση σαν 
πλήρωμα και από τότε συνεχίζουν με επιτυχίες. Ο όμιλος 
έχει στηρίξει την προσπάθεια των αθλητών με την αγο-
ρά ενός καινούργιου σκάφους καθώς και το έργο του 
προπονητή Β. Σωτηρίου, τον οποίον και ευχαριστούμε».

Διάπλους Παροικιάς
Ολοκληρώθηκε ο 2ος διάπλους κόλπου Παροικιάς, 

«Δ. Γκίκας», που πραγματοποιήθηκε από τον προβλή-
τα του Μαρτσέλου, έως την παραλία των Λιβαδιών 
μπροστά από δημοτικές εγκαταστάσεις του ΝΟΠ.

Οι συμμετέχοντες έφθασαν τα 65 άτομα και χωρί-
στηκαν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το φύλο 
και την ηλικία.

Σε ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ τονίζει: «Θέλουμε του 
χρόνου να καταφέρουμε οι συμμετοχές να φτάσουν 
τις 100, γιατί τέτοιες εκδηλώσεις προάγουν τον 
αθλητισμό, αλλά και τον πολιτισμό μας. Με απόφαση 

του Δ.Σ. μας, για  να τιμήσουμε το ιδρυτικό μέλος, 
Δημήτρη Γκίκα, δόθηκε το  όνομα του στη διοργάνω-
ση. Ο Δημήτρης Γκίκας, ιδρυτικό μέλος και μετέπειτα 
πρόεδρος του ομίλου μας, άνθρωπος της θάλασσας 
και ο ίδιος, ανιδιοτελής, με ιδιαίτερη αγάπη και ευ-
αισθησία για το νησί του θέλησε με το έργο του να 
διατηρηθεί αλλά και να σφυρηλατηθεί η σχέση των 
νέων της Πάρου με τη θάλασσα. Το όραμα του δια-
τηρήθηκε ζωντανό στο Ναυτικό όμιλο Πάρου και έτσι 
μέχρι σήμερα 3000 παιδιά έμαθαν κολύμπι ή ιστιο-
πλοΐα στις εγκαταστάσεις μας. Ευχαριστούμε θερμά 
τους συμμετέχοντες που πλήρωσαν το δικαίωμα συμ-
μετοχής για να μεταβεί η ομάδα τις κολύμβησης σε 
αγώνες εκτός Πάρου».

Τένις
Ο όμιλος αντισφαίρισης Πάρου, ξεκίνησε την έναρξη 

εγγραφών των τμημάτων προπονήσεων της χειμερι-
νής περιόδου 2014-2015. 

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν όλο τον μήνα Σεπτέμ-
βριο με σκοπό οι αθλητές να μπουν στα κατάλληλα 
τμήματα προπονήσεων με βάση το επίπεδο, την ηλικία 
και τις επιθυμητές ώρες προπόνησης.

Επισημαίνεται ότι οι εγγραφές ισχύουν τόσο για τα 
τμήματα ανηλίκων όσο και για τα τμήματα ενηλίκων. 
Πληροφορίες στο 22840 24280.

Beach Volley
Με τη συμμετοχή 26 ομάδων ολοκληρώθηκε το 15ο 

τουρνουά Beach Volley με διοργανωτή τον Ναυτικό 
Όμιλο Πάρου και την αιγίδα του Δήμου Πάρου, στην 
παραλία των Λιβαδιών.

Το τουρνουά συγκέντρωσε τις περισσότερες συμμε-
τοχές από κάθε άλλη φορά, 9 γυναικείες και 17 ανδρι-
κές, με υψηλό επίπεδο. Το τουρνουά είναι εγκεκριμένο 
από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.

Οι αγώνες προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών θεα-
τών που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του ομίλου και 
παρακολούθησαν  το θέαμα. Πολλοί ήταν οι συμμετέ-
χοντες που συνδύασαν και φέτος τις διακοπές τους με 
την ημερομηνία διεξαγωγής του τουρνουά.

Σε ανακοίνωσή του ο ΝΟΠ τονίζει: «[…] Ελπίζουμε ο 

Δήμος Πάρου να φτιάξει γήπεδα στο πίσω μέρος του 
οικοπέδου, ώστε να είναι δυνατή η ανάληψη μεγάλων 
διοργανώσεων, καθώς και η διοργάνωση summer 
camps. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορη-
γούς μας (…),και όσους βοήθησαν στην διοργάνωση 
που ήταν οι: Λουκιανός Μιχάλης, Βλαχάκης Σταύρος 
και Φωναζάκη Μαριαλένα».

Οι νικητές ήταν:
Κατηγορία Γυναικών:
1η Αλβέρτη Έλλη - Λεζινό Άννα Μαρία
2η Μπιτσοπούλου Μαριάννα – Ζαχαράκη Αργυρώ
3η Φωναζάκη Μαριαλένα – Δρακουλάκου Ελευθε-

ρία
Κατηγορία Ανδρών:
1η Βλαχάκης Σταύρος - Μωραΐτης Βασίλης
2η Μαύρος Στάθης – Καραφυλάκης Αντώνης 
3η Σανιώτης Σόλων – Ρομάν.

«Κάτω των 18» 
Επίσης, για τέταρτη χρονιά διοργανώθηκε το τουρ-

νουά Beach Volley κάτω των 18 για όλους τους αθλη-
τές των ακαδημιών του ΝΟΠ, στα Λιβάδια, με τη συμ-
μετοχή 9 ομάδων.

Οι μικροί αθλητές ενθουσίασαν με το επίπεδο τους 
και διατήρησαν αμείωτο  το ενδιαφέρον γονιών και 
φίλων που ήρθαν να παρακολουθήσουν τους αγώνες. 
Ο ΝΟΠ με ανακοίνωσή του ευχαριστεί την προπονή-
τρια κ. Μ. Λακταρίδου και όλους όσοι βοήθησαν στην 
πραγματοποίηση των τουρνουά.

Τα αποτελέσματα για το τουρνουά Beach Volley 
κάτω των 18 είναι:

1. Μαγγανάς Πέτρος - Γκόκα Φιλίππα
2.  Καρατζούνη Ελευθερία - Καραφυλλάκης Αριστο-

τέλης
3. Κατερίνα Ανδρεοπούλου – Σιφναίος Σάββας.
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Κληρώσεις 
ΕΠΣ 
Κυκλάδων

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των 
αγώνων κυπέλου και πρωταθλήμα-
τος της ΕΠΣ Κυκλάδων. Για την πρώτη 
φάση του κυπέλου θα πραγματοποιη-
θούν οι εξής αγώνες:

ΑΟ ΠΑΓΟΥ - ΑΟ ΣΥΡΟΥ
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ
ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ - ΥΔΡΟΥΣΑ
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΘΗΡΑΙΚΟΣ - ΛΑΒΑ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ

Πρωτάθλημα

Για το Β’ όμιλο της ΕΠΣ Κυκλάδων, 
που μετέχουν οι Παριανές ομάδες η 
κλήρωση έχει ως εξής:

1η αγωνιστική
ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ - ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ

2η αγωνιστική
ΑΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΗΡΕΑΣ

3η αγωνιστική
ΑΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΝΗΡΕΑΣ

4η αγωνιστική
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ - ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
ΝΗΡΕΑΣ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ

5η αγωνιστική
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΝΗΡΕΑΣ - ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ

6η αγωνιστική
ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ – ΝΗΡΕΑΣ

7η αγωνιστική
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ – ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΝΗΡΕΑΣ – ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

8η αγωνιστική
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΠΑΡΟΥ

ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ – ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ – ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ

9η αγωνιστική
ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ – ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΑΟ ΠΑΡΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ

10η αγωνιστική
ΑΟ ΠΑΡΟΥ –ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ – ΝΗΡΕΑΣ

1ος όμιλος

1η αγωνιστική
ΑΟ ΠΑΓΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΑΟ ΣΥΡΟΥ
ΡΕΠΟ: ΑΝΩ ΜΕΡΑ

2η αγωνιστική
ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΑΟ ΠΑΓΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ
ΑΟ ΣΥΡΟΥ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ

3η αγωνιστική
ΑΟ ΠΑΓΟΥ - ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ
ΑΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΑΝΩ ΜΕΡΑ
ΑΟ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

4η αγωνιστική
ΑΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΟΥ
ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ - ΑΟ ΣΥΡΟΥ
ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΡΕΠΟ: ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ

5η αγωνιστική
ΑΟ ΠΑΓΟΥ - ΑΟ ΣΥΡΟΥ
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ - ΑΝΩ ΜΕΡΑ
ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ

6η αγωνιστική
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΟΥ
ΑΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ - ΑΝΩ ΜΕΡΑ
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΣΥΡΟΥ

7η αγωνιστική
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΝΩ ΜΕΡΑ - ΑΟ ΣΥΡΟΥ
ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ - ΥΔΡΟΥΣΑ
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΠΑΓΟΥ
Στο β’ γύρο οι αγώνες θα πραγματο-

ποιηθούν στις έδρες των φιλοξενούμε-
νων του Α’ γύρου.

3ος όμιλος

1η αγωνιστική
ΘΥΕΛΛΑ - ΛΑΒΑ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΠΑΝΘΗΡΑΪ-

ΚΟΣ

2η αγωνιστική
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ
ΛΑΒΑ - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙ-

ΑΣ
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ

3η αγωνιστική
ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑ-

ΚΟΣ
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΛΑΒΑ
ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ - ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ

4η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΛΑΒΑ - ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ

5η αγωνιστική
ΘΥΕΛΛΑ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
ΛΑΒΑ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ

6η αγωνιστική
ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΊΑΣ - ΛΑΒΑ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ

7η αγωνιστική

ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ
ΛΑΒΑ - ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
Στο β’ γύρο οι αγώνες θα πραγματο-

ποιηθούν στις έδρες των φιλοξενούμε-
νων του Α’ γύρου.

Οι αλλαγές

Αρκετές αλλαγές στον τρόπο ανάδει-
ξης του πρωταθλητή ΕΠΣΚ θα έχουμε 
φέτος στο πρωτάθλημα, αλλά και πε-
ρισσότερους αγώνες από την περσινή 
περίοδο, αφού θα υπάρχουν αγώνες 
μπαράζ και για τις ομάδες που θα σχη-
ματίσουν από την επόμενη ποδοσφαιρι-
κή περίοδο τη Β’ κατηγορία.

Συγκεκριμένα, στα μπαράζ για τον 
πρωταθλητή θα οδηγηθούν απευθείας 
οι δύο πρώτοι των τριών ομίλων και ο 
τρίτος του 3ου ομίλου. Οι δύο τρίτοι του 
Α’ και Β’ ομίλου θα δώσουν μπαράζ και 
ο νικητής θα σχηματίσει με τις παρα-
πάνω ομάδες τους ομίλους των 8 για 
τον πρωταθλητή. Οι 8 ομάδες θα χωρι-
στούν γεωγραφικά σε δύο ομίλους των 
τεσσάρων ομάδων και θα αγωνιστούν 
σε διπλούς αγώνες. Οι δύο πρώτοι από 
τους δύο ομίλους θα αγωνιστούν χια-
στή (πρώτος με δεύτερο) σε μονό αγώ-
να σε ουδέτερη έδρα. Οι δύο νικητές 
θα αγωνιστούν σε τελικό σε ουδέτερη 
έδρα και ο νικητής θα αναδειχθεί πρω-
ταθλητής Κυκλάδων, όπου στη συνέ-
χεια σε αγώνες μπαράζ με πρωταθλη-
τές άλλων ποδοσφαιρικών ενώσεων 
θα διεκδικήσει την άνοδό του στην Γ’ 
εθνική κατηγορία.

Για την παραμονή στην Α’ Κυκλάδων 
θα αγωνιστούν όλες οι υπόλοιπες ομά-
δες που δε θα αγωνιστούν στα μπαράζ 
ανόδου. Οι 13 ομάδες θα σχηματίσουν 
τρεις γεωγραφικούς ομίλους. Οι τρεις 
πρώτοι των ομίλων θα παραμείνουν 
στην Α’ κατηγορία. Οι τρεις δεύτεροι 
των τριών ομίλων θα δώσουν μεταξύ 
τους μονούς αγώνες μπαράζ σε ουδέ-
τερες έδρες και ο πρώτος θα παραμεί-
νει και αυτός στην Α’ Κυκλάδων.
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Αφύπνιση της τοπικής 
κοινωνίας

«Γιατί να πας μόνο διακοπές εκεί, όταν μπορείς να το αγοράσεις για πάντα;». Με 
αυτή τη χαρακτηριστική φράση και έγχρωμη φωτογραφία της παραλίας διαφημί-
ζεται σε Ολλανδική εφημερίδα η πώληση της φημισμένης παραλίας «Καλαμίτσι» 
Χαλκιδικής. Είναι μία από τις πολλές παραλίες που το κράτος έχει εκχωρήσει στην 
Α.Ε. ΤΑΪΠΕΔ για να τις (ξε)πουλήσει σε «επενδυτές» προκειμένου να αποπληρώσει 
το δημόσιο χρέος! 

Ανάλογη διαφημιστική καταχώριση θα δούμε προσεχώς και για τις δικές μας πα-
ραλίες «Πίσω Αλυκή» και «Άγιος Νικόλαος» στην Αγκαιριά, «Αλυκές» στη 
«Σάντα Μαρία» και «Παναγιά» στην Αντίπαρο, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί με 
ΦΕΚ (25/4/2013) στην ΤΑΪΠΕΔ, αν δεν αντιδράσουμε εγκαίρως και δεν καταφέ-
ρουμε να σταματήσουμε όσα η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει, πριν αυτά γίνουν μη 
αντιστρέψιμα. 

Αυτή τη στιγμή οι παραλίες, δεν ανήκουν στους Παριανούς ή τους Αντιπαριώτες, 
αλλά σε μια Ανώνυμη Εταιρεία που έχει το ελεύθερο να τις πουλήσει κατά την κρίση 
της. Είναι, δηλαδή, σαν να έχουν ήδη πουληθεί αλλά δεν ξέρουμε ακόμη τον τελικό… 
αγοραστή. Δυστυχώς, αυτό δεν φαίνεται να το έχουμε συνειδητοποιήσει. 

Θυμίζουμε ότι θεσμικά, μετά την αντίδραση, μάλλον «τυπικού» χαρακτήρα, που 
εκδηλώθηκε τον Ιούνιο του ‘13, δεν έχει οργανωθεί καμία μορφή αντίστασης. Σε 
νομικό επίπεδο, υπήρξε η προσφυγή πολιτών από Πάρο, Αντίπαρο και Νάξο στο ΣτΕ. 
Από μόνη της η προσφυγή, όμως, δεν επαρκεί να σταματήσει ή να ανατρέψει μια 
προδιαγεγραμμένη πορεία, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Νάξου (και αλλού). 
Το ζήτημα είναι πολιτικό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπισθεί.

Ευτυχώς, υπάρχουν πολίτες που έχουν καλύτερα αντανακλαστικά, τουλάχιστον. 
Σε Νάουσα, Παροικιά αναρτούν πανό με συνθήματα κατά της πώλησης των παρα-
λιών. Στην Αγκαιριά, κάτοικοι δραστηριοποιούνται και μαζί με το Τοπικό Συμβούλιο 
και συλλόγους συγκαλούν λαϊκή συνέλευση, σε μια προσπάθεια αφύπνισης της 
Παριανής κοινωνίας και των θεσμικών παραγόντων.

Η συνέλευση στην Αγκαιριά είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και προσφέρεται για την 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων τόσο από κοινωνικής όσο και από πολιτικής 
άποψης. Και αυτό φρόνιμο είναι να το λάβουν σοβαρά υπόψη πρώτα από όλα όσοι 
ασχολούνται ή λένε πως ασχολούνται (δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι) με την αυ-
τοδιοίκηση. 

Η αναγκαιότητα των Λαϊκών Συνελεύσεων
α) Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και η ευρύτητα των θεμάτων που 

τέθηκαν ανέδειξαν την αναγκαιότητα των λαϊκών συνελεύσεων, τη δημιουργία χώ-
ρων και δυνατότητας ουσιαστικής διαβούλευσης και αυθεντικής έκφρασης των δη-
μοτών, καθώς και την ανάγκη να λυθούν τα μεγάλα και χρονίζοντα προβλήματα 
της περιοχής (π.χ. αποχετευτικό, λιμάνι, κλπ). β) Επιβεβαιώθηκε ότι ο κόσμος είναι 
ανενημέρωτος για το θέμα (κανείς δεν ευθύνεται γι’ αυτό;). γ) Υπάρχει μια διάχυτη 
ανησυχία για τα τεκταινόμενα και για το «τι μέλει γενέσθαι», η οποία κάθε άλλο 
παρά αδικαιολόγητη είναι. δ) Ήταν αισθητή η απουσία των ανθρώπων της 
αυτοδιοίκησης. Αν αυτό συνεχιστεί και στο μέλλον, τότε η απάντηση για τον λόγο 
της απουσίας εξάγεται εύκολα. ε) Η σύνθεση των ανθρώπων που συμμετείχαν στη 
συνέλευση, έδειξε ότι το πρόβλημα αφορά όλους τους Παριανούς (και όχι μόνο). στ) 
Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, μεγάλο και ζωτικής σημασίας για τους πολίτες και το 
μέλλον του νησιού και γι’ αυτό δεν είναι εύκολος ο αποπροσανατολισμός των πολι-
τών. Η προσπάθεια δημιουργίας σύγχυσης και θολούρας, για να μπορεί ο καθένας 
να ψαρεύει ό, τι ψάρια τον βολεύει, είναι δύσκολο να ευδοκιμήσει. 

Κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις
α) Είναι σαφές ότι το πρόβλημα έχει σχέση με τον τουρισμό και την βιώσιμη ανά-

πτυξη του τόπου και επομένως είναι αναγκαίο και χρήσιμο να δούμε και αυτήν τη 
διάσταση. Όμως, είναι περισσότερο από σαφές ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο και 
υπερβαίνει την όψη του τουριστικού μέλλοντος της Αλυκής ή της Πάρου. Είναι κυρί-
ως ζήτημα κοινωνικό και πολιτικό που αφορά όλους τους πολίτες.

β) Είναι φανερό ότι αυτά που πραγματικά πουλιούνται είναι οι παραλίες με τους 
υγρότοπους/υδροβιότοπους που υπάρχουν εκεί και όχι απλώς κάποιες «βρώμικες»… 
λιμνούλες. Μια περιήγηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο θα πείσει και τον πιο 
δύσπιστο. 

Οι κρίσιμοι παράγοντες
α) Πρώτα ο χρόνος. Η τοπική κοινωνία, δεν έχει απεριόριστο χρόνο να οργανώ-

σει αποτελεσματικά την αντίδραση – αντίστασή της. Κάνουν μεγάλο λάθος εκείνοι 
που υποστηρίζουν ότι το ζήτημα δεν επείγει και επομένως μπορεί να… περιμένει. 
Θυμίσουμε ότι η «Πίσω Αλυκή», ο «Άγιος Νικόλαος», η «Παναγιά» και ο «Άγιος Προ-
κόπιος» εκχωρήθηκαν ταυτόχρονα στην ΤΑΪΠΕΔ. Στη Νάξο όμως, επιχειρήθηκε ήδη 
η τοπογράφηση της περιοχής (το απέτρεψαν δήμαρχος και κάτοικοι), ενώ με διαφη-
μιστική καταχώρηση αναζητούνται ενδιαφερόμενοι «επενδυτές». 

β). Το σοβαρότερο, όμως, είναι η καλλιέργεια εφησυχασμού. Κάποιοι ισχυρί-
ζονται ότι, εφόσον οι περιοχές Πάρου, Αντιπάρου, Νάξου, περιέχουν ή είναι υγρό-

τοποι/υδροβιότοποι, περιοχές natura, δεν κινδυνεύουν, επειδή προστατεύονται από 
την υπάρχουσα Ελληνική νομοθεσία ή οδηγίες της Ε.Έ. Ορισμένοι, μάλιστα, στοιχει-
οθετούν την άποψή τους, επικαλούμενοι το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) εκχώρησης 
των εκτάσεων στην ΤΑΪΠΕΔ. Άλλοι, πάλι, υποστηρίζουν ότι η εκχώρηση των παρα-
λιών στο ΤΑΪΠΕΔ δεν αποτελεί από μόνο του… πρόβλημα(;), διότι με το υπάρχον 
νομοθετικό πλαίσιο δε θα βρεθεί αγοραστής να τις αγοράσει!

Κατά τη γνώμη μας, όλες οι πιο πάνω εκτιμήσεις είναι έωλες. Βρίσκονται εκτός 
τόπου και χρόνου, αλλά και Ελληνικής πραγματικότητας. Επιπλέον είναι και επικίν-
δυνες για το κοινωνικό κίνημα, διότι, εκτός του εφησυχασμού που τροφοδοτούν, 
αποδομούν, άθελά τους, την επιχειρηματολογία κατά του ξεπουλήματος της δημό-
σιας περιουσίας μέσω της ΤΑΪΠΕΔ, διευκολύνοντας (εξ αντικειμένου) την κυβέρνη-
ση στην ολοκλήρωση του εγκλήματος, προτού οι τοπικές κοινωνίες προλάβουν να 
αντιδράσουν. 

Η καταστρατήγηση και παραβίαση του Συντάγματος στα μνημονιακά χρόνια (στα 
Π.Δ. θα… κολλήσουν;) και όσα εφαρμόζονται σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις κα-
ταδεικνύουν το λανθασμένο των εκτιμήσεών τους (τους διαφεύγει ότι στη Βουλή η 
πλειοψηφία νόμιμα μπορεί να νομοθετήσει αλλάζοντας την υπάρχουσα νομοθεσία 
και ότι, στην Ελλάδα, οι νόμοι φτιάχνονται για να… παραβιάζονται;). Η πραγματικό-
τητα μιλάει από μόνη της. Ενδεικτικά:

Ο «Άγιος Προκόπιος» Νάξου, μια μοναδική περιοχή με τρεις λιμνοθάλασσες, με 
σπάνια βλάστηση (αμμοθίνες, θάμνοι), παρουσία μεταναστευτικών πουλιών, natura 
2000, κλπ, «προικίζεται» με δόμηση 32.000 τ.μ. και με προτεινόμενες χρήσεις: ξε-
νοδοχειακό συγκρότημα, εξοχικές κατοικίες, εμπορικές χρήσεις (αξιοποίηση μέσω 
της διαδικασίας πολεοδομικής ωρίμανσης που περιγράφεται στο άρθρο 10 του ν. 
3986/2011). Επικουρικά, υπάρχουν: Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων 
Ακινήτων, Στρατηγικές Επενδύσεις, fast track, κλπ.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας (Α. Τζιτζικώστας) έμαθε για την πώληση 
του υδροβιότοπου Επανομής (προστατευόμενη περιοχή, χαρακτηρισμένη NATURA 
2000, κλπ) από δημοσίευμα. Και το άκρον άωτον της παράνοιας είναι ότι η ΤΑΪΠΕΔ 
πουλάει τον υδροβιότοπο – με προτεινόμενη χρήση την ανέγερση ξενοδοχείου, - τη 
στιγμή που η Περιφέρεια εκτελεί, με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 
έργα προστασίας, καθαρισμού, συντήρησης και ανάδειξής του!!! 

Το «πωλητήριο» της Κασσιόπης Κέρκυρας προβλέπει ανέγερση ξενοδοχείου δυ-
ναμικότητας 1500 κλινών, δημιουργία παραθεριστικού χωριού (δίπλα) για 5000 κα-
τοίκους, κλπ.

Τελικό συμπέρασμα: 1ον) Η ΤΑΪΠΕΔ είναι ο γάιδαρος και τα υπόλοιπα η… ουρά 
του. Αν «φάνε» τον γάιδαρο στην… ουρά θα κολλήσουν; 2ον). Τα νέα Δημοτικά Συμ-
βούλια, αν θέλουν πράγματι να υπερασπισθούν το δίκιο και τα συμφέροντα των 
παριανών και του νησιού και να δικαιώσουν το χαρακτήρα της Αυτο-διοίκησης, να 
εκδώσουν άμεσα απόφαση-ψήφισμα αντίστασης και να ηγηθούν δυναμικών κινη-
τοποιήσεων.

ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ


