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Η σηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα απαιτεί 
οργανωµένη, υπεύθυνη και µεθοδική βοήθεια στους 
µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου.
Εµπιστευθείτε τους νόµιµους, πιστοποιηµένους 
φορείς φροντιστηριακής εκπαίδευσης
από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων
& Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, στην Πάρο
και την Αντίπαρο.

Απόλυτη δικαίωση της Φωνής

Προς ολοκλήρωση
το αεροδρόμιο  

Παριανή γλυπτική 
και Αμφίπολη

Σύμφωνα με δημόσια δήλωση της κ. Λίλας Μαρα-
γκού, ομότιμης καθηγήτριας κλασικής αρχαιολογίας 
στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι Καρυάτιδες στην Αμ-
φίπολη, πιθανά να είναι έργο Παριανών γλυπτών. 

» σελ. 11

Επιτέλους 
μπάλα!

Ξεκινούν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, οι αγωνιστικές 
εκδηλώσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Κυκλάδων. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η 
πρώτη φάση του κυπέλου της ΕΠΣΚ και αγώνες του 
πρωταθλήματος Νέων. 

» σελ. 15 

» σελ. 6

» σελ. 8-9

Διασύνδεση
Κυκλάδων

Υπογράφτηκαν την περασμένη Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, 
οι συμβάσεις για την πρώτη φάση της ηλεκτρικής διασύν-
δεσης των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα.
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 312
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Κόκκινος
Αυτά είναι. Μία δεν πιάνει η ανακοίνωση της Λαϊκής 

Συσπείρωσης Πάρου για τα σχολεία, μπροστά στην 
ανακοίνωση Χαρ. Κόκκινου. Ο Μπάμπης, που θυμίζω 
ότι είναι μέλος της ΝΔ και αντιπεριφερειάρχης Ν. Αι-
γαίου με σχήμα που στηρίζεται από την κυβέρνηση, 
στην ανακοίνωση που εξέδωσε κατακεραυνώνει τους 
πάντες για τα εκπαιδευτικά κενά στο Ν. Αιγαίο. Α, τα 
βάζει ιδιαιτέρως με τον κ. Λοβέρδο και καταγγέλλει 
ότι «η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, εμ-
μένει σε διαπιστώσεις και σε επικοινωνιακά τρικ και 
δεν δίνει λύσεις». Τώρα εγώ τι να γράψω περισσότε-
ρο εκτός του ότι «μας είδαν αλευρωμένους και μας 
πέρασαν για φουρνάρηδες». Αντιπολίτευση ο Μπά-
μπης στις ανακοινώσεις, φουλ μνημονιακός στην πο-
λιτική του.

■ Αμφίπολη
Τα γλυπτά στο τάφο της Αμφίπολης είναι λέει πι-

θανόν να έγιναν από Παριανούς γλύπτες. Σιγά τα ωά. 
Εδώ έχουμε χτίσει σε κάθε βουνοκορφούλα του νη-
σιού. Στην Αμφίπολη για μερεμέτια δε θα φθάναμε;

■ Διαβούλευση
Μ’ αρέσει που έβγαλε ο δήμος ανακοίνωση για τη 

συμμετοχή φορέων στην επιτροπή διαβούλευσης. Πιο 
«νεκρό» όργανο κατά την τελευταία τετραετία δεν 
υπήρχε.

■ Μπουτόν
Αυτά είναι. Μετά την πόρτα στον προθάλαμο του 

γραφείου δημάρχου, τώρα τοποθέτηση και μπουτόν 
για «άνοιξε-κλείσε» της πόρτας Κωβαίου. Όπως πάμε 
σε λίγο καιρό θα θυμίζει φρούριο το γραφείο δημάρ-
χου Πάρου.

■ «Ενότητα»
Σημειολογική η πρώτη ανακοίνωση της «Ενότητας 

για το Μέλλον», με αφορμή την πρώτη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου. Προφανώς, θέλει η πρώην 
δημοτική πλειοψηφία να μας δείξει πως είναι παρού-
σα στις εξελίξεις. Βέβαια εκείνη η παράγραφος που 
γράφει: «Απευθυνόμενος προς το δήμαρχο, ο κ. Βλα-
χογιάννης, τόνισε ότι η πρώτη πράξη διαφάνειας και 
διαύγειας της νέας Δημοτικής αρχής θα είναι η απο-
κάλυψη κάθε αδιαφανούς ή ημιδιαφανούς ενέργειας 
που έγινε επί των ημερών του και τέλος ευχήθηκε 
καλή Φώτιση για την λήψη σωστών αποφάσεων χω-
ρίς έξωθεν επιρροές», σηκώνει μεγάλη συζήτηση…

■ Παναθηναϊκός
Εμένα με έζωσαν τα φίδια από εκείνη την ισοπαλία 

την πρώτη αγωνιστική με το Λεβαδειακό. Η ήττα στη 
Μυτιλήνη την περασμένη Κυριακή, μας γύρισε στην 
πρώτη χρονιά Αλαφούζου… Σαν κάτι να μην πάει καλά 
φέτος.

■ Μάρκος
Τύπος και υπογραμμός ο Κωβαίος, κατά την επίσκε-

ψη Χρυσοχοΐδη. Βρε δεν πα να έβραζε ο ήλιος και δεν 
πα να ήταν ντάλα μεσημέρι. Ο Μάρκος έσκασε μύτη 
με τη γκρι ατσαλάκωτη κουστουμιά και με ανάλογη 
γραβάτα στην πένα. Μιλάμε ότι ο Χρυσοχοΐδης δίπλα 
του με το τσαλακωμένο μαύρο σακάκι, στην καλύτερη 
θύμιζε ακόλουθό του. Μιλάμε ότι έσκισε ο Μάρκος.

■ Μπιζάς
Ο νέος έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, έσκασε 

μύτη με γαλάζιο πουκάμισο, προφανώς για να υπεν-
θυμίσει στον υπουργό, ότι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
είναι Νεοδημοκρατική!

■ «Σοβαρό»
Λοιπόν, η πρώτη σημερινή «σοβαρή» είδηση έχει να 

κάνει με την κόρη του πρώην υπουργού, κ. Γ. Βουλ-
γαράκη. Η κόρη του Παυλίνα, που είναι πραγματικά 
φωνάρα, παράτησε τη σχέση που είχε με τον επιχειρη-
ματία, κ. Πέτρο Απαλάκη (που ειλικρινά, πρώτη φορά 
ακούω το όνομά του). Η Παυλίνα λοιπόν, τα έφτιαξε 
τώρα, με τον κ. Χρήστο Ψωμόπουλο (που συγχωρέστε 
με, αλλά και εκείνου πρώτη φορά ακούω το όνομά 
του), ο οποίος στο παρελθόν, όπως διαβάζω στις αγα-
πημένες μου «σοβαρές» ειδήσεις, είχε απασχολήσει τη 
δημοσιότητα, λόγω των σχέσεών του με την  Τζούλια 
Αλεξανδράτου (την τελευταία και έχω ακούσει το όνο-
μά της και την έχω δει και σε κινηματογραφική υπερ-
παραγωγή… για όποιον έχει γνώσεις περί ερωτικού 
κινηματογράφου…).

■ Αντίπαρος
Δεν ξέρω αν είχαν ειδοποιηθεί ή δεν άκουσαν το 

παραμικρό την περασμένη εβδομάδα για την επίσκεψη 
Χρυσοχοΐδη, σχετικά με τις εργασίες του νέου αερο-
δρομίου Πάρου. Πάντως στην απογραφή των ενδια-
φερόμενων παραγόντων, δε βρέθηκε κανείς από το 
Δήμο Αντιπάρου…

■ Προφητεία 1
Έλεγε ο Γ. Ραγκούσης, στη συνέντευξή του στη Φ.τΠ. 

τον Ιανουάριο του 2013 στην ερώτηση μας, αν υπάρ-
χει πιθανότητα να μείνει ένα πεδίο ελιγμών στο που-
θενά, το νέο αεροδρόμιο Πάρου: «Αυτό το ενδεχόμενο 
δεν υπάρχει. Τώρα πια, το Ελληνικό Κράτος δεσμεύ-
τηκε. Είναι υποχρεωμένο πλέον να ολοκληρώσει το 
έργο. Βέβαια, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει 
πως το έργο θα εξελιχθεί χωρίς δυσκολίες και μικρο-
προβλήματα».  

■ Προφητεία 2
Στην άλλη ερώτησή μας στο Γ. Ραγκούση, για το 

αν το νέο αεροδρόμιο Πάρου, μπορούσε να μπει στο 
ΕΣΠΑ, ο πρώην υπουργός είχε απαντήσει: «Τότε όχι, 
σας το είπα. Στο μέλλον μπορεί. Αυτό που μας ενδι-
αφέρει εμάς είναι ότι από τη στιγμή που το έργο ξε-
κίνησε θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά. Τώρα είναι δε-
σμευμένο το Ελληνικό Κράτος, να κάνει και το κτίριο».

■ Irina Shayk
Σύμφωνα με τους φίλους μου, σε πολύ σοβαρές 

συζητήσεις που είχα μαζί τους, η κυρία που είχε την 
ωραιότερη παρουσία φέτος στην Πάρο, ήταν η εικο-
νιζόμενη Irina Shayk. Η κ. Shayk (γνωστή μοντέλα για 
τους αμύητους) είναι το κορίτσι του Κριστιάνο Ρονάλ-
ντο (έχω και original μπλούζα του με τα χρώματα της 
Ρεάλ). Σημειώνω ακόμα, ότι η Irina σήκωσε σε όλα 
τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης φωτογραφίες της από 
το νησί μας και αυτός είναι ο λόγος βεβαίως… που η 
παρέα μου την ανακηρύσσει την ωραιότερη παρουσία 
του φετινού καλοκαιριού στην Πάρο. Το μόνο πρόβλη-
μα που έχει –όπως βλέπετε και στη φωτογραφία- είναι 
ότι έχει μαύρες ρίζες το μαλλί της και δεν ταιριάζει στο 
ξανθό σύνολο της κόμμωσης. 

■ Κουίζ
Πότε αρχίζει ο χειμώνας στην Πάρο; Απάντηση: Όταν 

ξεκινήσουν οι συγκεντρώσεις για διάφορα ζητήματα 
που υπάρχουν επί 12 μήνες.

■ Αντίπαρος
Σήμερα (19/9), συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο 

Αντιπάρου και μεταξύ των θεμάτων είναι και η συζή-
τηση για την «επιλογή μονίμου χώρου για την διεξα-
γωγή των δημοσίων συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου». Καιρός ήταν και φυσικά σε βάθος χρό-
νου πρέπει να βρεθεί και ένα αξιοπρεπές -από θέμα 
χώρου- κτίριο, για να στεγάσει το Δήμο.

■ Πατέλης
Όλο τους καλοκαιρινούς μήνες υπήρχε η διαρροή 

ότι ο κ. Άγγ. Πατέλης, θα καταλάμβανε τη θέση αντιδη-
μάρχου. Τελικά, ανακοινώθηκαν επίσημα οι δύο αντι-
δήμαρχοι, αλλά το όνομα του κ. Πατέλη δεν ακούστη-
κε. Όπως λέγεται ο ίδιος, δεν επιθυμεί τη θέση.

■ Πρόεδροι
Δύο πρόεδροι έγραψαν ιστορία με τις τούμπες που 

έφαγαν με το ποδήλατο. Ο ένας (Γ. Παπανδρέου), όταν 
επιχείρησε να διορθώσει την αλυσίδα του ποδηλάτου 
εν κινήσει. Ο άλλος, ο πρόεδρος των καφεστιατορίων, 
Τ. Κουρκουλόπουλος, έφαγε την τούμπα όταν επιχεί-
ρησε –και αυτός εν κινήσει- να βάλει με το δεξί χέρι το 
κινητό του στην αριστερή τσέπη! 

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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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Ευχαριστίες
της Δ.Κ. Αγκαιριάς

Η Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς και ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος, ευχαριστούν τα μέλη τους για την άψογη 
συνεργασία και την πολύτιμη βοήθεια τους, καθώς και 
τον Παναγιώτη Κουταλίδη για την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του 
Σταυρού. 

Για την παραχώρηση δωματίων τους: Villa 
Konitopoulos, Studio Anixis, Evi Rooms, Γιάννη Σκαν-
δάλη και τον Στέφανο και Γιακουμίνα Σκανδάλη. Ευχα-
ριστούμε: Την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, την Υπηρε-
σία Περιβάλλοντος και τον προϊστάμενο Γιώργο Νίκα.

Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς των εκ-
δηλώσεων της θερινής περιόδου 2014: Παρούσης 
Γιώργος (Το ΜΟΥΡΑΓΙΟ, Σουβλατζίδικο), Σκανδάλης 
Γιάννης (ΑΛΥΚΗ), Σκανδάλης Άκης (ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ), 
Σκανδάλης Εμμανουήλ (ΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ), Παρούσης 
Νίκος (ΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ), Χανιώτης Γεώργιος (ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ), Σκιαδάς Μαρίνος 
(CYCLON), Κουταλίδης Παναγιώτης (ΑΠΟΠΛΟΥΣ), 
Καλδής Παναγιώτης (ΠΥΘΑΡΑ), Σαλματάνης Μάριος 
(THALASSA MOU, Αλιπράντης Αρσένης (ΑΦΡΟΔΙ-
ΤΗ), Παρούση Μαρίνα (ΜΑΡΙΝΑ), Χανιώτης Παύλος 
(CHANIOTIS RENT A CAR), Ρούσσος Αντώνης, Κα-
λογήρου Δημήτρης (ΜΕΛΙΝΟΣ), Μιτσόβ  Ίβο (ΤΟ ΛΙ-
ΒΑΔΑΚΙ), Σιφναίου Γεωργία (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ), Χανιώτης 
Δημήτρης (ΤΟ ΜΠΟΣΤΑΝΙ), Κάβα Ραγκούση, Τρίχας 
Βασίλης (ΕΛΙΝ), Παρούσης Δημήτρης (ΧΡΩΜΑΤΑ), 
Λουκής Γεώργιος (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ), Vander Beken 
Denis (AQUA MARINE), Κεχαγιάς Γεώργιος (ΠΕΡΙ-
ΠΤΕΡΟ), Σκανδάλη Καλλιόπη (PROTON), Λουκής Μα-
νώλης, Σαρρής Παναγιώτης.

Στην Άνδρο!
Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, θα επισκεφθεί την 

Άνδρο, όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο γυναι-
κών Κυκλάδων, από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2014.

Για την Άνδρο διοργανώνεται εκδρομή από το σύλ-
λογο γυναικών Νάουσας και όπως υποστηρίζει ο φο-

ρέας σε ανακοίνωσή του: «[…] μπορούν να συνοδεύ-
σουν την αποστολή, όσες φίλες, φίλοι και μέλη του το 
θέλουν. Από τις διοργανώτριες του συνεδρίου στην 
Άνδρο έχει ετοιμαστεί ένα πλήρες πακέτο διαμονής, 
διατροφής και ξεναγήσεων».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ελευθερία Μπαρ-
μπαρίγου στους αριθμούς τηλεφώνων: 22840 51402 
και 694 5533328.

Ευχαριστίες
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», έδωσε την 

περασμένη εβδομάδα στο ανοιχτό θέατρο Λευκών την 
τελευταία παράσταση του έργου «αμφιβολία».

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος μεταξύ άλλων επιση-
μαίνει: «[…] Ευχαριστούμε το σύλλογο Λευκών «Υρία» 
για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία καθώς και 
όλους εσάς που ήρθατε να δείτε την παράσταση μας. 
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», θερμά ευχα-
ριστεί τη θεατρική ομάδα και τους συντελεστές του 
έργου για την πολύτιμη βοήθεια που πρόσφεραν στην 
παραγωγή του έργου. Καλή αντάμωση».

Εκδρομή του «Υρία»
O πολιτιστικός σύλλογος «Υρία» Λευκών, θα πραγ-

ματοποιήσει μονοήμερη εκδρομή σε Δήλο και Μύκο-
νο, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, με το πλοίο «NAXOS 
STAR». 

Η αναχώρηση θα γίνει από το λιμάνι της Νάουσας 
στις 09.45 και η τιμή του εισιτήριου είναι στα 30 ευρώ 
με επιστροφή. Για περισσότερες πληροφορίες και κρα-
τήσεις στο τηλ.: 6972 225545. 
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Νέο αεροδρόμιο 
- Νέα εποχή

Το νέο αεροδρόμιο της Πάρου σε λίγους μήνες, αν 

δεν υπάρξει κάποια σοβαρή ανατροπή, θα είναι η νέα 

πύλη εισόδου για το νησί μας και όχι μόνο. Ας αφή-

σουμε τη μιζέρια των ελάχιστων και ας ασχοληθούμε 

με τα σοβαρά θέματα που θα προκύψουν από τη λει-

τουργία του νέου αεροδρομίου. Σοβαρά θέματα εννο-

ούμε τη διαχείριση της νέας πραγματικότητας που θα 

δημιουργηθεί με τη λειτουργία αυτής της πύλης.

Πρόσφατα, σε μια συζήτηση με έναν επιχειρηματία 

του τουρισμού στην Ήπειρο μου εξηγούσε για την 

ανατροπή (σε θετική κατεύθυνση) που προκάλεσε η 

λειτουργία της Εγνατίας οδού στην ευρύτερη περιοχή. 

Άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα της περιοχής η Εγνα-

τία. Μια ανάλογη ανατροπή θα έχουμε και στην οικο-

νομία των νησιών μας. Αυτό το ενδεχόμενο πρέπει να 

απασχολήσει σοβαρά όλες τις επαγγελματικές ομάδες 

των νησιών μας. Ο έπαρχος και οι δύο δήμαρχοι πρέ-

πει να οργανώσουν σειρά συζητήσεων για να προετοι-

μαστούμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και 

τα νέα δεδομένα.

Ας αναρωτηθούμε: οι υποδομές των νησιών μας 

είναι ικανές να 

αντιμετωπίσουν τις 

απαιτήσεις της νέας 

εποχής, της εποχής 

μετά την έναρξη λει-

τουργίας του νέου 

αεροδρομίου;

Ένα αεροδρόμιο 

στο κέντρο των Κυκλάδων δε θα εξυπηρετεί μόνο 

εκείνους που θα έρθουν στην Παρο και την Αντίπαρο, 

αλλά θα εξυπηρετεί και όλους όσοι ταξιδεύουν για τα 

γύρω νησιά, όπως σήμερα γίνεται με τα αεροδρόμια  

Σαντορίνης και Μυκόνου. Άρα θα χρειαστεί τακτική 

σύνδεση της Πάρου με τα άλλα νησιά. Έχουμε λοιπόν 

τις λιμενικές υποδομές, έχουμε τα πλοία που θα εξυ-

πηρετούν τη Νάξο, τη Σίφνο, τη Σέριφο κ.λπ.. Τα κα-

ταλύματα είναι τόσα και ποιοτικά στο  επίπεδο εκείνο 

που συνήθως απαιτούν οι τουρίστες που ταξιδεύουν 

με το αεροπλάνο;

Οι υποδομές των νησιών μας στην ύδρευση και 

την αποχέτευση 

έχουν την ικανότη-

τα να αντέξουν μια 

τουριστική περίοδο 

τεσσάρων ή και πέ-

ντε μηνών; Το οδικό 

δίκτυο και οι κυκλο-

φοριακές ρυθμίσεις 

μπορούν να αντέξουν τέτοια πίεση;, Τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς επαρκούν για να καλύψουν ανάγκες μετα-

κίνησης των επισκεπτών που προορίζονται για τα χω-

ρία της Πάρου ή οδεύουν για τα λιμάνια με προορισμό 

άλλα νησιά;

Γίνεται φανερό ότι θα προκύψουν πολλά ζητήματα 

που θα πρέπει έγκαιρα να προβλεφθεί η λύση τους 

και να σχεδιαστούν από τώρα οι ενέργειες που δε θα 

βάλουν σε κίνδυνο τα οφέλη που θα έχουμε από τη 

λειτουργία του νέου αεροδρομίου.

 Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θα πρέπει όλοι οι 

επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν είναι η αλλαγή νο-

οτροπίας στην αντιμετώπιση των επισκεπτών μας. Το 

άγχος της μικρής τουριστικής περιόδου που θα πρέ-

πει όμως να μας εξασφαλίσει πολλά για τον υπόλοιπο 

χρόνο, πρέπει να αντικατασταθεί με την ηρεμία μιας 

παρατεταμένης σεζόν και την ευγένεια της σιγουριάς.

 Το θέμα της προετοιμασίας της αγοράς είναι πολύ 

σοβαρό και πρέπει έγκαιρα να μας απασχολήσει 

όλους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια χρόνου για αναβο-

λές. Η έναρξη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, 

καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πραγματοποιηθεί 

σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα. Ας σπεύσουμε. 

Λαουτάρης

Κύριε αρχισυντάκτη,
Υπάρχει κάποιος που συμφωνεί με το έγκλημα που επιχειρεί 

η κυβέρνηση μέσω ΤΑΪΠΕΔ ξεπουλώντας τα φιλέτα γης σε 
Παρο και Αντίπαρο; 

Λευκιανός

 στο στόχαστρο

βαφές αυτοκινήτων |  αµµοβολές |  ηλεκτροστατικές βαφές

δώστε ζωή σε κάθε µεταλλική
επιφάνεια εξασφαλίζοντας

άψογο αποτέλεσµα

Κοσµάς Ελευθέριος
Παροικία | Τ. 22840 24670 | Κ. 697 2207028

www.kosmaspaints.gr | info@kosmaspaints.gr
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∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ

ΚΟΚΚΙΝΩΝ

ΤΙΜΩΝ
20-30/9

ΨΩΝΙΣΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ,

& ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ ∆ΩΡΑ
» Ένα 2ηµερο ταξίδι για δύο άτοµα στην Σαντορίνη

σε ξενοδοχειο 4*- Lilium Villas Santorini
» Μια υποτροφία σπουδών στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ για ένα χρόνο, αξίας 2.200€
» Μια υποτροφία σπουδών στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ για ένα χρόνο, αξίας 3.000€

∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ
ΚΟΚΚΙΝΩΝ
ΤΙΜΩΝ

συµµετέχω στο

στηρίζω την αγορά µου!
χορηγοί - δωροθέτες
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Από το «νέο λύκειο»
     µέχρι το πανεπιστήµιο

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΓΝΩΣΗ - Κ.ΡΟΚΟΝΙ∆ΑΣ | ΜΕΘΟ∆ΙΚΟ - Ν & Α. ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ
ΦΑΣΜΑ - Ι. ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Α. ΡΑΠΤΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Τ. ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – Κ. ΜΠΙΖΑΣ

Ενηµέρωση για γονείς & µαθητές

Εισηγητής: Στράτος Στρατηγάκης
• Μαθηµατικός – Ερευνητής, Σύµβουλος Σταδιοδροµίας

• Εκπαιδευτικός Συντάκτης του «nastemporiki.gr» και του «Αγγελιοφόρου» της Θεσσαλονίκης
• Συνεργάτης της «Ελευθεροτυπίας» και της «Καθηµερινής»

Κυριακή 28/9, 11 π.µ.
αίθουσα ΜΕΑΣ Αρχίλοχος

 Ποιά οµάδα προσανατολισµού
και πώς θα την επιλέξω;

 Πώς επιλέγω σπουδές & επάγγελµα;
 Πόσο "µετράει" ο βαθµός των

τριών τάξεων του Λυκείου;
 Πώς θα φτάσω στην επιτυχία;

Κόκκινες τιμές! 
Το ΔΣ του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου 

Πάρου-Αντιπάρου, σε συνεδρίασή του αποφάσισε 
στο πλαίσιο της ημέρας του Ελληνικού εμπορίου 
που γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρί-
ου, να ανακοινώσει στους επαγγελματίες και στο 
καταναλωτικό κοινό ότι θα διοργανώσει από 20 
έως 30 Σεπτεμβρίου 2014, ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ κόκκι-
νων ΤΙΜΩΝ

Σε αυτό το «κόκκινο» δεκαήμερο τα καταστήμα-
τα της Πάρου και Αντιπάρου έχουν την δυνατότητα 
να επιλέξουν από 5-10 προϊόντα που θα πωλούνται από -50 έως -70 %. Οι 
καταναλωτές εκτός από την ευκαιρία που τους δίδεται να αποκτήσουν τα 
προϊόντα αυτά, σε μια περίοδο που δεν ενεργούνται εκπτώσεις, θα έχουν 
την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό φωτογραφίας που θα διε-
νεργείται ταυτόχρονα σε σελίδα του face book - ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ κόκκινων 
ΤΙΜΩΝ

Οι καταναλωτές καλούνται να φωτογραφηθούν εντός του καταστήματος, 
μπρος από την ειδική αφίσα με ή χωρίς τον-ην επιχειρηματία. Οι φωτογρα-
φίες που θα λάβουν στην σελίδα του facebook τα περισσότερα like, θα 
κερδίσουν στην κλήρωση που θα γίνει στα γραφεία του Εμποροεπαγγελ-
ματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 11 το 
πρωί, με παρουσία συμβολαιογράφου, τα παρακάτω δώρα

- ένα 2ημερο ταξίδι για δύο άτομα
- μια υποτροφία σπουδών στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ για ένα χρόνο
- μια υποτροφία σπουδών στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ για ένα χρόνο
Σημειώνουμε ότι οι τυχεροί θα παραλάβουν το δώρο τους επιτόπου και 

εφόσον καταθέσουν στην συμβολαιογράφο την απόδειξη της αγοράς που 
πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα της φωτογραφίας.

Τέλος, σε ανακοίνωση του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου παρακα-
λούνται τα καταστήματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι χορηγοί και οι 
δωροθέτες που επιθυμούν να ενημερωθούν και να συμμετέχουν σε αυτήν 
την προωθητική καμπάνια, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο τηλέφωνο του 
γραφείου 22840 22262 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@esparou.gr.

Αλλαγές στο
λιμάνι Πειραιά

Άλλαξε από 
την περα-
σμένη Τρίτη 
(16/9) -και 
για διάστημα 
τουλάχιστον 
δύο ετών- η 
κυκλοφορία 
μπροστά από 
το λιμάνι του 
Πειραιά και 
συγκεκριμένα 
στην περιοχή 
που ελλιμε-
νίζονται τα 
πλοία από Κυ-
κλάδες.

Όπως ανα-
κοίνωσε η 
«Αττικό Με-
τρό», στην περιοχή μπροστά από τον σταθμό 
ΗΣΑΠ Πειραιά, το ρεύμα κυκλοφορίας της 
Ακτής Καλλιμασιώτη με κατεύθυνση προς το 
κέντρο του Πειραιά, μετατοπίζεται προς τη 
θάλασσα, με μείωση των λωρίδων κυκλο-
φορίας σε δύο. 

Θα ακολουθήσει και το άλλο ρεύμα έως 
τις αρχές Οκτωβρίου. Όπως είναι επόμενο, η 
πεζογέφυρα τίθεται εκτός κυκλοφορίας και η 
κίνηση των πεζών θα γίνεται μέσω επίγειων 
διαβάσεων στην οδό Λουδοβίκου. Σημειώ-
νεται ότι όλες οι υφιστάμενες γραμμές των 

μέσων μεταφοράς παραμένουν σταθερές. 
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπροστά από 
τον σταθμό του Ηλεκτρικού τίθενται σε ισχύ 
προκειμένου να απελευθερωθεί το σημερινό 
οδόστρωμα για την κατασκευή του υπόγει-

ου σταθμού Πειραιά του μετρό. Ο σταθμός 
είναι ο προτελευταίος της επέκτασης της 
Γραμμής 3, από την Αγία Μαρίνα μέχρι το 
Δημοτικό Θέατρο. Θεωρείται ο πιο δύσκολος 
κατασκευαστικά, καθώς βρίσκεται κάτω από 
την επιφάνεια της θάλασσας, σε πολύ μικρή 
απόσταση από αυτήν και δίπλα στο μεγάλο 
διατηρητέο κτίριο των ΗΣΑΠ. Μάλιστα ο 
σταθμός έχει μετατοπιστεί από τη θέση που 
είχε αρχικά χωροθετηθεί λόγω αγωγών. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επέκταση 
θα δοθεί στο επιβατικό κοινό το 2017.
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Διασύνδεση Κυκλάδων

Υπογράφτηκαν την περασμένη Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, οι συμβάσεις για την 
πρώτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλά-
δα. Το έργο είναι προϋπολογισμού 240 εκατομμυρίων ευρώ και θα ολοκληρωθεί 
σε δυο χρόνια. Όπως δηλώθηκε από τον υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Μάκη Παπαγεωργίου, 
το ετήσιο όφελος όταν ολοκληρωθεί το έργο, ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ 
το χρόνο.

Η υπογραφή της διασύνδεσης πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του υφυπουρ-
γού ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, του υπουργού εργασίας, Γιάννη Βρούτση, του Πε-
ριφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκου, των πρέσβεων Ιταλίας, Γαλλίας και Σουη-
δίας, του προέδρου της ΡΑΕ και της διοίκησης της ΔΕΗ.

Σημειώνουμε, ότι το έργο είναι ζωτικής σημασίας και ταυτόχρονα σημαντικής 
προτεραιότητας στη χάραξη της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας, που βρισκό-
ταν σε στασιμότητα τουλάχιστον 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι αρχικές μελέ-
τες. Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την ηπειρωτική χώρα είναι απόλυτα 
συνυφασμένη με την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, πριν 
από ένα χρόνο επαναπροκηρύχθηκε με δημόσια διαβούλευση και διακήρυξη ο δι-
εθνής μειοδοτικός διαγωνισμός. Μετά από πολυσύνθετη διαγωνιστική διαδικασία, 
πραγματοποιήθηκε σταδιακά η επιλογή των αναδόχων μετά από εξαντλητικές δι-
απραγματεύσεις της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ με τους Ελληνικούς και ξένους οίκους 
που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Η Α’ Φάση τού έργου διαχωρίζεται στις ακόλουθες ομάδες:
- Oμάδα Α: Υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Λαυρίου – Σύρου, συνο-

λικού μήκους 108 χλμ. Ανάδοχος του έργου επιλέχθηκε η εταιρεία Prysmian και ο 
χρόνος παράδοσής του είναι 22 μήνες.

- Ομάδα B: Υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV, από την 
Σύρο προς Τήνο, Μύκονο και Πάρο, και τερματικό καλωδίων 150 kV στην 
Τήνο. Ανάδοχος του έργου επιλέχθηκε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ και ο χρόνος 
παράδοσής του είναι 22 μήνες.

- Ομάδα Γ: Υποσταθμός Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, υπαίθριες δια-
τάξεις σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου καθώς και 3 Υποσταθμοί 
Υποβιβασμού 150 kV προς Μέση Τάση στις νήσους Σύρο, Πάρο και Μύ-
κονο. Ανάδοχος του έργου επελέγη η εταιρεία ALSTOM Grid S.p.A. και ο χρόνος 
υλοποίησης του έργου είναι οι 22 μήνες.

- Ομάδα Δ: Συγκρότημα «SVC», αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος +/- 100 
MVAr στην Σύρο. Ανάδοχος του έργου επελέγη η σύμπραξη της Ελληνικής ABB με 
την ΑΒΒ Σουηδίας και ο χρόνος παράδοσής του είναι 18 μήνες.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Παπαγεωργίου, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Βά-
ζουμε σήμερα πλώρη ώστε, μετά από πολλές δεκαετίες, ο ηλεκτρικός βρόχος δι-
ασύνδεσης των Κυκλάδων να αποτελεί - σε μόλις δύο χρόνια από τώρα – πραγ-
ματικότητα. (…) Με τεράστιες ωφέλειες όχι μόνο για αυτές τις περιοχές αλλά για 
όλους τους καταναλωτές ρεύματος, που θα δουν σημαντικές μειώσεις στους λο-
γαριασμούς τους. Μόνο από τη διασύνδεση των Κυκλάδων εξοικονομούνται 100 
εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ και με την υλοποίηση του έργου της Κρήτης, που 
ακολουθεί, θα δουν μειώσεις κατά ακόμη 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και φυ-
σικά, θωρακίζουμε και ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια της οικονομίας μας, τον 
τουρισμό, καθώς με τα έργα αυτά βάζουμε τέλος στους κινδύνους blackout 
για τους βασικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Γιάννης Γιαρέντης, ανέ-
φερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων δεν είναι 
μόνο ένα έργο υποδομής. Είναι ένα έργο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή για το 
ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Γίνεται πράξη η ηλεκτρική ζεύξη των 4 μεγάλων 
νησιών των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο σύστημα με πρώτο στό-
χο την ασφάλεια και αξιοπιστία του εφοδιασμού με Ηλεκτρική Ενέργεια και πολ-
λαπλά οφέλη για τους καταναλωτές, τις τοπικές οικονομίες, τον τουρισμό και το 
περιβάλλον».

Τα οφέλη
Τα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία από την διασύνδεση των Κυκλάδων, 

είναι τα ακόλουθα:
- Τα έργα διασυνδέσεων των Κυκλάδων και στη συνέχεια της Κρήτης θα φέ-

ρουν ένα πολύ μεγάλο μόνιμο όφελος και θα οδηγήσουν στη σημαντική ελά-
φρυνση του τιμολογίου των Ελλήνων καταναλωτών μέσα από την μεγάλη 
μείωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που πληρώνονται σήμερα στους 
λογαριασμούς ρεύματος από όλους τους καταναλωτές, ώστε να καλύπτεται το ση-
μαντικά υψηλότερο κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών. Το εκτιμώμενο όφελος 
υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

- Ομαλοποιείται και σταθεροποιείται το ηλεκτρικό δίκτυο των νησιών, 

γεγονός που διασφαλίζει τις τοπικές οικονομίες αλλά και την απρόσκοπτη ανάπτυξη 
στον τουρισμό.

- Βελτιώνεται η αξιοπιστία της παρεχόμενης ενέργειας αφού θα υπάρχουν 
δύο δρόμοι τροφοδότησης, ένας από Λαύριο και ένας από Νότια Εύβοια.

- Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση υλοποίησης του 
έργου.

- Ενισχύεται η εγχώρια βιομηχανική παραγωγή.
- Οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και το τοπικό εμπόριο κατά την υλοποίηση του 

έργου.
- Μειώνεται σημαντικά η περιβαλλοντική επιβάρυνση στα εν λόγω νη-

σιά λόγω της παύσης λειτουργίας των αυτόνομων θερμικών σταθμών παραγωγής.
- Δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για τη βέλτιστη αξιοποίηση του αιολι-

κού δυναμικού σε αυτές τις περιοχές.

Η Περιφέρεια
Στην υπογραφή των συμβάσεων του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μετα-

φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), στην Αθήνα, για την Α’ φάση του έργου «Ηλεκτρικής 
διασύνδεσης των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική Ελλάδα» παρέστη και ο Περιφερει-
άρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, μαζί με τον χωρικό Αντιπεριφει-
άρχη Κυκλάδων, κ. Γιώργο Λεονταρίτη.

Ο κ. Γ. Χατζημάρκος, σε δηλώσεις του είπε: «Λύθηκε ένας γόρδιος δεσμός, στό-
χος και όνειρο δεκαετιών, η ηλεκτρική σύνδεση των νησιών μας που ξεκινά από τις 
Κυκλάδες, τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά η αρτιότερη λύση, ανοίγει και τον 
δρόμο για την αξιοποίηση του μεγαλύτερου ενεργειακού πεδίου της χώρας μας, του 
Αιγαίου».

Τέλος, την εκδήλωση χαιρέτησαν, εκτός από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
κ. Γιώργο Χατζημάρκο, ο Υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης, που δή-
λωσε: «Αισθάνομαι πραγματικά τυχερός, τόσο ως μέλος της Κυβέρνησης αλλά και ως 
βουλευτής Κυκλάδων, που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην παρουσίαση και υλοποίηση 
του μεγαλύτερου έργου υποδομής στην ιστορία του Νομού Κυκλάδων.

Για πρώτη φορά ύστερα από 20 χρόνια στασιμότητας, ξεκινούν οι εργασίες για την 
ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων. Επιτέλους το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. 
Σήμερα επιβεβαιώνεται έμπρακτα, με την υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έρ-
γου, ότι η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθή-
κες προχωράει μπροστά, προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και στην ανάπτυξη της 
πατρίδας μας. Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών της Σύρου, της Πάρου, της Τήνου, 
της Μυκόνου και της Νάξου ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία μέσα στο 2016. 
Η συνολική δαπάνη του έργου έχει εκτιμηθεί στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Η ηλεκτρική 
ζεύξη των μεγάλων Κυκλαδίτικων νησιών με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα 
είναι ένα φιλικό στο περιβάλλον έργο που προσφέρει τεράστια οφέλη για όλους τους 
κατοίκους των περιοχών.

Πέρα από την άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου, εξασφαλίζεται οριστικά η σταθερή και ομαλή ηλεκτροδότηση των νησιών, αλλά 
και ενισχύονται σημαντικά οι τοπικές οικονομίες και η τουριστική τους ανάπτυξη, αφού 
ποτέ πια τα νησιά αυτά, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά τους, δεν θα απειληθούν 
– όπως έγινε πολλές φορές στο παρελθόν – από διακοπή ρεύματος. Και κάτι ακόμη 
εξίσου σημαντικό, με την ολοκλήρωση του έργου, 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα 
εξοικονομούνται μέσα από τους λογαριασμούς τους της ΔΕΗ για όλους τους Έλληνες 
πολίτες. Στη συνέχεια σειρά έχει η υλοποίηση της διασύνδεσης της Κρήτης, που θα 
αποφέρει επιπλέον εξοικονόμηση άλλων 400 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Όλα αυτά 
αποδεικνύουν στην πράξη, ότι όταν υπάρχει θέληση και πολιτική βούληση ξεπερνώ-
νται όλα τα εμπόδια. Όπως ακριβώς, δηλαδή, έγινε και στο υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, όπου η πολιτική του ηγεσία, ο υφυπουργός Ασημά-
κης Παπαγεωργίου, η ΑΔΜΗΕ και όλα τα στελέχη εργάστηκαν μεθοδικά και ολοκλήρω-
σαν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

Κυρίες και κύριοι,
Είμαι πεπεισμένος, ότι αυτός ο ευλογημένος τόπος, τα νησιά του αρχιπελάγους μας 

που είναι σήμερα στο επίκεντρο της κυβέρνησης, παρά τις αντιξοότητες, θα πάνε ακόμα 
πιο μπροστά. Σήμερα παίρνουν αυτό που τους αξίζει, ένα έργο που περνάει τις Κυκλά-
δες σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και ευημερίας!».
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Επιτροπή 
διαβούλευ-
σης

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Πάρου προς 
τους φορείς, ζητά να ορίσουν εκπροσώπους για 
τη συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής δια-
βούλευσης.

Στην ανακοίνωσή του ο δήμος του νησιού 
μας σημειώνει: «Παρακαλούμε εντός δέκα ημε-
ρών από τη λήψη της παρούσας επιστολής να 
ορίσετε τον εκπρόσωπό σας προκειμένου να 

οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 
3852/2010, η οποία γνωμοδοτεί για θέματα 
γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παρα-
πέμπονται σ’ αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο 
ή το Δήμαρχο και αποτελείται από είκοσι πέντε 
έως πενήντα μέλη».

Ο δήμος μας έστειλε την παραπάνω επιστολή 
στους παρακάτω αποδέκτες: Εμπορικό Σύλλογο 
Πάρου-Αντιπάρου, Τοπικούς Επαγγελματικούς 
Συλλόγους, Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων, 
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία 
Εργαζομένων Ο.Τ.Α. και Νομικών του Προσώ-
πων, Επιστημονικούς Συλλόγους, Αθλητικούς 
Συλλόγους, Πολιτιστικούς Συλλόγους, Εθελο-
ντικές Οργανώσεις Πολιτών και Λοιπούς Συλ-
λόγους και Φορείς.

Στο χαμηλό 
ΕΝΦΙΑ 
οι «μικροί»

Στο χαμηλό συντελεστή του 
ΕΝΦΙΑ εντάσσονται οι ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις που λειτουρ-
γούν ως ατομικές επιχειρήσεις 
(μικρές επιχειρήσεις, τουριστικά 
καταλύματα κ.ά.), σύμφωνα με 
ρύθμιση που αποδέχθηκε η κυ-
βέρνηση κατά τη συζήτηση της 
τροπολογίας στη Βουλή.

Παράλληλα ξεκαθαρίσθηκε ότι 
θα ενταχθούν στον υψηλό συντε-
λεστή του ΕΝΦΙΑ οι βίλες και οι 
κατοικίες που ενοικιάζονται την 
τουριστική περίοδο.

Αναφερόμενη στη ρύθμιση, η 
υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κε-
φαλογιάννη, επεσήμανε ότι «δι-
ασφαλίζεται η ανταγωνιστικότη-
τα των μικρών επιχειρήσεων, οι 
οποίες σε διαφορετική περίπτω-
ση θα πλήρωναν πολλαπλάσιο 
φόρο» καθώς «θα φορολογού-
νταν ως κατοικίες».

Ανανέωση 
αδειών κατοχής
κυνηγετικών όπλων

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων έγινε 
γνωστό ότι στο πλαίσιο της προώθησης νομοθετικών 
ρυθμίσεων που στοχεύουν στη διευκόλυνση των πολι-
τών, υπάρχουν για τους κατόχους κυνηγετικών όπλων 
νέες ευνοϊκές διατάξεις που αφορούν στην έκδοση και 
ανανέωση των αδειών τους.

Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση 
ενός προβλήματος που ταλάνιζε καθημερινά τους πο-
λίτες και απασχολούσε έντονα τις αστυνομικές Αρχές. 
Ειδικότερα, οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τα εξής :

- Οι κάτοχοι αδήλωτων κυνηγετικών όπλων, δεν θα 
έχουν καμία ποινική συνέπεια, εάν προσέλθουν με δική 
τους πρωτοβουλία στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρε-
σίες και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την έκδοση των απαραίτητων αδειών κατοχής 

κυνηγετικών όπλων, καταβάλλοντας παράλληλα το 
χρηματικό ποσό των 30 ευρώ, αντί του χρηματικού 
ποσού των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες 
διατάξεις.

- Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων για τους οποίους 
έχει εκδοθεί άδεια κατοχής (Α.Κ.Κ.Ο.) αλλά έχει λήξη 
η ισχύς της, δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, 
εφόσον προσέλθουν στις αρμόδιες αστυνομικές Υπη-
ρεσίες, με δική τους πρωτοβουλία, μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο ετών, από την ημερομηνία λήξης της 
αδείας και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 15 ευρώ, 
αντί του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ που ίσχυε 
με τις προηγούμενες διατάξεις.

- Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων για τους οποίους 
έχει εκδοθεί άδεια κατοχής (Α.Κ.Κ.Ο.) αλλά έχει λήξη η 
ισχύς της, δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, εφό-
σον προσέλθουν στις αστυνομικές Υπηρεσίες με δική 
τους πρωτοβουλία, μετά το πέρας της διετίας από την 
ημερομηνία λήξης της αδείας τους και υποβάλλουν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταβάλλοντας το χρη-
ματικό ποσό των 15 ευρώ αντί του χρηματικού ποσού 
των 120 ευρώ, που ίσχυε με τις προηγούμενες δια-
τάξεις, εφόσον δεν έχουν πριν με οποιοδήποτε τρόπο 

εξεταστεί από αρμόδια Αρχή για παράνομη κατοχή 
κυνηγετικού όπλου.

- Οι κάτοχοι των κυνηγετικών όπλων για τους οποί-
ους έχει εκδοθεί άδεια κατοχής (Α.Κ.Κ.Ο.) αλλά έχει 
λήξει η ισχύς της, θα έχουν νομικές συνέπειες, εάν 
μετά το πέρας της διετίας δεν έχουν υποβάλλει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και με οποιοδήποτε τρό-
πο εξεταστούν ή ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές 
για παράνομη κατοχή. Στην περίπτωση αυτή θα κινεί-
ται αυτεπάγγελτα από τις Αστυνομικές Αρχές η ποινική 
διαδικασία σε βάρος τους.

Το ΣΔΟΕ 
στις βίλες 

Εβδομήντα φακέλους με παράνομες ενοικιάσεις πο-
λυτελών κατοικιών -ορισμένες από τις οποίες ανήκουν 
σε γνωστούς επιχειρηματίες- σε Έλληνες και ξένους 
τουρίστες έχει σχηματίσει το τελευταίο χρονικό διά-
στημα το ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν 
συγκεντρωθεί και τα οποία παρουσίασε η εφημε-
ρίδα «Το Βήμα», στη συντριπτική πλειονότητα των 
ελέγχων εντοπίστηκαν παρανομίες, με τους ιδιοκτήτες 
των επαύλεων να εισπράττουν ποσά της τάξεως των 
3.000 ως 7.000 εβδομαδιαίως και να μη δηλώνουν 
στην Εφορία ούτε ευρώ.

Χωρίς άδεια του ΕΟΤ 70.000 καταλύματα
Η έρευνα επεκτάθηκε σε περιοχές όπως η Μύκονος 

και η Πάρος, ενώ ένα σημαντικό τμήμα της αφορούσε 
την Πάτμο όπου φέρεται να υπήρχε σημαντική ζήτηση 
και «προσφορά» για ενοικίαση πολυτελών κατοικιών 
από το διεθνές τζετ σετ. Μάλιστα ανάμεσα στα άλλα 
ο έλεγχος του ΣΔΟΕ εντόπισε και «ευχαριστήριες» 
αναρτήσεις στο διαδίκτυο από ξένους ενοικιαστές των 
πολυτελών κατοικιών -αντίστοιχες αυτών για ξενοδο-
χεία -, οι οποίοι εξεδήλωναν τον ενθουσιασμό για την 
επιλογή τους. Με αυτόν τον τρόπο κατέρριπταν τους 
ισχυρισμούς των ιδιοκτητών των κατοικιών περί «φι-
λοξενίας» τους...

Το θέμα με τις παράνομες ενοικιάσεις πολυτελών 
εξοχικών κατοικιών, και όχι μόνο, σε τουριστικά θέ-
ρετρα αναδείχθηκε κυρίως το καλοκαίρι του 2013 

ύστερα από σχετικές αναφορές του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ). Οι βίλες και τα σπίτια 
που ενοικιάζονται παράνομα χωρίς να έχουν επίσημη 
άδεια και σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ υπολογίζονται σε 
70.000, την ίδια στιγμή που τα ξενοδοχεία τα οποία 
λειτουργούν στην Ελλάδα ανέρχονται σε 9.670 με 
771.271 κλίνες. Ως εκ τούτου τα διαφυγόντα έσοδα 
για τον τουρισμό της χώρας και το Ελληνικό Δημόσιο 
από την παράνομη μίσθωση εξοχικών και πολυτελών 
κατοικιών ετησίως κυμαίνονται μεταξύ 500 εκατ. και 
1 δισ. ευρώ, με βάση  στοιχείων της Τράπεζας της 

Ελλάδος και εκτιμήσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελη-
τηρίου. Παράλληλα και από πρόσφατες έρευνες είχε 
δημοσιοποιηθεί ότι ιδιοκτήτες πολυτελών κατοικιών 
σε γνωστά θέρετρα ενοικίαζαν παρανόμως τις βίλες 
τους χωρίς κανένα παραστατικό.

«Διαφήμιση» υπηρεσιών στο Διαδίκτυο
Οι υπεύθυνοι του ΣΔΟΕ στόχευσαν ορισμένες από 

αυτές τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις με βάση ενη-
μέρωση από τοπικές υπηρεσίες. Ωστόσο αναζήτησαν 
στοιχεία από διαδικτυακούς τόπους ξένων τουριστι-
κών πρακτόρων και μεσιτών που διαφήμιζαν τις ενοι-
κιαζόμενες πολυτελείς κατοικίες με σειρά φωτογραφι-
ών. Ακόμη διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους ενοίκους 
αργότερα αναφέρονταν στο Internet με κολακευτικά 
σχόλια για τις κατοικίες και τη διαβίωσή τους σε αυ-
τές, προχωρώντας και σε αντίστοιχες συγκρίσεις τι-
μών κ.λπ.

Κλιμάκια του ΣΔΟΕ πήγαν στις βίλες -πολλές από 
τις οποίες ήταν σε απομακρυσμένες περιοχές με «ασα-
φείς» διευθύνσεις- όπου ήλθαν σε επαφή με τους ξέ-
νους ενοικιαστές τους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την 
οικονομική συναλλαγή και την υπενοικίαση του πολυ-
τελούς οικήματος, μη έχοντας βέβαια καμία διάθεση 
να εμπλακούν στο «κόλπο» της φοροδιαφυγής των 
ιδιοκτητών τους.

Ίδιο κόλπο και προ κρίσης
Στελέχη του ΣΔΟΕ ανέφεραν ότι «μόνιμη επωδός 

των ελλήνων κατόχων των σπιτιών περί φιλικής σχέ-
σης με τους διαμένοντες στα σπίτια με επίκληση του 
Ξένιου Διός». Όμως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρω-
θεί από τους ενοικιαστές αλλά και από το σύστημα 
διαφήμισης αυτών των σπιτιών στο εξωτερικό ήταν 
καταλυτικά. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι αυτές οι 
παράνομες ενέργειες δεν προέκυψαν από την κρίση, 
με τους τάχα απελπισμένους πλούσιους που ψάχνουν 
απεγνωσμένα ένα εισόδημα από τα πολυτελή σπίτια 
τους. Αυτό το κόλπο προϋπήρχε της κρίσης και είναι 
πολύ πιο εκτεταμένο».  Τώρα οι ιδιοκτήτες των πο-
λυτελών καταλυμάτων θα κληθούν να καταβάλουν 
μεγάλα ποσά ως φόρους, σχεδόν αντίστοιχα των πα-
ράνομων εσόδων τους.
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Η «Φωνή της Πάρου», είχε μία μεγάλη επιτυχία στο προηγούμενο φύλλο της, 
αφού ουσιαστικά περιέγραψε με απόλυτη ακρίβεια το τι θα γίνει για την ολο-
κλήρωση του νέου αεροδρομίου του νησιού μας. 

Η επιτυχία της Φ.τΠ. με την ακρίβεια του δημοσιεύματός της αποδεικνύει για 
μία ακόμα φορά την εγκυρότητα των ειδήσεων που δίνει στο αναγνω-
στικό της κοινό. 

Ακόμα, είναι μία μεγάλη δικαίωση για όλους τους συντελεστές της εφημερίδας 
μας, αφού η Φ.τΠ. πίστεψε το έργο από την πρώτη στιγμή και δεν έκανε πισωγύρι-
σμα, παρά του ότι λοιδορήθηκε γι’ αυτό από διάφορους… Την ίδια εποχή διάφοροι 
εμπαθείς κονδυλοφόροι έγραφαν για «λακκούβες» και άλλα χαριτωμένα, ενώ διά-
φοροι όψιμοι «δημοσιογράφοι» της μπλοκόσφαιρας κατηγορούσαν τη «Φωνή της 
Πάρου», για άκρατο «Ραγκουσισμό». Δεν έχουμε για κανέναν να πούμε οτιδήποτε, 
αφού κρινόμαστε μόνο για την εγκυρότητα των ειδήσεων που παρέχουμε και από 
τους χιλιάδες αναγνώστες μας σε Πάρο και Αντίπαρο.

Η επίσκεψη Χρυσοχοΐδη
Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκε το εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου 

Πάρου, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ο 
οποίος  ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την επέκταση της σύμ-
βασης για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου της Πάρου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι θα καταβληθούν όλες οι δυνατές προ-
σπάθειες ώστε μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου να 
λειτουργεί το νέο αεροδρόμιο, έστω με προσωρινές, αλλά αξιόπιστες κτιριακές 
εγκαταστάσεις. Επίσης, πρόσθεσε ότι έχει δρομολογηθεί η ένταξη χρηματοδότησης 
του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων ύψους 10 εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ 2014-
2020.

Συγκεκριμένα, σε σύσκεψη με τον αερολιμενάρχη, εκπροσώπους των τοπικών αρ-
χών και φορέων των νησιών μας, εξετάστηκε η δυνατότητα λειτουργίας του νέου 
αεροδρομίου Πάρου εντός της τουριστικής περιόδου 2015.

Το υπό κατασκευή νέο αεροδρόμιο Πάρου, με διάδρομο μήκους 1.400 μ. στη 
θέση Μάγγανο, ξεκίνησε το 2012 και στο αντικείμενό του περιλαμβάνονται οι κύριες 
εργασίες για την κατασκευή του νέου πεδίου ελιγμών που αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν τον Ιανουάριο του 2015 (διάδρομος, δύο λοξοί συνδετήριοι τροχόδρομοι, 
δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών, εσωτερική περιμετρική υπηρεσιακή οδός, έργα 
αποστράγγισης – αποχέτευσης, περίφραξη ασφαλείας, φωτοσήμανση). Δεδομένης 
της αυξημένης τουριστικής κίνησης το 2014, διερευνάται η δυνατότητα άμεσης 
λειτουργίας του νέου αεροδρομίου την τουριστική περίοδο 2015 σε προσωρινές 
εγκαταστάσεις.

Αναφερόμενος στην αναγκαιότητα της άμεσης λειτουργίας του νέου αεροδρομί-
ου, ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ, κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του τόνισε: 

«Επισκέφθηκα την Πάρο, προκειμένου να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας 
για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αεροδρομίου, η κατασκευή του οποίου τελειώ-
νει τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα, αποστολή μας είναι να υπάρξει πλήρης 
λειτουργία του αεροδρομίου τον Απρίλιο του 2015, έτσι ώστε τη νέα τουριστική 
σεζόν, η Πάρος να διαθέτει ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, στο οποίο θα μπορούν να 
προσγειώνονται και να απογειώνονται όλων των κατηγοριών τα αεροσκάφη, με 
βάση τους διεθνείς κανονισμούς».

Σημειώνουμε ακόμα, ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης, έκανε ειδική μνεία στον πρώ-
ην υπουργό, κ. Γιάννη Ραγκούση και στις προσπάθειες που κατέβαλλε για 
το έργο του νέου αεροδρομίου. Αναφορές έγιναν από τους παρευρισκόμενους για 
όλους όσοι βοήθησαν με τον τρόπο τους για το παραπάνω έργο και στους πρώην 
υπουργούς κ.κ. Αλογοσκούφη και Σουφλιά. 

Απόλυτη δικαίωση της Φωνής 

Προς ολοκλήρωση το αεροδρόμιο 
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Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο εργο-
τάξιο του νέου αεροδρομίου παρευρέθηκαν μεταξύ 
άλλων, ο Έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, ο Δήμαρχος, 
κ. Μάρκος Κωβαίος, ο πρώην Δήμαρχος, κ. Χρ. Βλα-
χογιάννης, η Αντιδήμαρχος, κ. Δ. Σαρρή, δημοτικοί 
σύμβουλοι του δήμου Πάρου, ο Πρόεδρος της  Ένω-
σης Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου, κ. Γ. Μπαφίτης, ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννης 
Ρούσσος, ο Αερολιμενάρχης Πάρου, κ. Κώστας Λεο-
ντίδης, εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας 
και διευθυντικά στελέχη αυτής, κ.α.

Τι δήλωσαν

Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, κατά την το-
ποθέτησή του στη σύσκεψη μεταξύ άλλων είπε: «Η 
σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική διότι μια προ-
σπάθεια πολλών δεκαετιών από το σύνολο των αυ-
τοδιοικητικών παραγόντων, των επαγγελματικών 
φορέων και ο διακαής πόθος των Παριανών και των  
Αντιπαριωτών για ένα σύγχρονο και μεγάλο αερο-
δρόμιο δείχνει να υλοποιείται».

Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, είπε: «Η δικιά 
μας αγωνία και προσπάθεια είναι το νέο αεροδρόμιο 
να λειτουργήσει πριν την έναρξη της τουριστικής 
περιόδου. Πιστεύουμε ότι το νέο αεροδρόμιο είναι 
απαραίτητο για την νέα τουριστική εικόνα της Πά-
ρου. Ο δήμος από την πλευρά του θα συνεισφέρει 
με όλες του τις δυνάμεις σε αυτή τη προσπάθεια. 
Παρακολουθούμε στενά το θέμα».

Ο πρ. δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, είπε: 
«Χαίρομαι πάρα πολύ που ερχόμενος εδώ, ο κ. 
υπουργός, έδωσε την καλύτερη λύση που θα 
μπορούσε να βρεθεί, γιατί είχαμε αρχίσει να φο-
βόμαστε... Το θέμα είναι πλέον αν οι αεροπορικές 
εταιρείες συμπεριλάβουν στο σχεδιασμό τους την 
Πάρο (με τα μεγαλύτερα αεροσκάφη τους) το επό-
μενο καλοκαίρι». 

Ο κ. Βλαχογιάννης έθεσε την παραπάνω ερώτηση 
(πολύ σωστά), καθώς τα προγράμματα κάθε χρο-
νιάς ανακοινώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες 
έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Οι σκέψεις Χρυσοχοΐδη

Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συζήτησης ο 
κ. Χρυσοχοΐδης ρώτησε αν το νέο αεροδρομίου έχει 
συνδεθεί με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Ο αε-
ρολιμενάρχης Πάρου, κ. Λεοντίδης, τον διαβεβαίωσε 
ότι έχουν δρομολογηθεί.

Ακόμα, εκπρόσωποι της εταιρείας είπαν ότι το 
έργο που έχουν αναλάβει (πεδίο ελιγμών), ολοκλη-
ρώνεται έως τέλος Ιανουαρίου 2015. Ο κ. υπουργός 
στη συνέχεια είπε:

«Ήρθα εδώ γιατί γίνεται ένα σημαντικό έργο που βοηθά σημαντικά και αναπτυ-
ξιακά την Πάρο. Η Πάρος είναι ένας τόπος από τους πιο ελκυστικούς τουριστικά. 
Οι δυνατότητες του σημερινού αεροδρομίου είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Για 
το νησί υπάρχει ζήτηση για τσάρτερ και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να έρθουν 
πάρα πολλοί επισκέπτες. Η παρουσία μου λοιπόν εδώ, έχει στόχο να βρούμε τη 
λύση ώστε του χρόνου την Άνοιξη, να λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Τι θα κάνουμε 
λοιπόν…

Πρώτα συντάσσουμε μία μελέτη ώστε πολύ σύντομα να έχουμε στα χέρια μας 
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να προβούμε στην ανέγερση, 
έστω και πρόχειρων κατασκευών –για δύο χρόνια περίπου- έως να κάνουμε τις 
οριστικές εγκαταστάσεις. Τώρα, προβλέπουμε χώρους-αίθουσες, ικανούς για 
80+80 επιβάτες για αποβίβαση και αποβίβαση. Ταυτόχρονα προβλέπουμε όλες τις 
απαραίτητες υποδομές (Πύργος ελέγχου, ηλεκτρομηχανικά, κλπ) για να λειτουργή-
σει το αεροδρόμιο σε επίπεδο κοινής ωφέλειας και βέβαια η οδός της πρόσβασης 
από τον κεντρικό δρόμο. Επίσης, το κτίριο του πυροσβεστικού σταθμού. Όλα αυτά 

θα το κάνουν (αεροδρόμιο) να «κινείται» σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 
Αυτά θα γίνουν με διάθεση 2 εκ. ευρώ, από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στο 
πλαίσιο της υπάρχουσας σύμβασης. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα εποπτεύω 
και προσωπικά. Είμαστε όλοι «πάνω» στο έργο με πρώτο τον κ. αερολιμενάρχη που 
είναι εδώ. 

Τώρα, σε ό,τι αφορά τα έργα της οριστικής υποδομής είναι στο ΕΣΠΑ με 10 εκ. 
ευρώ. Εκεί -να το προβλέψουμε γρήγορα αυτό-, να βάλουμε και άλλα χρήματα για 
την επέκταση του διαδρόμου, ώστε να μπορεί να υποδέχεται και μεγαλύτερα αερο-
σκάφη. Τα 4-5 εκ. ευρώ, που θα χρειαστούν παραπάνω, δεν είναι δύσκολο μετά να 
βρεθούν. Το δύσκολο είναι οι αδειοδοτήσεις. Η δική προσωπική φιλοδοξία είναι το 
αεροδρόμιο να λειτουργεί τέλος Μαρτίου του 2015!».

Τέλος, σημειώνουμε ότι οι λεγόμενες πρόχειρες εγκαταστάσεις θα είναι πολύ 
υψηλού επιπέδου και γι’ αυτό το λόγο δε θα γκρεμιστούν μετά, αλλά θα αποδοθούν 
για άλλες ανάγκες του νέου αεροδρομίου. Θα γίνουν εργασίες στο εσωτερικό των 
κτιρίων και θα παραδοθούν για την πυρασφάλεια.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Αλήθειες για 
το αεροδρόμιο

Υπάρχουν στιγμές που κυριολεκτικά προβλημα-
τίζεσαι ως άνθρωπος, με αντιδράσεις που βλέπεις 
γύρω σου από άλλους συμπολίτες σου. Ειλικρι-
νά δε γνωρίζω πως πρέπει να κρίνω αντιδράσεις 
σχετικά με τις θετικές εξελίξεις που υπήρξαν με 
τις εργασίες του νέο αεροδρομίου του νησιού μας.

Πριν καν στεγνώσει το μελάνι με την αναγραφή 
της είδησης για την επίσκεψη Μ. Χρυσοχοΐδη και 
τις νέες εξελίξεις για την επίλυση του κτιριακού 
προβλήματος, σχεδόν αμέσως, είδα να αναγράφο-
νται στην Παριανή μπλογκόσφαιρα δεκάδες ανοη-
σίες. Διάβασα από «χαριτωμενιές», έως εμπαθείς 
αναρτήσεις για την υπόθεση.

Άλλος έβγαζε τα απωθημένα του, διότι επιμέ-
νει ακόμα να αμφισβητεί ότι οι εργασίες του νέου 
αεροδρομίου έχουν μπει σε μία καλά ρότα, άλ-
λος υποστήριζε πως όλα είναι ψέματα και άλλος 
ασκούσε «υψηλή» κριτική διότι το νέο αεροδρόμιο 
δεν θα είναι εφάμιλλο του «Ελ. Βενιζέλος» στην 
Αθήνα… Άλλος πάλι που ανεβάζει διάφορα βίντεο, 
έβαλε τις δημόσιες δηλώσεις του κ. Μ. Χρυσοχο-
ΐδη και «έκοψε» από μέσα τα όσα ελέχθησαν για 
τη συνεισφορά Γ. Ραγκούση, στο μεγαλύτερο έργο 
στην ιστορία του νησιού μας. Τέτοιο κόμπλεξ και 
τέτοια ανοησία.

Το νέο αεροδρόμιο Πάρου κατασκευάζεται σε 
μία εποχή οικονομικής στενότητας της χώρας. Τα 
έργα ανάπτυξης με τη συμμετοχή του δημοσίου 
ως γνωστόν, σπανίζουν αυτήν την εποχή στην Ελ-
λάδα. Άρα από μόνο του το έργο του νέου αερο-
δρομίου Πάρου, έχει από μία διαφορετική σημα-
σία. Οι μεγάλες αλήθειες για το έργο είναι οι τρεις: 
α) Το πρώτο μεγάλο στοίχημα κερδήθηκε όταν ο 
τότε δήμαρχος, Γ. Ραγκούσης, το 2005 ξεκίνησε 
τις επαφές με το Γ.Γ. του Υπουργείου Μεταφο-
ρών, κ. Γ. Γκόλια και τον Διοικητή της ΥΠΑ κ. Δ. 
Σταμάτη. Στη συνέχεια είχαμε τις απαλλοτριώσεις 
επί υπουργών οικονομικών, Γ. Αλογοσκούφη - Γ. 
Σουφλιά και του μεγάλου ενδιαφέροντος που είχε 
δείξει ένας πραγματικός φίλος του νησιού 
μας, ο τότε πρόεδρος του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, κ. Σπ. Καπράλος, β) Το έργο πήρε 
σάρκα και οστά, όταν το υπέγραψε ως υπουργός 
ο Γ. Ραγκούσης, Αν δεν το υπέγραφε τότε (2011), 
ως υπουργός υποδομών, (περιβαλλοντικές με-
λέτες, εγκρίσεις απαλλοτριώσεων και κονδύλι 
ύψους 23.250.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων προκειμένου να δημοπρατη-
θεί το έργο κατασκευής του «Νέου Πεδίου Ελιγ-
μών Κρατικού Αερολιμένα Πάρου»), το έργο δε θα 
γινόταν ποτέ και γ) έστω και στο παρά πέντε, ο νυν 
υπουργός υποδομών, Μ. Χρυσοχοΐδης, δίνει λύση 
στο κτιριακό πρόβλημα. Αυτές είναι οι μεγάλες 
αλήθειες για την κατασκευή του νέου αεροδρομί-
ου του νησιού μας. 

Ας αφήσουμε λοιπόν στη θλίψη τους και στα 
υπαρξιακά τους προβλήματα όλους όσοι μεμψι-
μοιρούν. Το νέο αεροδρόμιο Πάρου θα κατασκευ-
αστεί και θα παραδοθεί στην υπηρεσία του Πα-
ριανού λαού.

Η «Ενότητα» 
για τη συνε-
δρίαση

Δελτίο τύπου εξέδωσε η «Ενιαία Κίνηση Πολιτών, 
Ενότητα για το Μέλλον», σχετικά με την πρώτη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα την εκλογή 
Προεδρείου του Δημοτικού συμβουλίου, των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και των εκπροσώπων της Γεν. Συνέλευσης ΠΕΔ 
Νοτίου Αιγαίου.

Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων τονίζεται: «[…] Κατά 
την συνεδρίαση ο επικεφαλής της μείζονος μειοψη-
φίας κ. Χρήστος Βλαχογιάννης. ευχήθηκε στον νέο 
δήμαρχο, κ. Κωβαίο, καλή θητεία ενώ τόνισε ότι πρό-
θεσή του είναι  να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπά-
θεια η οποία θα είναι προς όφελος των πολιτών του 
νησιού και να ασκεί εποικοδομητική κριτική, όποτε 
χρειαστεί και σε καμία περίπτωση δεν θα ακολου-
θήσει το παράδειγμα κάποιων που τα προηγούμενα 
χρόνια έκαναν ακριβώς το αντίθετο. 

Απευθυνόμενος 
προς το δήμαρχο, 
ο κ. Βλαχογιάν-
νης, τόνισε ότι η 
πρώτη πράξη δι-
αφάνειας και δι-
αύγειας της νέας 
Δημοτικής αρχής 
θα είναι η αποκά-
λυψη κάθε αδια-
φανούς ή ημιδια-
φανούς ενέργειας 
που έγινε επί των 
ημερών του και 
τέλος ευχήθηκε 
καλή Φώτιση για 
την λήψη σωστών 
αποφάσεων χω-
ρίς έξωθεν επιρροές.

Κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας μεταξύ των 
μελών της μείζονος μειοψηφίας, εκ παραδρομής, 
όπως δημόσια δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Μηνάς Καλακώνας, ψήφισε λευκό αντί του ψηφοδελ-
τίου με το όνομα της κ. Κάγκανη την οποία προτείναμε 
ομόφωνα για την θέση του Αντιπροέδρου του δημο-
τικού συμβουλίου. Κάποιοι έσπευσαν να βγάλουν λά-
θος συμπεράσματα για την συνοχή της παράταξης… 
Διαψεύστηκαν όμως για μία ακόμη φορά (…)».

Δράσεις 
επαγγελματιών 
αλιέων

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονο-
μίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου, ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με πρόσκλη-
ση-απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αλιείας 2007  –  2013 του Άξονα  Προτε-
ραιότητας 1- Μέτρα για την προσαρμογή του Αλιευτι-
κού Στόλου – Μέτρο 1.3: «Επενδύσεις επί αλιευτικών 
σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλεί-
ων» γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι 31-10-2014 που 
αφορούν στις παρακάτω δράσεις:

- Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκά-
φους

- Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας
- Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων
- Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
- Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικό-

τητας
- Δράση 6 :Βελτίωση της επιλεκτικότητας
- Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα((α)ίδιας ή μι-

κρότερης ισχύος για σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής 
κλίμακας ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων- όχι με 
συρόμενα εργαλεία  (β) μικρότερης ισχύος από την 
αρχική τουλάχιστον κατά 20 % για τα υπόλοιπα σκά-
φη ολικού μήκους το πολύ μέχρι 24 μέτρα).

- Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
- Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκα-

φών.
Ελάχιστες προϋποθέσεις για την υποβολή των αι-

τήσεων:
- δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν 

επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκά-
φους

- επενδύσεις με προϋπολογισμό τουλάχιστον 3.000 
ευρώ (εκτός της δράσης 8 που δεν προβλέπεται ελά-
χιστος προϋπολογισμός).

- ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής από ιδία μη δανει-
ακά κεφάλαια τουλάχιστον 5%.

- ηλικία σκάφους τουλάχιστον 5 έτη.
- δεν επιτρέπεται αλλαγή της κύριας χωρητικότητας 

του σκάφους σε GT που οδηγεί σε αύξηση της αλιευ-
τικής ικανότητας.

- για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1-10-
2012 και πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 
θα πρέπει τα τιμολόγια να είναι εξοφλημένα κατά την 
ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Σύμφωνα με την αριθμ.1320/29.8.2014(ΦΕΚ 2374 
β’4.9.2014) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, για παράταση υποβολής αιτή-
σεων στο μέτρο 1.1-διάλυση Βιντζότρατας, του Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, οι δικαιούχοι μπορούν να υπο-
βάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 30.9.2014.

Τέλος, για οποιαδήποτε  επιπλέον πληροφορία ή για 
την αποστολή του ΦΕΚ δημοσίευσης των αποφάσε-
ων, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο 
Τμήμα Αλιείας  της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου στη Σύρο, στα τηλέφωνα 22810-98829, 98830 
& 98836 και e-mail: daokkta@1730.syzefxis.gov.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 «Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων  Μυκόνου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 

την εργασία «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων  …….», προϋ-
πολογισμού 239.142,93 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και πρέπει να 
ολοκληρωθεί σε ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως των εργατοωρών από την υπογραφή 
της σύμβασης.

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτω-
σης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Η εργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το Ν.2518/97 
(Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), όπως τροπο-
ποιημένα ισχύουν, για τον έλεγχο πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξη 
λιμενικών εγκαταστάσεων, χώρων με ένστολο προσωπικό και αναφορά συμβάντων στον 
ΥΑΛΕ ή τον όποιο εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έχει ορίσει ο ΥΑΛΕ ή 
ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου. Η φύλαξη των χώρων και η έρευνα επιβατών, αποσκευών και οχημάτων θα 

πραγματοποιείται τις ώρες λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων και σε μερικές 
όλο το 24ώρο, από εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό σε έξι διεπαφές 
αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και με χρήση σκύλου Κ9 ανίχνευσης εκρηκτικών ή και 
ζωής, οι οποίες αποτελούν περίκλειστους χώρους ελεγχόμενης και περιορισμένης πρό-
σβασης για το κοινό. Η ανωτέρω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης.  Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-3 του Π.Δ. 
28/1980.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την Τρί-
τη 30/09/2014  και ώρα 10:30 (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 
11:00πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία του Δημοτικού Λι-
μενικού Ταμείου Μυκόνου, που βρίσκεται στην Παραλία Μυκόνου, Μύκονος 84600, 
Τηλ. 22890-28933/28935 Φαξ: 22890-28934.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρό-
σωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το Ν. 2518/97 
(Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), γεγονός που 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και 
της κατάλληλης άδειας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού 
της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή  10.307,89.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλ.: 22890-28933/28935, Fax: 22890-28934, στο email: info@mykonosports.gr και 
στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. www.mykonosports.gr 
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Παριανή γλυπτική 
και Αμφίπολη

Σύμφωνα με δημόσια δήλωση της κ. Λίλας Μαραγκού, ομότιμης καθηγήτριας 
κλασικής αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι Καρυάτιδες στην Αμφίπολη, 
πιθανά να είναι έργο Παριανών γλυπτών.

Η κ. Μαραγκού, μιλώντας στην ηλεκτρονική ειδησε-
ογραφική σελίδα «The Toc», διευκρινίζει: «[…] Εφόσον 
δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή, δεν μπορούμε 
να πιέζουμε τη συναγωγή συμπερασμάτων». Ακόμα, 
αρνήθηκε να κάνει εκτίμηση χρονολόγησης, αλλά και 
υποθέσεις για τον «ένοικο» του τάφου.

Σημειώνουμε πάντως, ότι η καθηγήτρια του πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, εξάγει κάποια πρώτα συμπερά-
σματα και κάνει λόγο για έργο Παριανών γλυπτών, 
για «το πρόσωπο που έχει μία ευγένεια ιωνική», τη 
«σχέση του ενδύματος με τη σάρκα» και το «λοξό ιω-
νικό ιμάτιο».

Στον «πόλεμο» που έχει ξεσπάσει μεταξύ των αρ-
χαιολόγων για το θέμα (προσπαθώντας όλοι να πά-
ρουν ένα μέρος του κομματιού της δημοσιότητας), η 
αρχαιολόγος διευκρινίζει: «Θα ήθελα να σημειώσω 
ότι, κατ’ αρχάς θεωρώ απαράδεκτη την παρέμβαση 
τόσων πολλών και μάλιστα, μη ειδικών στην υπόθε-
ση της ανασκαφής του Τύμβου Καστά στην Αμφίπο-
λη. Εάν κάποιος έπρεπε τώρα να ερωτηθεί είναι ο 
μέγας δάσκαλος Γιώργος Δεσπίνης, η Ισμήνη Τριά-
ντη, τέως καθηγήτρια του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
ο Άγγελος Δεληβοριάς, διεθνούς φήμης αρχαιολόγοι 
-μιλώντας ειδικά για τη γλυπτική (αφού προς το πα-
ρόν δεν έχουμε τοιχογραφίες). Ως προς την αρχιτε-
κτονική έπρεπε να ερωτηθεί και ο Μανόλης Κορρές… 
Αποκαλύπτεται ένα μνημείο αλλιώτικο από τα άλλα. 
Ως αρχιτεκτόνημα συνδεδεμένο με γλυπτικό έργο 
είναι κάτι μοναδικό και εξαιρετικό. Αλλά χωρίς να 
έχουν κάνει μία πρώτη εκτίμηση, π.χ. χρονολόγησης, 
οι ίδιοι οι ανασκαφείς, δεν μπορούμε εμείς «απ’ έξω» 
να μιλήσουμε. Το θεωρώ και ασέβεια απέναντι σε 
αυτούς που δουλεύουν στο μνημείο μέρα - νύχτα…».

Παριανή γλυπτική
Η καθηγήτρια του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Λίλα 

Μαραγκού ισχυρίστηκε στις δηλώσεις της για την πι-
θανή σύνδεση Παριανής γλυπτικής και γλυπτών της 
Αμφίπολης:

«Έτσι όπως βλέπω τα γλυπτά, από τις φωτογραφίες –γιατί χωρίς να έχω κάνει 
αυτοψία, χωρίς να έχω δει το πρωτότυπο, δεν μπορώ να πω τίποτα- θυμίζει πάρα 
πολύ την παριανή πλαστική.

Και βεβαίως, αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει έκπληξη με τις νέες φωτογραφίες… Εν-
νοώ, για ποιο λόγο επισημαίνεται ότι οι Καρυάτιδες είναι ολόσωμες; Δηλαδή, τι θα 
ήταν; Προτομή; Ένα κεφάλι με ένα καλάθι (στην κεφαλή); Έχει γράψει η μεγάλη 
αρχαιολόγος Καρούζου, ήδη από τη δεκαετία του ’60, ότι παρατηρούνται κλασικι-
στικές τάσεις και αρχαϊστικές, δηλαδή, στο τέλος του 4ου αιώνα και ήδη από τα 
μέσα, έχουμε μία συνειδητή επιστροφή σε παλαιότερα πρότυπα. Όπως είναι το 
λοξό ιωνικό ιμάτιο. Όπως η διαφάνεια του ενδύματος και ο τρόπος με τον οποίον 
το ύφασμα, το ένδυμα, «κολλάει» στο στήθος. Ναι, το πρώτο που θυμήθηκα βλέ-
ποντας το λοξό ιωνικό ιμάτιο, είναι η παριανή γλυπτική. Το έχει γράψει και η Κώ-
στογλου – Δεσπίνη ότι απαντάται στα ελληνιστικά χρόνια… Και το πρόσωπο επίσης, 
έχει μία ευγένεια ιωνική. Αλλά από τις φωτογραφίες δεν μπορώ να πω με βεβαιό-
τητα. Είναι ζήτημα των αρχών της αισθητικής όρασης. Πώς θα δεις το γλυπτό, πώς 
θα το προσεγγίσεις. Αν δεν το δεις στο πρωτότυπο, πώς να καταλάβεις…».

Η σχέση

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις της η κ. Μαραγκού, εξηγεί: «[…] Οι Παριανοί γλύπτες 
συνεχίζουν να εργάζονται στα ελληνιστικά χρόνια. Οι Παριανοί ήταν οι πρώτοι 
άποικοι της Θάσου. Σκάλισαν σε μάρμαρο Θάσου τα ωραιότερα γλυπτά. Ανα-
φέρομαι σε εξαιρετικά γλυπτά που βρέθηκαν στη Νέα Καλλικράτεια, στη Θεσσα-
λονίκη, στη Χαλκιδική. Όταν οι Παριανοί γίνονται ανέστιοι, άνεργοι στα χρόνια τα 
ελληνιστικά, φεύγουν. Τους τραβάει η άλλη Ελλάδα.

Οι Μακεδόνες δεν είχαν ούτε γλύπτες, ούτε ζω-
γράφους. Ο Μανόλης Ανδρόνικος τα έχει γράψει 
πολύ ωραία. Οι Μακεδόνες έφεραν τον Αριστοτέλη 
και μαζί έφεραν ζωγράφους και γλύπτες. Δεν έχει 
αττικούς γλύπτες η Μακεδονία στα ελληνιστικά χρό-
νια, έχει Παριανούς. Θυμίζω ότι, ελληνιστικά χρόνια 
ορίζεται η περίοδος από το 330 π.Χ., την εποχή του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, έως το 31 π.Χ. Και επίσης, 
θυμίζω ότι η λέξη «ελληνιστικά» προέρχεται από το 
ρήμα «ελληνίζω» που σημαίνει «μιμούμαι τους Έλλη-
νες. Δεν μπορούμε να πούμε εάν είναι ο τάφος του 
Ηφαιστίωνα, του Νεάρχου, ή όποιου. Μπορείς να 
μιλήσεις για το ιστορικό πλαίσιο από τις πηγές; Τις 
πηγές είτε τις συμπληρώνουν, είτε τις ανασκευάζουν 
τα αρχαιολογικά δεδομένα. Τα οποία εν προκειμένω 
είναι ακόμα άγνωστα. Δεν μπορούμε να τα παραβι-
άζουμε και να τα εκβιάζουμε. Αρνούμαι, θεωρώ ότι 
είναι τελείως αντιεπιστημονικό…»

Αρνούμαι να κάνω υποθέσεις. Δεν μπορώ να μπω 
στον πειρασμό να αφήσω τη φαντασία να καλπάζει. 
Είναι σημαντική η συνδυαστική φαντασία, αλλά είναι 
ολέθρια η καλπάζουσα φαντασία. Το μόνο που μπο-
ρώ να πω είναι να αποτίσουμε φόρο τιμής στον Λα-
ζαρίδη, στον άνθρωπο που έβαλε τον θεμέλιο λίθο 
για την ανίχνευση και διάσωση της Αμφίπολης».

Τι σημαίνουν οι Καρυάτιδες

Καρυάτιδες δεν έχουν βρεθεί σε κανέναν άλλο Μα-
κεδονικό τάφο. Στον εν λόγω τάφο το σίγουρο εί-
ναι ότι χρησιμοποιούνται ως μοτίβο στήριξης, κάτι το 

οποίο κατά ορισμένους μπορεί να σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά κατ’ άλλους να μην 
έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία.

Αυτά τονίζουν αρχαιολόγοι μετά τη σπουδαία ανακάλυψη στον τάφο της Αμφί-
πολης.

Καρυάτις ονομάζονται τα γλυπτά που έχουν γυναικεία μορφή και χρησιμεύουν 
στην στήριξη κτιρίων. Η λέξη Καρυάτις στα αρχαία Ελληνικά σημαίνει Κόρη από τις 
Καρυές, μια πόλη κοντά στην Σπάρτη. Είναι μια παραλλαγή της Κόρης και χρησι-
μοποιείται στην αρχιτεκτονική αντί για κίονες ως διακοσμητικό στήριγμα σε πύλες, 
προσόψεις, γείσα, ζωφόρους, σκεπές και λοιπά. Το αντίστοιχο αρχιτεκτονικό στοιχείο 
που έχει ανδρική μορφή ονομάζεται Άτλας. Κάτι επίσης που κάνει εντύπωση 
είναι ότι για πρώτη φορά βρίσκονται σε Μακεδονικό τάφο Καρυάτιδες, 
κάτι που παραπέμπει στην αρχαία Αθήνα.

Γιατί τόση βαρβαρότητα;
Το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου 2014, παραθεριστές έκαναν κατάδυση στη θα-

λάσσια περιοχή της Σάντα Μαρίας. Εκεί, βρέθηκαν μπροστά σ’ ένα αποτρόπαιο 
έγκλημα, αφού βρήκαν μέσα σ’ ένα τσουβάλι, πέντε νεκρά γατάκια!

Συγκεκριμένα, ο δράστης είχε βάλει μέσα στο τσουβάλι τα μικρά γατάκια και στη 
συνέχεια, αφού έβαλε μια πέτρα μέσα, το έδεσε σφιχτά με σύρμα και το πέταξε 
με τα μικρά θηλαστικά στη θάλασσα. Ο δράστης –που με την πράξη του δείχνει 
στοιχεία της ανατροφής του- πρέπει να χρησιμοποίησε βάρκα, καθώς το τσουβάλι 

βρέθηκε σε βάθος 11 μέτρων.
Για το συμβάν ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Πάρου, ενώ ο κτηνίατρος, κ. Αντώ-

νης Λάμπρου, ανέφερε πως τα γατάκια ήταν ζωντανά όταν τα πέταξαν στη θάλασ-
σα! Ο δίποδος δράστης υπολογίζεται ότι πέταξε το τσουβάλι με τα γατάκια στη 
θάλασσα το πρώτο τετραήμερο του Σεπτεμβρίου. Τέλος, η εφημερίδα μας (παρά 
του ότι έχει στην κατοχή της τις φρικιαστικές εικόνες με τα νεκρά γατάκια), αρνεί-
ται για μία ακόμα φορά τη δημοσίευση παρόμοιων φωτογραφιών, όπως πράττουν 
κατά κανόνα διάφοροι σε ηλεκτρονικές σελίδες, με στόχο την αύξηση αναγνωσι-
μότητας και μόνο.
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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 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, πωλείται 
παλαιά µονοκατοικία 65 τµ. 
Χρειάζεται µικροεπισκευές 
αλλά µπορεί και να οικοδο-
µηθεί. Τιµή 45.000 €. Τηλ.: 
6972330035

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ       

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πε-
ριοχή Αγ. Γεώργιος,  πωλείται 
οικόπεδο, 1.100 τµ, 300 µέτρα 
από τα θάλασσα. Τηλ.: 210-
3234577, 6947274378

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 

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

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 

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 200τµ ενοικιάζεται, µε 
ανεξάρτητο µπάνιο και σα-
λόνι, 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 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζε-
ται µονοκατοικία 70 τµ, δυο 
υπνοδωµάτια, air-condition, 
ηλιακός, εξοπλισµένη µε η-
λεκτρικές συσκευές (ψυγείο, 
κουζίνα, πλυντήριο), µε θέα 
λιµάνι. Μεγάλα µπαλκόνια 
(80 τµ). Τηλ.: 2284023680, 
6944344060  

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται 
µεζονέτα 90 τµ, µε µεγάλες 
βεράντες και πλήρως εξοπλι-
σµένη, δίπλα στο γυµνάσιο. 
Τηλ.: 6944914072 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται κατάστη-
µα, 125 τµ, 400,00 €. Τηλ.: 
6978126696, 2284042642  

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ             

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, 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, µε 
πλούσια διδακτική 
εµπειρία και συγγρα-
φική δραστηριότητα, 
παραδίδει µαθήµατα 
Α.Ο.Θ. – ΑΟ∆Ε (Μαθη-
τές Γ’ Λυκείου). Τηλ.: 
6979633553

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ µε πο-
λυετή εµπειρία σε 
όλα τα επίπεδα παρα-
δίδει 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

ΚΟΠΕΛΑ, οµιλών Αγγλικά και 
Ελληνικά, ζητεί εργασία σε 
κατάστηµα ή για καθαρισµούς 
ή για οποιαδήποτε άλλη σχε-
τική εργασία. Τηλ.: 91126, 
6949726724 

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για κα-
θαρισµούς και συντήρηση 
οικιών ή αγροτικές εργασίες 
κλπ. ∆ιαθέτει δίπλωµα οδή-
γησης. Τηλ.: 6972373718 

ΙΤΑΛΙΚΑ. Μαθήµατα οµα-
δικά ή ατοµικά. Ταχύρρυθµα 
σεµινάρια για επαγγελµατίες 
για τον τουρισµό. Προετοιµα-
σία για σπουδές στην Ιταλία. 
Πληρ.: 6974365805

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 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. 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

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

Σάββατο 20 Σεπτεµβρίου 9:00 - 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση του κυλικείου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου)

Το Συμβούλιο της Σχολικής Κοινότητας του Γυμνασίου Αρχιλόχου 
διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενσφραγίστων 
προσφορών για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου 
Αρχιλόχου. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του 
Γυμνασίου Αρχιλόχου στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 11:00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
να απευθύνονται στο σχολείο στις ώρες 8:30 μέχρι 13:00 και στο 
τηλέφωνο 22840-42480.

Μάρμαρα, 16/09/2014
 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολικής Κοινότητας

ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
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Του Σταυρού
στην Αγκαιριά

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

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή με τον πανη-
γυρικό εσπερινό όπου μετά το τέλος του μοιράστηκαν κε-
ράσματα και σούμα και συνεχίστηκαν ανήμερα με τη Θεία 
λειτουργία. Στη συνέχεια μοιράστηκε ο καθιερωμένος 
βασιλικός, κριθαροκουλούρα και σταφύλι από την εκκλη-
σιαστική επιτροπή. Επίσης, παραδοσιακή ρεβυθάδα που 
επιμελήθηκε ο κ. Γιάννης Σκανδάλης.

Το βράδυ, στο λιμανάκι της Αλυκής, παρουσιάστηκαν 
παραδοσιακοί χοροί από την αδελφότητα Ολυμπιτών 
Καρπάθου «Η Δήμητρα», το μουσικοχορευτικό συγκρότη-
μα Νάουσας και τα χορευτικά τμήματα του πολιτιστικού 
συλλόγου Αγκαιριάς. Η βραδιά αφιερώθηκε στη μνήμη του 
Λυπράνδου Σκιαδά, που έφυγε πολύ γρήγορα για τη γει-
τονιά των αγγέλων.

φωτογραφίες: Δημήτρης Καλαποδάς
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Πρωτάθλημα 
μπάσκετ 
Κυκλάδων

Ξεκινάει εντός των ημερών η αγωνιστική δράση του 
πρωταθλήματος της ΕΣΚ Κυκλάδων. Οι αγώνες των 
Παριανών ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα 
έχουν ως εξής:

Πρωτάθλημα Ανδρών
Β’ Όμιλος
1η αγωνιστική
Γ.Σ. Πανιώνιος - Φανάρια
Πανναξιακός - Α.Ο. Πάρου
2η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου - Γ.Σ. Πανιώνιος
Φανάρια - Πανναξιακός
3η αγωνιστική
Γ.Σ. Πανιώνιος - Πανναξιακός
Α.Ο. Πάρου - Φανάρια
4η αγωνιστική
Φανάρια - Γ.Σ. Πανιώνιος
Α.Ο. Πάρου - Πανναξιακός
5η αγωνιστική
Γ.Σ. Πανιώνιος - Α.Ο. Πάρου
Πανναξιακός - Φανάρια
6η αγωνιστική
Πανναξιακός - Γ.Σ. Πανιώνιος
Φανάρια - Α.Ο. Πάρου.
Στον 1ο όμιλο, η πρώτη αγωνιστική έχει ως εξής:
Άρης Σύρου - Α.Ο. Μυκόνου
Α.Ο. Ερμούπολης - ΤΑΚ Περιστεριώνας
Ρεπό: Α.Ο. Άνδρου

Πρωτάθλημα Εφήβων
Β’ όμιλος
1η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου - Πανναξιακός
Φανάρια - Γ.Σ. Πανιώνιος
2η αγωνιστική
Γ.Σ. Πανιώνιος - Α.Ο. Πάρου
Πανναξιακός - Φανάρια
3η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου - Φανάρια
Γ.Σ. Πανιώνιος - Πανναξιακός
4η αγωνιστική

Πανναξιακός - Α.Ο. Πάρου
Γ.Σ. Πανιώνιος - Φανάρια
5η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου - Γ.Σ. Πανιώνιος
Φανάρια - Πανναξιακός
6η αγωνιστική
Φανάρια - Α.Ο. Πάρου
Πανναξιακός - Γ.Σ. Πανιώνιος
Για τον 1ο όμιλο, η πρώτη αγωνιστική έχει ως εξής:
Γ.Σ. Μυκόνου - Α.Ο. Ερμούπολης
Ρεπό: Άρης Σύρου
Γ.Σ. Μυκόνου - Άρης Σύρου
Ρεπό: Α.Ο. Ερμούπολης

Πρωτάθλημα Κορασίδων
Α’ όμιλος
1η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός -Α.Ο. Ερμούπολης
Α.Ο. Πάρου - Α.Ο. Άνδρου
2η αγωνιστική
Α.Ο. Άνδρου - Μαρπησσαϊκός
Α.Ο. Ερμούπολης - Α.Ο. Πάρου
3η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός - Α.Ο. Πάρου
Α.Ο. Άνδρου - Α.Ο. Ερμούπολης
4η αγωνιστική
Α.Ο. Ερμούπολης - Μαρπησσαϊκός
Α.Ο. Άνδρου - Α.Ο. Πάρου
5η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός - Α.Ο. Άνδρου
Α.Ο. Πάρου - Α.Ο. Ερμούπολης
6η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου - ΑΜΕΣ Ο Μαρπησσαϊκός
Α.Ο. Ερμούπολης - Α.Ο. Άνδρου
Για το Β’ όμιλο, η πρώτη αγωνιστική έχει ως εξής:
Πρωτάθλημα Κορασίδων Β’ όμιλος
Γ.Σ. Πανιώνιος - Παν ναξιακός
Ρεπό: ΑΠΑΣ ΤΑ Φανάρια

Πρωτάθλημα Παίδων 
Β’ Όμιλος
1η αγωνιστική
Γ.Σ. Πανιώνιος - Φανάρια
Πανναξιακός - Μαρπησσαϊκός
Ρεπό: Α.Ο. Πάρου
2η αγωνιστική
Φανάρια - Α.Ο. Πάρου
Μαρπησσαϊκός - Γ.Σ. Πανιώνιος
Ρεπό: Πανναξιακός 
3η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου - Μαρπησσαϊκός

Γ.Σ. Πανιώνιος - Πανναξιακός
Ρεπό: Φανάρια
4η αγωνιστική
Πανναξιακός - Α.Ο. Πάρου
Μαρπησσαϊκός - Φανάρια
Ρεπό: Γ.Σ. Πανιώνιος
5η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου - Γ.Σ. Πανιώνιος
Φανάρια - Πανναξιακός
Ρεπό:  Μαρπησσαϊκός
6η αγωνιστική
Φανάρια - Γ.Σ. Πανιώνιος
Μαρπησσαϊκός - Πανναξιακός
Ρεπό: Α.Ο. Πάρου
7η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου - Φανάρια
Γ.Σ. Πανιώνιος - Μαρπησσαϊκός
Ρεπό: Πανναξιακός
8η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός - Α.Ο. Πάρου
Πανναξιακός - Γ.Σ. Πανιώνιος
Ρεπό: Φανάρια
9η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου - Πανναξιακός
Φανάρια - Μαρπησσαϊκός
Ρεπό: Γ.Σ. Πανιώνιος
10η αγωνιστική
Γ.Σ. Πανιώνιος - Α.Ο. Πάρου
Πανναξιακός - Φανάρια
Ρεπό: Μαρπησσαϊκός
Για τον Α’ όμιλο, η πρώτη αγωνιστική έχει ως εξής:
Γ.Σ. Μυκόνου - Α.Ο. Άρης Σύρου
Α.Ο. Άνδρου - Α.Ο. Ερμούπολης
Α.Ο. Μυκόνου - ΤΑΚ Περιστεριώνας
Τέλος, τους φετινούς αγώνες θα διαιτητεύσουν 11 

διαιτητές από τη Σύρο, 9 διαιτητές από τη Θήρα, δύο 
διαιτητές από Νάξο, δύο διαιτητές από Τήνο και ένας 
από Πάρο, ο κ. Ισιγώνης Παναγιώτης.
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Αγώνας υγείας 
στην Αντίπαρο

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκε με επι-
τυχία ο 3ος αγώνας δρόμου υγείας Αντιπάρου 24,4 
χλμ. που διοργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο 
«Αντίπαρος εν πλω». Ταυτόχρονα διεξήχθησαν περι-
πατητική διαδρομή 10 χλμ. και fun race 2 χλμ. 

Σε ανακοίνωσή του ο τοπικός σύλλογος ευχαριστεί 
θερμά τους υποστηρικτές και τους εθελοντές για την 
καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία της διοργά-
νωσης, καθώς και όλους τους αθλητές, ιδιαίτερα αυ-
τούς που ήρθαν από το εξωτερικό (Καναδά και Γερ-
μανία) και τους επισκέπτες που τους τίμησαν με την 
παρουσία τους.

Αποτελέσματα
1. Simo Zak Rachid 1:40:54
2. Mπόλιας Αλέξανδρος 1:42:46
3. Φιλολίας Γιάννης 1:47:30
4. Rothe Karsten 1:49:04
5. Παλαμάρης Ισίδωρος 1:51:15
6. Αγγελάκος Βαγγέλης 1:53:20
7. Μακριδάκης Άγης 1:55:57

8. Καραγιάννης Νικόλαος 1:57:57
9. Ζαγκούλης Γιώργος 1:58:00
10. Τερζής Γιώργος 1:58:41
11. Piombino Emanuelle 2:05:39
12. Ασπρόπουλος Κωνσταντίνος 2:09:35
13. Αϊβαλιώτης Παναγιώτης 2:09:36
14. Γκιόκας Σωτήρης  2:09:56
15. Hickman Jay 2:10:27
16. Blondie Vucich 2:11:27
17. Χατζαντώνης Γιώργος 2:12:31
18. Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος 2:13:31
19. Λαμπράκης Ζαχαρίας 2:13:57
20. Καράπαππας Τάσος 2:15:43
21. Καπέλιου Σωτηρία 2:18:07
22. Καπέλιος Θεοφάνης 2:18:07
23. Ελληνικός Δημήτρης 2:18:39
24. Ντούσιας Στέφανος 2:20:16
25. Αρβανίτης Δημήτρης 2:22:18
26. Ραγκούσης Μιχάλης 2:23:45
27. Ευσταθιανός Παναγιώτης 2:24:19
28. Πατρίκης Αθανάσιος 2:24:29
29. Χασάπη Νίκη 2:24:30
30. Νάτσης Ιάκωβος 2:27:30
31. Νούσιας Γιώργος 2:30:51
32. Αλτούβας Νίκος 2:35:11
33. Τζινιόλης Ερίκκος  2:35:18
34. Πρεβένιος Μιχάλης 2:35:29
35. Γιώτης Κωνσταντίνος 2:36:41

36. Βαμβακάς Δημήτρης 2:42:17
37. Ψυλλάκης Πέτρος 2:42:17
38. Παρούσος Παντελής 2:48:44
39. Βαρβαρήγος Γιώργος 2:50:51
40. Ζήσης Μιλτιάδης 2:51:22
41. Διαμαντής Γιώργος 2:51:40
42. Μπισκετζή Μαρία  2:51:41
43. Τριανταφύλλου Σπύρος 3:00:09
44. Καρούντζος Παναγιώτης 3:04:38
45. Γιώτης Γιώργος 3:04:39
46. Τσοτσούλης Δημήτρης 3:05:49
47. Δραγάτης Ανδρέας 3:05:50
48. Flynn Alexandra Edgar Dosman 3:11:45
49. Μπόλια Αδαμαντία 3:30:00
50. Παπαηλία Ευαγγελία 3:45:29
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Ο ΑΟΠ στην Ιτέα
Στις 30 & 31 Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Ιτέα, 

το Παμπεριφερειακό  Πρωτάθλημα Κολύμβησης Συλλόγων που 
προετοιμάζονται στη θάλασσα. 

Ο ΑΟΠ συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με συνο-
λικά 8 αθλητές και αθλήτριες που αγωνίστηκαν στις κατηγορίες 
εφήβων – νεανίδων και βάσει των βαθμολογιών όπως αυτές 
επίσημα ανακοινώθηκαν κατέλαβαν στην κατηγορία εφήβων-
νεανίδων τη 2η θέση κατακτώντας 2 χρυσά, 3 αργυρά και 2 
χάλκινα μετάλλια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
• 50μ Πεταλούδα Νεανίδων, Μανέκα Θεοδώρα 2η θέση  
• 50μ Πεταλούδα Νεανίδων, Παρούση Μερόπη 3η θέση
• 100μ Ύπτιο Νεανίδων, Μέξη Αικατερίνη 3η θέση
• 100μ Ελεύθερο Εφήβων, Μπόνης Ευάγγελος 2η θέση  
• 100μ Ελεύθερο Νεανίδων, Μανέκα Θεοδώρα 1η θέση
• 100μ Πρόσθιο Εφήβων, Μπόνης Ευάγγελος 2η θέση

• 100μ Πρόσθιο 
Νεανίδων, Μα-
νέκα Θεοδώρα 
1η θέση
Σε σχετικό δελ-

τίο τύπου του ΑΟΠ 
γράφεται: «Ευχαρι-
στούμε ολόθερμα 
τους αθλητές & τις 
αθλήτριες μας, που 
αν και για κάποιους 
από αυτούς ήταν η 
πρώτη συμμετοχή σε τέτοιου τύπου διοργάνωση, αυτοί έδωσαν 
τον καλύτερο εαυτό τους αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το 
μέλλον. 

Επίσης ευχαριστούμε τον προπονητή της ομάδας κύριο Κά-
ρολο Μονόρι και τους γονείς που συνόδεψαν την αποστολή 
στην Ιτέα. Θερμά συγχαρητήρια!».

Επιτέλους 
μπάλα!

Ξεκινούν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, οι αγωνιστι-
κές εκδηλώσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωμα-
τείων Κυκλάδων. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η 
πρώτη φάση του κυπέλου της ΕΠΣΚ και αγώνες του 
πρωταθλήματος Νέων.

Για το κύπελλο Κυκλάδων θα έχουμε τις εξής 
αναμετρήσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ – ΦΙΛΩΤΙ, Σάββατο 20/09 στις 
16:00

ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ, Σάββατο 20/09 στις 
16:30

ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ, Σάββατο 20/09 στις 
17:00

ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ – ΛΑΒΑ, Σάββατο 20/09 στις 17:00
ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. – ΥΔΡΟΥΣΑ, Σάββατο 20/09 στις 

17:30
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ, Σάββατο 20/09 

στις 19:00
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ, Σάββατο 20/09 στις 

19:30
Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ, Κυριακή 21/09 στις 16:30
ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ, γήπεδο Παροικιάς, Κυριακή 

21/09 στις 17:00.

Πρωτάθλημα Νέων
2ος όμιλος
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ – ΝΗΡΕΑΣ, γήπεδο ΜΑΡΜΑΡΩΝ, 

Σάββατο 20/09/14 στις 17:30
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ, Κυριακή 21/09/14 

στις 11:00 
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ, γήπεδο ΠΑ-

ΡΟΙΚΙΑΣ, Κυριακή 21/09 στις 19:30.

Κληρώσεις πρωταθλήματος ακαδημιών
Για το Β’ όμιλο Νέων, που μετέχουν οι Παριανές 

ομάδες, η κλήρωση έχει ως εξής:
1η αγωνιστική
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ – ΝΗΡΕΑΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
2η Αγωνιστική
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
3η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΝΗΡΕΑΣ
4η Αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ

ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ
5η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ 
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΝΗΡΕΑΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
6η Αγωνιστική
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
7η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΝΗΡΕΑΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
8η Αγωνιστική
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ
9η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΝΗΡΕΑΣ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
10η Αγωνιστική
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 
ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ

Πρωτάθλημα Παίδων
Για το 2ο όμιλο του πρωταθλήματος ΕΠΣ Κυκλάδων, 

που μετέχουν οι Παριανές ομάδες, η κλήρωση έχει ως 
εξής:

1η Αγωνιστική
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ – ΝΗΡΕΑΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ – ΦΙΛΩΤΙ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ  

2η Αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
3η Αγωνιστική
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΦΙΛΩΤΙ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
ΝΗΡΕΑΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ
4η Αγωνιστική
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΦΙΛΩΤΙ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΝΗΡΕΑΣ
5η Αγωνιστική
ΦΙΛΩΤΙ - ΝΗΡΕΑΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
6η Αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ 
ΦΙΛΩΤΙ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
7η Αγωνιστική
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΝΗΡΕΑΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΦΙΛΩΤΙ
8η Αγωνιστική
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ – ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - ΦΙΛΩΤΙ
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΝΗΡΕΑΣ
9η Αγωνιστική
ΦΙΛΩΤΙ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
10η Αγωνιστική
ΝΗΡΕΑΣ - ΦΙΛΩΤΙ
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ

Βόλεϊ
Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, πραγ-

ματοποιεί για το τμήμα βόλεϊ το Σάβ-
βατο 20/9 στις 11 το πρωί, στο γή-
πεδο Γενικού Λυκείου Παροικίας, την 
πρώτη του συγκέντρωση για αγόρια 
και κορίτσια ηλικίας 6-12 ετών.

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΑΟΠ 
σημειώνει: «Σας περιμένουμε όλους, 
γονείς και παιδιά, στην καινούρια αυτή 
προσπάθεια μας να προσελκύσουμε 
τα παιδιά στον αθλητισμό. Για πληρο-
φορίες και εγγραφές παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα: 
6947 206950 Λακταρίδου Μαρία, 
6945 661274 Βαλαβάνη Λαμπρινή 
και 6976 867344 Αιγινήτου Γεωρ-
γία».
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