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Κοντά σας καθηµερινά!
Σας περιµένουµε!

Λιβάδια Παροικίας, Πάρος
τηλ: 22840 22081, 6976.699950

Ψήφισμα
για ΦΠΑ

» σελ. 4

Συνεδρίαση
Περιφερειακού

Το Περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, συνε-

δρίασε στις 31 Μαρτίου 2015 στη Ρόδο. 

» σελ. 7

Σφίγγει η θηλιά
Νηρέας-Σέριφος 1-1

Με το που ξέσπασε η δυνατή μπόρα στο γήπεδο 

Παροικιάς, στον αγώνα μεταξύ Νηρέα και ΑΟ Σερί-

φου, ήρθαν τα πάνω-κάτω για την Παριανή ομάδα, 

που βλέπει τώρα τα πράγματα να δυσκολεύουν πολύ 

για τη σωτηρία της στην Α’ κατηγορία ΕΠΣ Κυκλάδων.

» σελ. 15

Αλλαγή δεδομένων
στις παραλίες;

Η εκμετάλλευση των αιγιαλών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνεται, αφού αυτοί ανήκουν στη δημόσια 
κτήση και προορίζονται για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή», ασπίδα προστασίας κατά της μαζικής παραχώρησης του αιγιαλού, ευαίσθητου στοι-

χείου του οικοσυστήματος, για εκμετάλλευση στους ΟΤΑ, υψώνει το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ. 

τοπικές
ειδήσεις

» σελ. 10

» σελ. 8-9

Πάσχα στην Πάρο
Πάσχα να ’χεις να λες
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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 336
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Συντονισμός 1
Δεν μπορώ να πω! Για δύο πράγματα πρωτοτύπησε 

φέτος ο Δήμος μας. Το ένα ήταν το πρόωρο βάψιμο 
στις ψαρόπλακες του παραδοσιακού οικισμού Παροι-
κιάς, που έγινε το πουρνό της Τρίτης 1ης Απριλίου και 
όχι σαν την εποχή Βλαχογιάννη, που γινόταν με μπρο-
στάρισα τη Μαρουσώ τη Μεγάλη Εβδομάδα. Άλλαξαν 
τα κόλπα πλέον. Η άλλη πρωτοτυπία ήταν ο διαγωνι-
σμός που βγήκε στα φατσοβιβλίο από την τουριστική 
επιτροπή, για δωρεάν διαμονή στην Πάρο, τις μέρες 
του Πάσχα, λίγα εικοσιτετράωρα πριν το «Χριστός 
Ανέστη». Μιλάμε για συντονισμό τώρα, όχι αστεία.

■ Συντονισμός 2
Λοιπόν, ό,τι σχέση έχει ο συντονισμός του δήμου 

Πάρου, αλλά τόσο σχέση έχει ο συντονισμός της κυ-
βέρνησης για το ΦΠΑ. Βγαίνουν οι βουλευτές του (Τ)
ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων και το διαψεύδουν το πρωί. Το με-
σημέρι βγαίνει η Βαλαβάνη και αναρωτιέται γιατί να 
μην μπουν τα Κυκλαδονήσια στον ίδιο συντελεστή 
ΦΠΑ με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, της συγκεκριμέ-
νης Νάντιας, τι να της πεις; Ας έρθει να μείνει χειμώνα 
σε όποιο Κυκλαδονήσι θέλει, για να καταλάβει τι εστί 
βερίκοκο; 

■ Μενεγάκη
Η Ελένη γέννησε και έκανε κορίτσι. Για να μη λέτε 

ότι δε σας κρατάω ενήμερους για το θέμα…

■ Στα όπλα!
Οι Νεοδημοκράτες πάντως του νησιού μας τα δί-

νουν όλα για τα θέματα του τομέα υγείας. Τώρα ανα-
κάλυψαν ότι υπάρχει θέμα με το ιατρικό προσωπικό 
του Κ.Υ. Πάρου. Επόμενη «ανακάλυψή» τους θα είναι 
τα ενδοκυκλαδίτικα δρομολόγια… Παιδιά, δε θέλω να 
τρομάξετε, αλλά ξέρετε… και η ΕΟΚ που μας έβαλε 
ο Καραμανλής, λέγεται πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση και 
πρόεδρος της Γαλλίας δεν είναι πλέον ο Ζισκάρ Ντ 
Εστέν. 

■ Πρωταπριλιάτικα
Το πρωταπριλιάτικο αστείο των Φ.Ε.Π. (που αρχικά 

το «έχαψαν» πολλοί), ήταν για το ελεύθερο κολύμπι 
των σκύλων σε όλες τις παραλίες και παράλληλα η 
απόφαση του δήμου που αποφάσισε να χωροθετη-
θούν ζώνες στις παραλίες για τα κατοικίδια όπου θα 
υπάρχουν ομπρέλες και καθαρό πόσιμο νερό για να 
ξεδιψάνε μετά το κολύμπι». Οι Φ.Ε.Π. «χόντρυναν» το 
πρωταπριλιάτικο ψέμα στη συνέχεια όταν έγραψαν: 
«Επίσης, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες στα 
Αγροκήπια της Παροικιάς και της Νάουσας, σύντομα 
πρόκειται να κατασκευαστούν ειδικά πάρκα για σκύ-
λους όπου τα αγαπημένα τετράποδα θα μπορούν να 
παίξουν, να αθληθούν και να περάσουν ευχάριστες 
ώρες με τους κηδεμόνες τους. Ευπρόσδεκτα θα είναι 
και τα αδέσποτα σκυλάκια για τα οποία θα υπάρχει 
άφθονο φαΐ, νερό και προστασία από τις καιρικές 
συνθήκες». Δεν ξέρω, αλλά κάτι μου λέει ότι κάποιοι 
έγιναν ρεζίλι των σκυλιών…

■ Πρωταπριλιάτικο 2
Το καλυτερότερο πρωταπριλιάτικο βέβαια ήταν του 

ΦΩΚ, στο ιστολόγιο του, «στο χαντάκι», που έγραψε: 
«Για άλλη μια φορά σας έχω αποκλειστικά νέα. Χτες 
είχε mega συνάντηση ο Δήμαρχός μας Μ. Κωβαίος, με 
τον -πέφτω αριστερά και σκοντάφτω- Πρωθυπουργό 
μας Α. Τσίπρα. Στο τραπέζι των συζητήσεων εκτός 
του σπουδαίου για το νησί έργο του αεροδρόμιου και 
το υπερχλιδάτο Κέντρο Υγείας μας πέσανε μεγάλα και 
τρανά θέματα. Συνοπτικά συζητήθηκαν πόσοι πόντοι 
πιάνει μια καθαρή μπιρίμπα, με πιο τραγούδι θα «ανοί-
γουν» τα πανηγύρια μας, τι χρώμα φούστα πρέπει να 
φοράνε οι Παρκιώτισες και τι οι Ναουσαίες. Πάρθη-
καν επίσης σπουδαίες αποφάσεις για το αν ο γύρος 
θα ψήνεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Σύντομα 
θα υπάρξει και δελτίο τύπου, για τους τύπους».

■ Ποιος ΦΩΚ;
Τα πιο εξτρέμ όμως από τα πρωταπριλιάτικα του 

ΦΩΚ, ήρθαν –όπως πάντα- από τον ίδιο το Δήμο, 
όπου έδωσε στη δημοσιότητα δελτίο τύπου στο οποίο 
ανέφερε για συνάντηση με εκπροσώπους της Blue 
Star, όπου αφού μας αραδιάζει πέντε αιτήματά του 
που έγιναν προς την εταιρεία, με κορυφαίο: «Τιμο-
λογιακή πολιτική και εκπτώσεις προς τους μόνιμους 
κατοίκους της Πάρου», καταλήγει ως εξής: «Οι εκ-
πρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν την αμέριστη 
συμπαράσταση και τη διάθεση να βοηθήσουν 
σε όλες τις προσπάθειες για προβολή και ανάπτυξη 
του προορισμού (…)». Μετά απ’ αυτά, τι να μας πει ο 

ΦΩΚ… Αν οι δύο τους (Κωβαίος, Φωκιανός), έδιναν 
ποτέ εξετάσεις για σενάριο κωμωδίας σε σχολή, το 
πολύ-πολύ ο ΦΩΚ να έκανε σκονάκι καμία παράγρα-
φο Κωβαίου, για να περάσει την τάξη. Σενάρια, μόνο ο 
Κωβαίος ξέρει να γράφει!

■ Ερώτηση
Επειδή, για το δήμαρχο -και εν αγνοία του…-, ένα «λι-

βανιστήρι» του μαύρου διαδικτύου της Πάρου έγραψε 
πως την ώρα που ερχόταν το πλοίο από Νάξο με τις 
κορασίδες του ΑΟΠ, δεν πήγε (Κωβαίος) στην υπο-
δοχή, διότι ήταν ακόμα σε εκδήλωση στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», θα ερωτήσει 
η στήλη μας: κ. δήμαρχε. Την ώρα που έφθασε στο 
πλοίο στο λιμάνι με την ομάδα του ΑΟΠ, ήσουν ή δεν 
ήσουν για καφέ; Ναι ή όχι; Εμείς έχουμε αποδείξεις. 
Να το συνεχίσουμε το θέμα ή (τελείως λογικό), ήταν 
μία αστοχία της στιγμής.

■ Μην ξεχνιόμαστε
Υπενθυμίζω ότι για το μαύρο Παριανό διαδίκτυο ήδη 

τρέχουν προς διερεύνηση μία υπόθεση στην υπηρεσία 
δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και άλλη μία οικο-
νομικής φύσης, στην εφορία. 

■ Λιμενικό Ταμείο
Πάντως η πρώτη χρονιά του Λιμενικού Ταμείου Πά-

ρου-Αντιπάρου, υπό νέα διεύθυνση… είναι πολύ επι-
τυχημένη. Τόσα έργα, ούτε επί επαράτου διοίκησης 
Βλαχογιάννη. 

■ Καβάλλη
Η τοπική σύμβουλος Αρχιλόχου, Σπυριδούλα Καβάλ-

λη, είχε το θάρρος της γνώμης της και ήταν η μόνη 
έως τώρα, που είπε την άποψή της για τις απαράδε-
κτες αποφάσεις κοινοτήτων να απαγορεύσουν την 
προσέγγιση, φιλόζωων σε παραλίες. Οι υπόλοιποι 
σύμβουλοι, ιδιαίτερα αυτοί που ψήφισαν την «απομά-
κρυνση» των φιλόζωων από τις παραλίες των κοινο-
τήτων που εκπροσωπούν, δεν αισθάνονται την ανάγκη 
να εξηγήσουν τις αποφάσεις τους.

■ 25%
Η πτώση επισκεπτών –σε σχέση με πέρσι- για το 

Πάσχα, είναι δυνατόν να κινηθεί σε επίπεδο άνω του 
25%. Κύριο πρόβλημα ισχυρίζονται πολλοί, είναι η 
πρώιμη εποχή που εορτάζεται φέτος το Πάσχα. Σημει-
ώνουμε ακόμα, ότι μόλις ένα έκτακτο δρομολόγιο για 
τη Μ. Εβδομάδα υπάρχει φέτος προς Πάρο. Και ψά-
χνοντας με πράκτορες προηγούμενες χρονιές, που και 
πάλι το Πάσχα ήταν νωρίς, δε βρήκαμε κάτι ανάλογο…

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

Inside Information
Πριν μερικές μέρες, το Παριανό μαύρο διαδίκτυο, 

παρουσίασε αποκλειστικά επίσημο έγγραφο που πα-
ραδόθηκε από δικαστικό επιμελητή στο πρωτόκολλο 
του Δήμου Πάρου, με χρέωση της νομικής του υπη-
ρεσίας. Επαναλαμβάνω: Δικαστική επιμελητής 
παρέδωσε, πρωτόκολλο παρέλαβε, χρεώθηκε 
η νομική υπηρεσία δήμου Πάρου. Τελικά το έγ-
γραφο μήπως γνωρίζει κάποιος από τους παραπάνω 
εμπλεκόμενους πως βρέθηκε σε χέρια «ανώνυμου» 
μπλόκερ. Για τα υπόλοιπα, αρχίζει «γιορτή…».
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Δρομολόγια Φέρι - 
Μπόουτ

Από την κοινοπραξία φέρι – μπόουτ της γραμμής Πούντας – Αντιπάρου – Πούντας, 
ανακοινώθηκαν τα Πασχαλινά δρομολόγια, που αρχίζουν από τη Μεγάλη Δευτέρα 
6 Απριλίου και έχουν ως εξής:

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 - 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 

- 12:45 – 13:15 – 13:45 – 14:15 – 15:15 - 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 
– 22:15 – 23:15 – 00:15.

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 - 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 

- 13:00 – 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:30 - 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 
– 22:30 – 23:30 – 00:30.

α) Το Μεγάλο Σάββατο το τελευταίο δρομολόγιο από Αντίπαρο για Πούντα, θα 
ξεκινήσει στις 23:15 και από Πούντα για Αντίπαρο, θα ξεκινήσει στις 23:30.

β) Την Κυριακή του Πάσχα, τα δρομολόγια θα έχουν ως εξής:
Από Αντίπαρο
09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 

– 20:15 - 22:15 - 23:15 – 00:15
Από Πούντα
09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 

– 20:30 – 22:30 - 23:30 – 00:30.
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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
εφαρµογέςΜΙΚΡΗ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Δρομολόγια ΚΤΕΛ
Από το ΚΤΕΛ Πάρου, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγιά του έως τις 19 Απριλίου 

2015. Τα δρομολόγια έχουν ως εξής:
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ -ΜΑΡΑΘΙ-ΚΩΣΤΟ-ΛΕΥΚΕΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟ-ΜΑΡΜΑΡΑ-

ΜΑΡΠΗΣΣΑ-Π.ΛΙΒΑΔΙ-ΛΟΓΑΡΑΣ- ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ- ΧΡ.ΑΚΤΗ- ΔΡYΟΣ 
08.00*, 10.45 έως Λεύκες, 12.10*, 14.00*, 16.00*
ΑΠΟ ΔΡΥΟ ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
07.25 από Μάρπησσα, 08.55*, 11.05 από Λεύκες, 13.05*, 14.55*, 16.55*
* Άσπρο Χωριό
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ
07.25*, 09.00, (10.45>>No5), 12.10, 14.00, 16.10, 18.00
ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
07.50, 09.30, 12.30*, 14.30, 16.30, 18.30
* Από/Προς Καμάρες
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ
07.05, 08.45, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45
Παροικιά-Πούντα- Αλυκή: Μ. Τετάρτη 08/04 >22.15, 01.30 (Μ. Πέμπτη ξη-

μερώματα).
Παροικιά-Πούντα- Αλυκή: Μ. Πέμπτη 09/04 >23.15, 01.30 (Μ. Παρασκευή 

ξημερώματα).
Παροικιά-Πούντα- Αλυκή: Μ. Παρασκευή 10/04 >22.15
ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 

07.30*, 09.10*, 12.40, 14.40, 16.40, 18.10*
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΠΟΥΝΤΑ
^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
07.05^, 08.45^, 11.10,12.10, 14.10, 16.10, 17.45^
Παροικιά-Πούντα- Αλυκή: Μ. Τετάρτη 08/04 >22.15, 01.30 (Μ. Πέμπτη ξη-

μερώματα) 
Παροικιά-Πούντα- Αλυκή: Μ. Πέμπτη 09/04 >23.15, 01.30 (Μ. Παρασκευή 

ξημερώματα) 
Παροικιά-Πούντα- Αλυκή: Μ. Παρασκευή 10/04 >22.15 
ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
07.50,09.25,11.25,12.25*,14.25*,16.25*, 18.25
*MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΑΛΥΚΗΣ
^ MEΣΩ ΑΛΥΚΗΣ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
>ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΜΑΡΠΗΣΣΑ, Π.ΛΙΒΑΔΙ, ΛΟ-

ΓΑΡΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥΝΤΑ, ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, ΔΡΥΟΣ
10.45
Μ. Τετάρτη 08/04 >22.15, 01.30 (Μ. Πέμπτη ξημερώματα). 
Μ. Πέμπτη 09/04 >23.15 , 01.30 (Μ. Παρασκευή ξημερώματα). 
Μ. Παρασκευή 10/04 >22.15
ΤΗΝ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/04, ΑΠO ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑ-

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ: ΠΡΟΔΡΟΜΟ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΜΑΡΠΗΣΣΑ
>20.30, Επιστροφή: 23.30 (Από γήπεδο Μάρπησσας).
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Ψήφισμα για ΦΠΑ
Στη συνεδρίαση του δη-

μοτικού συμβουλίου Πάρου, 
στις 10/3/15, το σώμα απο-
φάσισε να στείλει ψήφισμα 
στο υπουργείο οικονομικών 
για το θέμα της φημολογού-
μενης κατάργησης των μει-
ωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
και το διαχωρισμό των νη-
σιών σε «πολυτελή» και μη. 
Το οριστικό κείμενο διαμορ-
φώθηκε ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,
Τα τελευταία χρόνια το κα-

θεστώς των μειωμένων συ-
ντελεστών ΦΠΑ που ισχύει 
στα νησιά μας έχει γίνει αντι-
κείμενο διαπραγμάτευσης με-
ταξύ παραγόντων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών και των 
δανειστών. Για τα νησιά του 
Αιγαίου όμως, το καθεστώς 
αυτό δεν αποτελεί προνόμιο 
αλλά ισοδύναμο απέναντι σε 
μια σειρά μειονεκτημάτων 
που δημιουργεί η εδαφική 
ασυνέχεια. Ο μειωμένος συ-
ντελεστής ΦΠΑ στα νησιά 
λειτουργεί ως: 

1. Αντιστάθμισμα στο αυξημένο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων
2. Μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης αφού η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών 

ΦΠΑ θα οδηγήσει:
i. Σε αύξηση του κόστους ζωής των νησιωτών, όξυνση των οικονομικών και κοινω-

νικών προβλημάτων που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία τους
ii. Σε συρρίκνωση του τουριστικού προϊόντος και ταυτόχρονα αύξηση της ανεργίας
iii. Σε αδυναμία επιβίωσης και κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την 

αύξηση της ανεργίας, της μετανάστευσης και τη σταδιακή ερήμωση των νησιών.
3. Παράγοντας εθνικής κυριαρχίας διότι αποτελεί κίνητρο για την οικονομική ανάπτυ-

ξη των νησιών και την παραμονή των κατοίκων στα νησιά.
Σε μια εποχή που αντικείμενο συζήτησης θα έπρεπε να είναι η κατάργηση του ΦΠΑ 

σε μια σειρά από αγαθά πρώτης ανάγκης, η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών 
θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει. Πρόσφατο παράδειγμα 
η ατυχής επιλογή αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στην εστίαση. Θα πρέπει ακόμα 
να τονίσουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη λογική του διαχωρισμού των νησιών μας 
σε πολυτελή και μη. Δεν μπορεί να ταυτίζονται οι νησιώτες, που στην μεγάλη πλειο-
ψηφία τους αγωνίζονται για την επιβίωση τους, με την οικονομική επιφάνεια μερίδας 
των θερινών επισκεπτών τους. Δεν μπορεί να ταυτίζονται οι νησιώτες με προνομιού-
χους πολίτες, όταν καθημερινά βιώνουν την απομόνωση, τις πανάκριβες και λειψές 
συγκοινωνίες, την κατάρρευση ή την ανυπαρξία των υποδομών της δημόσιας υγείας, 
πρόνοιας κλπ

Κύριε Υπουργέ,
Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε σκέψη 

κατάργησης ή αλλαγής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. 
Ταυτόχρονα είμαστε υποχρεωμένοι να σας γνωρίσουμε ότι, μια τέτοια ενέργεια θα συ-
ναντήσει  την καθολική αντίδραση και τη μαζική κινητοποίηση των κατοίκων της Πάρου 
αλλά και όλου του Αιγαίου». 
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Φοίβος Μιχαήλ, ο 
διαφορετικός γιατρός

Ήρθε για πρώτη φορά στο ιατρείο της Αγκαιριάς το περασμένο καλοκαίρι και από 
τότε κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των κατοίκων της περιοχής. 

Είναι ειδικευόμενος χειρούργος με πολύπλευρες ιατρικές γνώσεις. Οι ασθενείς 
νιώθουν άνετα όταν τον επισκέπτονται γιατί είναι απλός, καλοπροαίρετος, ευγενής, 
πρόθυμος και αβάρετος. 

Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι το πραγματικό του ενδιαφέρον για την υγεία 
των ασθενών. Δεν αρκείται μόνο στη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Δίνει εξη-
γήσεις για τις παθήσεις των ασθενών και συμβουλεύει με κάθε λεπτομέρεια για την 
προφύλαξη, τη διατροφή κ.α. Πριν λίγους μήνες μοίρασε στους ασθενείς ένα οδηγό 
υγιεινής διατροφής, τον όποιο ανάρτησε και έξω από το ιατρείο. 

Ελπίζουμε να παραμείνει όσο το δυνατό περισσότερο στο ιατρείο μας και γενικό-
τερα στο Κέντρο Υγείας και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Καλανδράνης Δημήτρης

Λαμπαδηφορία
Για μία ακόμα χρονιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσέλευση κόσμου -παρά  

τις αντίξοες καιρικές συνθήκες- η λαμπαδηφορία της 25ης Μαρτίου, έθιμο που ανα-
βιώνετε για πολλά χρόνια στη μνήμη της Μαντώ Μαυρογένους. 

Το έθιμο ξεκίνησαν αρχικά μαθητές και δάσκαλοι του νησιού μας. Το έθιμο είχε 
διακοπεί για αρκετά χρόνια και ξεκίνησε εκ νέου από το 2000 που ανάλαβε τη διορ-
γάνωσή του ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου. Τα τελευταία 
χρόνια το έθιμο διοργανώνεται από τον παραπάνω σύλλογο σε συνεργασία με το 
δήμο Πάρου και την ΚΔΕΠΑΠ.

Σε σχετική ανακοίνωση του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου γράφεται: «[…] Ξε-
κινώντας από το 1ο δημοτικό σχολείο Παροικίας, περιπλανηθήκαμε στα στενά της 
Παροικίας με τις δάδες και τα φαναράκια αναμμένα, ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά της 
χορωδίας «στόλιζαν» με τα τραγούδια τους τη διαδρομή. Ευχαριστούμε τα παιδιά 
της χορωδίας της σχολής μουσικής του δήμου Πάρου και τη δασκάλα τους κ. 
Ρένα Τσακίρη, τη χορωδία του δημοτικού σχολείου και τη δασκάλα τους κ. Βιολέτα 
Στενού, καθώς και την χορωδία του Κ.Α.Π.Η. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
επαγγελματίες που με την συνεισφορά τους, βοήθησαν στην πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης (…)».

Δραστηριότητες 
Βιβλιοθήκης

Η δημοτική βιβλιοθήκη Πάρου, «Γ. Γκίκας», δημοσιοποίησε τις δραστηριότητές της 
για το διάστημα Δεκέμβριος 2014 – Φεβρουάριος 2015. Οι δραστηριότητες ήταν:

- 5/12/14 Βραδιά επιτραπέζιων παιχνιδιών, με τον Αντώνη Αρκουλή.
- 10/12/14 Εργαστήρι ασπρόμαυρης φωτογραφίας, με τον Αντώνη Αρκουλή.
- 17/12/14 Χριστουγεννιάτικες κάρτες, με τη Χρυσούλα Κοσμά.
- 24/1/15 Σκηνοθεσία και βίντεο, με το Γιώργο Γεμελιάρη.
- 7/2/15 Εργαστήρι ψηφιακής φωτογραφίας, σε συνεργασία με το Aegean 

School of Fine Arts, Gabriel Pack.
- 13/2/15 Σχολείο κι εξετάσεις: δεν ψαρώνω! με την Κλειώ Κουνδουράκη.
- 21/2/15 Σελίδες και ιστοσελίδες: πρέπει κάποιος να νικήσει; με την Ματίνα 

Αναγνωστοπούλου.
-28/2/15 Καινοτομίες: δεν είναι αποτέλεσμα τύχης αλλά πράξης, με τους Κων-

σταντίνο Ρούσσο «Pararam», Μάκη Λεβή «MyTQ», Ρόζμαρυ Μέλλου «classfund.gr».
Παράλληλα με τις παραπάνω εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά 

το πρόγραμμα «Κολυμπώντας στα ρηχά νερά της online θάλασσας», με σκοπό την 
εξοικείωση των συμμετεχόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) με 
τους εθελοντές εκπαιδευτές: κ.κ. Μάρκελλο Βλασσόπουλο, Σάμουελ Λέκα, Άγγελο 
Χανιώτη. Το ίδιο πρόγραμμα υλοποιήθηκε επίσης, για δεύτερη χρονιά στο Γηροκο-
μείο, από τον κ. Μάρκελλο Βλασσόπουλο

Τα σχολεία που επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη ήταν: Γυμνάσιο Παροικιάς (Β1), (Γ4) 
και (Β3). Τέλος, σε ανακοίνωσή της η δημοτική βιβλιοθήκη ευχαριστεί όλους τους 
εθελοντές της, με τους οποίους δίχως τη βοήθειά τους δε θα γινόταν τίποτα από τα 
παραπάνω.

Συνάντηση Δήμου 
με Blue Star

Την Παρασκευή 27/03/2015 στη συνεδρίαση της Επιτροπής τουρισμού και Ανά-
πτυξης ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη στελεχών της Blue Star Ferries, ώστε 
να συζητηθούν τα περιθώρια συνεργασίας με την εταιρεία σε επίπεδο προβολής τη 
Πάρου και όχι μόνο. 

Λόγω του απαγορευτικού οι εκπρόσωποι ήρθαν αργά το βράδυ και η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28/03/2015 το πρωί στο γραφείο της Κοινότητας της 
Νάουσας.

Τη Blue Star εκπροσώπησαν ο κ. Μ. Σακέλλης – Διευθύνων Σύμβουλος της Blue 
Star Ferries και Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ο κ. 
Δ. Θεοδωράτος  - Εμπορικός Διευθυντής και  η κ. Χ. Γρηγορά, Διευθύντρια Marketing.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση ήταν τα ακόλουθα:
- Κοινό πλαίσιο δράσης της τουριστικής  προβολής  της Πάρου με την Blue Star.  
- Συμμετοχή της Επιτροπής Τουρισμού στην επιμέλεια των κειμένων και φωτογρα-

φιών  που αφορούν την Πάρο στα έντυπα της Blue Star (όπως περιοδικά εντός του 
πλοίου).

- Προβολή με σύντομα βίντεο της Πάρου μέσα από τις τηλεοράσεις των πλοίων 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

- Ειδικές προσφορές, εκπτώσεις και χορηγίες εισιτηρίων προς τον Δήμο για δράσεις 
που αφορούν την προβολή του νησιού μας. 

- Τιμολογιακή πολιτική και εκπτώσεις προς τους μόνιμους κατοίκους της Πάρου.
Οι εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν την αμέριστη συμπαράσταση και τη διάθεση 

να βοηθήσουν σε όλες τις προσπάθειες για προβολή και ανάπτυξη του προορισμού, 
αφού η ανάπτυξη και η προβολή της Πάρου και των νησιών γενικότερα θα ωφελήσει 
και την εταιρεία.
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και σου επιστρέφεται.
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Ψήφισμα Συντονιστικού
Ψήφισμα του Συντονιστικού Υγείας που στάλθηκε στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, 

στους αρμόδιους υπουργούς και τα πολιτικά κόμματα (πλην Χρυσής Αυγής) του 
κοινοβουλίου, δόθηκε στη δημοσιότητα στις 28/3/2015. Το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Στη Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 
και στην οποία συμμετείχαν οι δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου, ο Έπαρχος, δη-
μοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της τοπικής Εκκλησίας μαζικοί 
φορείς, συλλογικότητες και πολίτες των δύο νησιών με αντικείμενο συζήτησης 
την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει το Κέντρο Υγείας Πάρου – Αντιπάρου και με 
δεδομένο ότι: 

Α. Εδώ και πέντε χρόνια ο λαός της Πάρου και της Αντιπάρου αγωνίζεται να 
κρατήσει «όρθιο» το Κέντρο Υγείας και να μην καταρρεύσει από τις μνημονιακές 
πολιτικές που κατεδαφίζουν τις δομές της δημόσιας υγείας στα νησιά μας. Με 
έγγραφα, ψηφίσματα, συγκεντρώσεις, συναντήσεις με αρμόδιους υπουργούς και 
υπηρεσιακούς παράγοντες, ερωτήσεις και αναφορές στην Βουλή, συναντήσεις με 
τα πολιτικά κόμματα, διαδήλωση στο Υπουργείο Υγείας και πορεία στο κέντρο της 
Αθήνας μέχρι τη Βουλή, συγκέντρωση χιλιάδων υπογραφών, δημοψήφισμα στο 
οποίο συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες των δύο νησιών, εξώδικη διαμαρτυρία προς 
τον Υπουργό Υγείας και άλλες ενέργειες το Κέντρο Υγείας μπόρεσε, με δυσκολία 
και αρρυθμίες βέβαια, να προσφέρει τα στοιχειώδη. Από τον Ιανουάριο του 2015, 
όμως, η κατάσταση επιδεινώνεται. 

Β. Σήμερα η κατάσταση τείνει να γίνει δραματική με κίνδυνο το Κέντρο Υγείας να 
«κατεβάσει ρολά». Στις 6 Ιανουαρίου έληξε η σύμβαση του επικουρικού γιατρού 
Παθολογίας και αποχώρησε. Στις 4 Απριλίου 2015 λήγει η σύμβαση του καρδιο-
λόγου και του γυναικολόγου και αποχωρούν. Ο Επιστημονικός Διευθυντής (ακτιν/
γνώστης) αποσπάστηκε για 3 μήνες στη Σπάρτη! Με τις αποχωρήσεις αυτές το ήδη 
υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας (κενές θέσεις σε γιατρούς Γενικής Ιατρικής - Πα-
θολογίας, των δύο Παιδιάτρων – για πέμπτο συνεχόμενο έτος-, του καρδιολόγου, 
σε νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, σε διασώστες του ΕΚΑΒ) αδυνατεί να προ-
σφέρει ακόμη και τα στοιχειώδη. Με ένα γιατρό Γενικής Ιατρικής, έναν χειρούργο, 
έναν μικροβιολόγο και δύο οδοντίατρους, δηλαδή ουσιαστικά με δύο γιατρούς, το 
Κέντρο Υγείας, επί της ουσίας, δεν μπορεί να προσφέρει Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας. 

Γ. Επειδή η συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας δεν έδωσε άμεση 
λύση στα κατεπείγοντα προβλήματα του Κ.Υ. Πάρου – Αντιπάρου. Επειδή οι καλές 
προθέσεις που καταγράφηκαν δεν λύνουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης του 
Κ.Υ. κυρίως σε ιατρικό προσωπικό.

Δ. Οι θεσμικοί παράγοντες, η τοπική Εκκλησία, οι φορείς, συλλογικότητες και 
οι πολίτες αποφασίσαμε ομόφωνα να προβούμε  σε δυναμικές κινητοποιήσεις οι 
οποίες θα κλιμακωθούν. Σε πρώτη φάση οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις θα περι-
λαμβάνουν: 

1. Ανάρτηση στο λιμάνι αεροπανό με αγωνιστικό περιεχόμενο.
2. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμβολική κατάληψη του Κέντρου Υγείας.
3. Κατάληψη πλοίου της ακτοπλοΐας και πραγματοποίηση δυναμικής διαμαρτυ-

ρίας στο Υπουργείο Υγείας.
Για το «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ»
Η Συντονιστική Γραμματεία: Γουρδούκης Ηλίας, Μαρινόπουλος Αθανάσιος, Αρ-

γουζής Κωνσταντίνος, π. Κυδωνιεύς Δημήτριος, Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα, Μα-
λινδρέτος Χαράλαμπος, Γεωργιάδης Δημήτριος, Παναγάκη Κατερίνα, Μπιρμπίλη 
Μαρία, Ροκονίδας Κωνσταντίνος, Ισιγώνης Μανώλης».

Έρχονται αλλαγές 
στους Ο.Τ.Α.

Αλλαγές στο 
νόμο Καλλικράτη 
προανήγγειλε ο 
υπουργός εσω-
τερικών, κ. Νίκος 
Βούτσης, σε συνέ-
ντευξη τύπου που 
παραχώρησε στις 
26/3/15. Για το 
Νόμο «Καλλικρά-
της», ο κ. υπουρ-
γός προανήγγειλε 
σειρά αλλαγών:

- Αύξηση αρμο-
διοτήτων στα Κέ-
ντρα Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών

- Προώθηση της 
κάρτας του πολίτη

- Εύρεση τρόπων για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
- Αλλαγές στα χωροταξικά των δήμων. Ίδρυση νέων δήμων σε περιοχές που το 

έχουν ανάγκη (απομακρυσμένα σημεία σε βουνά ή νησιά)
- Επιστροφή των δημοτικών αστυνομικών
- Οι δημοτικοί υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν σε σωφρονιστικά ιδρύματα θα πα-

ραμείνουν κανονικά στις θέσεις τους.

Συστήνεται ανεξάρτητη υπηρεσία 
Τη σύσταση νέας ανεξάρτητης υπηρεσίας για την εποπτεία, τον έλεγχο νομιμότη-

τας επί των πράξεων και τον πειθαρχικό έλεγχο επί των αιρετών των ΟΤΑ, σχεδιάζει 
το υπουργείο εσωτερικών, όπως προκύπτει από έγγραφο που υπογράφει ο αρμόδι-
ος υπουργός Ν. Βούτσης και διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Στόχος του υπουργείου, όπως αναφέρει ο υπουργός, είναι η ενοποίηση των ελέγ-
χων στο μέτρο του δυνατού και η αξιοποίηση των καταχωρούμενων σε επιμέρους 
βάσεις δεδομένων στοιχείων. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί μια ορθολογικότερη αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ, με ταυτόχρονη υλοποίηση ενός προ-
γράμματος προσλήψεων αυξημένης οικονομικής και κοινωνικής ανταποδοτικότητας 
και ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ ώστε να σχεδιάζουν, να υλο-
ποιούν και να αποτιμούν τα αποτελέσματα των πολιτικών τους.

Το υπουργείο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος, μέσω 
του οποίου θα καταγράφονται και θα συσχετίζονται οι ανάγκες και οι διαθεσιμότη-
τες, ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα των υπαλλήλων μεταξύ των ΟΤΑ. 

Μετατροπή αμπελώνων
Από το Επαρχείο Πάρου έγινε 

γνωστό ότι σύμφωνα με το πλαίσιο 
εφαρμογής του προγράμματος ανα-
διάρθρωσης και μετατροπής αμπε-
λώνων περιόδου 2015-2016 και 
τα κονδύλια που προβλέπονται, οι 
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα αι-
τήματά τους στο Τμήμα Αγροτικής 
Οικονομίας Πάρου. Η περίοδος υπο-
βολής αιτήσεων είναι από 1/3 έως 
15/5/2015.

Τα δικαιολογητικά ένταξης στο 
πρόγραμμα είναι τα εξής:

1. Δηλώσεις συγκομιδής για τα έτη 
2013 και 2014.

2. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης. 
3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή 

άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - 
παραγωγού.

5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζι-
κού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής 
του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νόμιμης κατοχής ή ενοι-
κιαστηρίου.

«Πράσινο φως»
Το «πράσινο φως» για την ανάπτυξη του τομέα των υδροπλάνων καθώς και για 

την επίσπευση της αδειοδότησης των υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα, συζητήθη-
κε στη συνάντηση του υπουργού οικονομίας, υποδομών, ναυτιλίας και τουρισμού, κ. 
Σταθάκη,  με την ηγεσία της Hellenic Seaplanes, ανοίγοντας το δρόμο για την άμεση 
υλοποίηση των επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν όλα τα βασικά ζητήματα που απασχο-
λούν τον νέο τομέα δραστηριότητας υδροπλάνων. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η 
ανάπτυξη και δημιουργία των κατάλληλων υποδομών (υδατοδρόμια) έτσι ώστε να 
παρέχουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή υποστήριξη στα υδροπλάνα.

Ο κ. υπουργός, επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει 
τη νέα δραστηριότητα, επισημαίνοντας τα πολλαπλά οφέλη που η υλοποίησή τους 
θα είχε στην νησιωτική Ελλάδα, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, περιφερειακή 
ανάπτυξη,  ανάπτυξη υποδομών και δικτύων, θετικές επιδράσεις στον τουρισμό και 
τόνωση της εγχώριας βιομηχανίας σε αυτή την κρίσιμη καμπή που βρίσκεται η Ελλά-
δα. Επιπλέον, ανέθεσε σε ειδικούς συνεργάτες από το επιτελείο του την λεπτομερή 
εξέταση όλων των ζητημάτων σχετικά με τη δημιουργία των υδατοδρομίων στην 
Ελλάδα όπου θα τύχουν άμεσης ανταπόκρισης.

Ο υπουργός, κ. Γιώργος Σταθάκης, δήλωσε: «Η λειτουργία των υδροπλάνων, απο-
τελεί λύση στα προβλήματα της σύνδεσης των παράκτιων και νησιωτικών  περι-
οχών της χώρας μας, και θα εξελιχθεί σε μοχλό ανάπτυξης για την Ελλάδα και 
τα νησιά μας, καθώς τα οφέλη από τη λειτουργία τους είναι πολλαπλασιαστικά» 
ενώ στην συνέχεια ανέφερε: «Ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε ως υπουργείο και 
ως κυβέρνηση τέτοιες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η χώρα δείχνει ότι ξεπερνά τη 
μεγάλη κρίση και σύντομα θα διαφανεί ότι το 2015 θα είναι το έτος της αλλαγής. 
Έχουμε σκοπό πρωτοστατήσουμε στην διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού το-
πίου στη χώρα».

Τέλος, αυτό που τονίστηκε από τη μεριά της εταιρείας είναι ότι πρέπει να γίνει 
συντονισμός των ενεργειών των επιμέρους φορέων από το υπουργείο για να επι-
τευχθεί μια γρήγορη διαδικασία ανάπτυξης των υδροπλάνων σε όλη την Ελλάδα.
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Συνεδρίαση 
Περιφερειακού

Το Περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, συνε-
δρίασε στις 31 Μαρτίου 2015 στη Ρόδο. 

Κατά τη συνεδρίασή του ο Έπαρχος Πάρου, κ. Κώ-
στας Μπιζάς, σχετικά με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, κατέ-
θεσε στον εισηγητή της διεύθυνσης χωροταξίας του ΥΠΑΠΕΝ κ. Ιωάννη Ράμμο και 
στον εισηγητή της μελετητικής ομάδας, κ. Γεώργιο Τσεκούρα, τα παρακάτω έργα για 
το Α1 στάδιο της μελέτης:

1. Νέο Αεροδρόμιο Πάρου (κτίρια 7500 τ.μ. και δρόμος 951 μ.)
2. Νέος εμπορικός λιμένας.
3. Χωροθέτηση βιολογικών και αποχετευτικών δικτύων.
4. Χωροθέτηση ΧΥΤΥ ή επέκταση ΧΥΤΑ.
5. Χώροι εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών.
6. Χωροθέτηση αποβλήτων ελαιοτριβείων.
7. Χωροθέτηση υδατοδρομείου.
8. Χωροθέτηση νέου Γυμνασίου Παροικίας.
9. Αντίθεση στην χωροθέτηση ΒΑΠΕ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ). Ο κ. Μπι-

ζάς συναίνεσε σε ήπιες ΑΠΕ (γεωθερμία, ηλιακή ενέργεια).
10. Προστασία διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
11. Χωροθέτηση μονάδας αφαλάτωσης (υπό κατασκευή).

Διαχείριση 
απορριμμάτων

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Μάρτιου, η ημερίδα με 
θέμα: «Ανταποδοτική διαλογή στην πηγή. Η παιδεία ως τρόπος αντιμετώπισης και 
διαχείρισης των απορριμμάτων», στην αίθουσα του Π.Σ. «Αρχίλοχος», στην Παροικιά 
και στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας», στη Νάουσα. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το δήμο Πάρου και το ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.ΠΑ σε συνεργα-
σία με το ινστιτούτο περιφερειακής ανάπτυξης του Παντείου πανεπιστήμιου. Σκοπός 
της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τη σύγχρονη ανταποδοτική μέθοδο διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων, που θα ξεκινήσει από τις σχολικές μονάδες της Νάουσας 
στις 20 Απριλίου, και θα επεκταθεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, σε όλη την Πάρο. 
Αρχικά οι μαθητές και κατόπιν οι υπόλοιποι πολίτες θα εκπαιδευτούν στην διαλογή 
όλων των απορριμμάτων σε διαφορετικά ρεύματα. 

Σε σχετικό δελτίο τύπου από το δήμο Πάρου αναφέρεται: «[…] Ο Δήμαρχος Πάρου 
κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος και ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.ΠΑ  κ. Γιάννης Πετρόπουλος 
δήλωσαν ότι: « Πιστεύουμε ότι μέσω της σωστής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
και του πολιτισμού και με άξιους συμπορευτές την εκπαιδευτική κοινότητα, τους 
μαθητές, τους πολίτες και τους ειδικούς επιστήμονες θα τεθούν οι σωστές βάσεις 
για ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον αύριο χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρη-
ση».

Ζητούν ενισχύσεις
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, με επιστολή της στο αρμόδιο 

υπουργείο, ζητάει ενίσχυση ενόψει καλοκαιριού.
Σύμφωνα με τους αστυνομικούς των Κυκλάδων υπάρχει απροθυμία σε συναδέλ-

φους τους στην επικράτεια της χώρας, ώστε αυτοί να αποσπασθούν αδαπάνως για 
το Ελληνικό δημόσιο, σε υπηρεσίες που αστυνομεύουν κρατικά ή διεθνή αεροδρό-
μια του Νομού μας.

Σημειώνουμε ότι τη φετινή χρονιά οι αστυνομικές υπηρεσίες δε θα ενισχυθούν 
με δόκιμους αστυφύλακες, αφού όπως τονίζουν οι αστυνομικοί: «[…] ελέω μνηνο-
νιακών υποχρεώσεων-δεσμεύσεων της χώρας δεν εισήχθησαν στις αστυνομικές 
σχολές οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων των τελευταίων ετών».

Επίσης, οι αστυνομικοί τονίζουν ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων έχει 
στην εδαφική της αρμοδιότητα και αστυνομεύει 24 κατοικημένα νησιά, στα οποία 
λειτουργούν 11 αστυνομικά τμήματα, ένα τμήμα ασφαλείας και 14 αστυνομικοί 
σταθμοί. Λόγω της εδαφικής νησιωτικής ιδιομορφίας αλλά και της προβληματικής 
συγκοινωνίας, μεταξύ των νησιών, δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα, το ση-
μαντικότερο εκ των οποίων είναι η μη έγκαιρη ενίσχυση των νησιών μας, τόσο σε 
τακτικά όσο και σε έκτακτα περιστατικά. Η έλλειψη προσωπικού, που παρουσιάζουν 
οι υπηρεσίες των νησιών μας, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε σχέση με το 
παρελθόν. Αξίζει να σας αναφέρουμε την παρουσία ενός και μόνο αστυνομικού σε 
αστυνομικούς σταθμούς! Η υποστελέχωση που υπάρχει σε ανθρώπινο δυναμικό έχει 
γνωστοποιηθεί πολλάκις κατά το παρελθόν στη πολιτική και φυσική ηγεσία, αλλά η 
ανταπόκριση στα αιτήματα για περαιτέρω ενίσχυση ήταν δυσανάλογη των πραγμα-
τικών αναγκών της περιοχής μας. 

Η επιστολή των αστυνομικών καταλήγει ως εξής: «[…] Αν θέλουμε να μιλάμε για 
πραγματική στήριξη του τουρισμού και ποιοτική ανάπτυξη των παροχών μας, προς 
τους επισκέπτες μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον τομέα της ασφάλειας. 

Κατά γενική ομολογία, ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Χώρας και οι 
Κυκλάδες αποτελούν τη ναυαρχίδα του, από τον οποίο προσδοκούμε κέρδη στην 
δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε. Η πιθανή «ανεπαρκής» αστυνόμευση, 
σ’ αυτήν την γεωγραφική περιοχή, που θα οφείλεται καθαρά σε έλλειψη αστυνο-
μικού δυναμικού και συνάμα οποιαδήποτε πιθανή επισήμανση από αεροπορικές 
εταιρείες ή διεθνείς οργανισμούς, για ελλιπή αστυνόμευση των αερολιμένων, πε-
ριστατικά δηλαδή που ενέχουν άμεσο κίνδυνο για ταξιδιωτική οδηγία σε βάρος 
της χώρας μας, δύνανται να αποτελέσουν παγκοσμίου φήμης ειδήσεις με αρνητικό 
αντίκτυπο τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. 

Στη σχετική Δ/γή ενίσχυσης των υπηρεσιών αστυνόμευσης αεροδρομίων, ΔΕΝ 
συμπεριλήφθηκαν αστυνομικά τμήματα, του συμπλέγματος των Κυκλάδων, τα 
οποία παρουσιάζουν αυξημένη τουριστική κίνηση, αλλά δεν διαθέτουν αερολιμένα. 
Όμως κατά το παρελθόν πάντοτε ενισχύονταν με δόκιμους αστυφύλακες (…)».

Εντατικοποίηση ελέγχων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η γενική διεύθυνση ανάπτυξης Κυκλάδων (τμήμα 
εμπορίου), ενημέρωσαν τους εμπορικούς συλλόγους των νησιών μας για την εντατι-
κοποίηση των αγορανομικών ελέγχων, λόγω της επικείμενης Πασχαλινής περιόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζει τη νέα νομοθεσία: «Κωδικοποίηση κανόνων διακί-
νησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και τον 
Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/α), και θέλει να επιστήσει την προσοχή στις παρακάτω κατη-
γορίες επαγγελματιών.

- Φούρνοι
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) «Στον άρτο και τα 

αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, 
αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Τα προϊόντα του προηγούμενου εδα-
φίου που πωλούνται ανά τεμάχιο προζυγίζονται και αναγράφεται εμφανώς το βάρος 
και η τιμή ανά τεμάχιο. Εφόσον ζητηθεί από τον καταναλωτή, τα προϊόντα ζυγίζο-
νται εκ νέου ενώπιόν του. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης άρτου και 
αρτοπαρασκευασμάτων οφείλουν να αναρτήσουν πινακίδα, σε εμφανές 
σημείο του καταστήματος, στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα ότι: 
«Το κατάστημα υποχρεούται να ζυγίζει τον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα, εφόσον 
αυτό ζητηθεί από τον καταναλωτή»

- Οπωροπαντοπωλεία 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 όπως και το άρθρο 39 παρ. 4, στους χώρους 

λιανικής πώλησης των νωπών οπωρολαχανικών τοποθετείται ή αναρτάται πι-
νακίδα πώλησης σε εμφανές σημείο ορατή από τον καταναλωτή, στην 
οποία με ευανάγνωστη και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφονται: η τιμή 
ανά μονάδα πώλησης (κιλό) του προϊόντος, η σχετική νομοθεσία αφορά και 
οπωρολαχανικά όπως αγγούρια, μαρούλια και σκόρδα τα οποία παραδοσιακά πω-
λούνται με το τεμάχιο, ειδικά για τα προϊόντα του Πίνακα (Α) αναγράφεται επιπλέον 
ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται στα τιμολόγια και 
στις συσκευασίες. Για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο 
τόπος παραγωγής και ειδικότερα για το είδος πατάτες αναγράφεται και η ποικιλία. Τέ-
λος επιτρέπεται η πώληση κατόπιν δεματοποίησης (μάτσο) ορισμένων λαχανικών (π.χ. 
άνηθος, μαϊντανός σέλινο) με το τεμάχιο, εφόσον επί της πινακίδας λιανικής πώλησης 
θα αναγράφεται το καθαρό βάρος του κάθε δέματος και η αντίστοιχη τιμή του ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΚΙΛΟ.

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α), Μήλα, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, μαρούλια κατσαρά και πλατύφυλλα 
αντίδια, ροδάκινα και νεκταρίνια, αχλάδια, φράουλες, γλυκές πιπεριές, επιτραπέζια 
σταφύλια, τομάτες, πατάτες και κρεμμύδια.

Τέλος, στην ανακοίνωση της Περιφέρειας αναφέρεται: «Θα θέλαμε να τονίσουμε 
την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης των μελών σας με τις παραπάνω διατάξεις θέ-
τοντας σας υπόψη ότι τα πρόστιμα για κάθε μία από τις παραπάνω παραβάσεις είναι 
1000 ευρώ».

Σεμινάριο ξενοδόχων
Με επιτυχία η ένωση ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, διοργάνωσε υπό την αιγίδα 

του ΚΕΚ «Πυξίδα», από τις 9 έως τις 20 Μαρτίου 2015 στην αίθουσα Αγίου Αθα-
νασίου στη Νάουσα, σεμινάριο εκπαίδευσης για τις καμαριέρες των ξενοδοχειακών 
μονάδων του νησιού. 

Η εκπαίδευση αφορούσε τόσο την εκμάθησή τους στην ορολογία της Αγγλικής 
γλώσσας, όσο και θέματα συμπεριφοράς στους χώρους εργασίας.
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Πάσχα στην Πάρο
Πάσχα να ’χεις να λες

Η Μεγάλη Εβδομάδα στην Πάρο, δεν είναι μόνο ξεχωριστή για το κάλλος που 
παρουσιάζει το νησί μας τέτοια εποχή, αλλά και για τις ξεχωριστές θρησκευτικές 
εκδηλώσεις που διεξάγονται από άκρη σε άκρη.

Μπορεί φέτος το Πάσχα να είναι χρονολογικά νωρίς και οι επισκέπτες λιγότεροι 
από άλλες χρονιές (αναμένονται 25-30% λιγότεροι επισκέπτες από πέρσι), αλλά σε 
τίποτα δε θα διαφέρει από τη λαμπρότητα που υπάρχει κάθε χρονιά. Οι εκδηλώσεις 
είναι πολλές και ιδιαίτερες όλες τις μέρες, από άκρη σε άκρη του νησιού.

Το μήνυμα Καλλίνικου
«Ο χρόνος, αυτό το ορμητικό ποτάμι που κυλά και μας παρασύρει στη δίνη του, 

μας έφερε για άλλη μια φορά με τη Χάρη του Θεού, ενώπιον της μεγαλύτερης 
εορτής της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας που είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού.

Αυτό το πραγματικά ανυπέρβλητο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, που 
κατήργησε το κράτος του θανάτου και χάρισε απλόχερα τη ζωή στους ανθρώπους, 
χαρακτηρίζεται κυρίως από το στοιχείο του φωτός, καθώς πράγματι με την Ανά-
στασή του ο Χριστός διέλυσε το σκοτάδι της αμαρτίας, γι’ αυτό και στην υμνολο-
γία της Εκκλησίας μας, το στοιχείο του φωτός κυριαρχεί και είναι αυτό το οποίο 
καλούμαστε να προσλάβουμε στη ζωή μας, «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου 
φωτός…»! Και βέβαια, εκτός από την υμνολογία της Εκκλησίας μας, όλος ο τρόπος 
με τον οποίο εορτάζεται η Ανάσταση του Κυρίου είναι λαμπρός και φωτεινός, κάτι 
που βλέπουμε ιδιαίτερα στην πατρίδα μας μέσα από τα ήθη και τα έθιμα του λαού 
μας. Εξ άλλου «Λαμπρή» είναι η ονομασία που η λαϊκή παράδοση έχει προσδώσει, 
στην εορτή της Αναστάσεως.

Κάθε φορά λοιπόν που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει την Ανάσταση του 
Χριστού, εκτός από αφορμή για γιορτή και αργία, έχουμε και μια μοναδική ευκαιρία 
να πλημμυρίσουμε με φως τη ζωή μας. Όσο κι αν δεν το θέλουμε, η διαπίστωση 
που κάνουμε παρατηρώντας τη σύγχρονη πραγματικότητα, είναι μάλλον ζοφερή, 
σκοτεινή. Πόλεμοι με χιλιάδες αθώα θύματα εξακολουθούν να μαίνονται. Άνθρω-
ποι σφαγιάζονται εξ’ αιτίας της πίστεώς τους. Νέοι οδηγούνται στο θάνατο, εξ αι-
τίας λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας. Η φτώχια παραμένει, η κοινωνική 
αδικία παγκοσμίως συνεχίζεται και η κατάθλιψη συνεχίζει να αυξάνει στατιστικά τα 
ποσοστά της. 

Μπροστά λοιπόν σε αυτό το σκοτάδι, ανατέλλει και πάλι το ανέσπερο φως της 
Αναστάσεως του Χριστού. Αν αφήσουμε αυτό το Αναστάσιμο φως να μπει στην 
ψυχή μας, αν βάλουμε δηλαδή τον Χριστό ως κυρίαρχο της ζωής μας και το άγιο 
θέλημά του οδηγό της πορείας μας, χωρίς αμφιβολία η ζωή μας θα γίνει Ανάσταση, 
κάτι που σίγουρα τώρα δεν είναι.

Εύχομαι από τα βάθη της πατρικής μου καρδιάς, σε όλους ανεξαιρέτως τους 
αγαπητούς αναγνώστες του έγκριτου εντύπου σας, η φετινή Ανάσταση να είναι 
για όλους το ξεκίνημα, για μια ζωή λαμπρή και φωτεινή, απαλλαγμένη από τα δει-
νά που το σκοτάδι της αμαρτίας έχει επιφέρει στην ανθρωπότητα. Ο δε Αναστάς 
Κύριός μας, να χαρίζει σε όλους της ευλογία Του, και να είναι ο οδηγός και το 
στήριγμα μας σε κάθε στιγμή της επί γης πορείας μας.

Καλό και ευλογημένο Πάσχα και καλή Ανάσταση!

Με θερμές Σταυροαναστάσιμες ευχές,
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ».
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Εκδηλώσεις στη Μάρπησσα
 Η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας και οι φορείς 

και οι σύλλογοι της περιοχής, προσκαλούν όλους τους 
Παριανούς και τους επισκέπτες του νησιού μας, να 
συμμετάσχουν στην αναβίωση των παλαιών εθίμων 
που πραγματοποιούνται με την οικονομική στήριξη της 
ΚΔΕΠΑΠ και με προσφορές των επαγγελματιών και 
κατοίκων της δημοτικής κοινότητας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Μεγάλη Εβδομάδα στη δημοτική κοινότητα Μάρ-

πησσας.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (στη Μάρπησσα).
Ώρα 8:30 μ.μ. Ακολουθία του ιερού Επιταφίου.
Ώρα 10:30 μ.μ. Έξοδος του ιερού Επιταφίου. Κατά 

την περιφορά θα διαδραματιστεί το έθιμο των ανα-
παραστάσεων των Παθών του Κυρίου. Το έθιμο των 
αναπαραστάσεων, ξεκίνησε το 1924 με εμπνεύστρια 
την τότε δασκάλα της Μάρπησσας, Βασιλεία Ασωνί-
του-Καφούρου.

Στο Δρυό. Ώρα 8:30 μ.μ. Ακολουθία του εσπερινού 
της αποκαθήλωσης στον ιερό ενοριακό ναό Αγίου Ιω-
άννου του Θεολόγου.

Ώρα 10:30 μ.μ. Έξοδος του ιερού Επιταφίου. Στην 
ιερά μονή Αγίου Γεωργίου Λαγκάδας – Μάρπησσας.

Ωρα 15:00 μ.μ. Ακολουθία εσπερινού της Αποκαθή-
λωσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
Ώρα 11:00 π.μ. Η ακολουθία της Αναστάσεως. Κατά 

την περιφορά της Αναστάσεως, πραγματοποιείται η 
αναπαράσταση της Αναστάσεως του Κυρίου, από με-
γάλα και  μικρά παιδιά του χωριού.

Ώρα 13:00. Γιορτή αγάπης. Στο γήπεδο της Μάρπησ-
σας, με παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό του 
συλλόγου γυναικών Μάρπησσας. Στο γλέντι θα προ-
σφερθούν το ψητό αρνί, κόκκινα αυγά, παριανή γραβιέρα και άφθονο ντόπιο κρασί, 
με τη συνοδεία παραδοσιακής νησιώτικης μουσικής. Κατά τη διάρκεια της γιορτής 
της αγάπης, θα λάβει χώρα και το παλαιό έθιμο της κούνιας, όπου γυναίκες του 
χωριού θα τραγουδήσουν τα παραδοσιακά τραγούδια της κούνιας.

Εκδηλώσεις στο Άσπρο Χωριό
Ο πολιτιστικός σύλλογος, Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς» διοργανώνει και φέτος το 

παραδοσιακό του παζάρι με Πασχαλινά είδη και τοπικά παραδοσιακά γλυκά και 
υφαντά. 

Το παζάρι θα είναι ανοικτό ολόκληρη τη Μ. Εβδομά-
δα και την εβδομάδα του Πάσχα (Κυριακή των Βαΐων 
05/04 έως την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής 17/4 
εκτός από την Κυριακή του Πάσχα), και θα λειτουργή-
σει στην αίθουσα δίπλα από τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, 
πρωινές ώρες 10:00-14:00 και απογευματινές ώρες 
17:00-20:00.

Επίσης, το βράδυ της Μ. Παρασκευής, στη διάρκεια 
της λιτάνευσης του Επιταφίου (περί ώρας 22:15) και 
του Μ. Σαββάτου στην Ανάσταση (ώρα 24:00), θα 
πραγματοποιηθούν και φέτος αναπαραστάσεις με θέ-
ματα των Παθών του Κυρίου μας

Τέλος, την Παρασκευή του Πάσχα, ανήμερα του πα-
νηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής, το πρωί, μετά το πέ-
ρας της Θ. Λειτουργίας, θα ακολουθήσει το παραδοσι-
ακό γλέντι με κεράσματα του συλλόγου και «ζωντανή» 
μουσική.

Μονή Αγ. Γεωργίου
Από τη Μητρόπολη Παροναξίας και την Ιερά Μονή 

Αγίου Γεωργίου Λαγκάδας, δημοσιοποιήθηκε το πρό-
γραμμα ακολουθιών για το Πάσχα.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΩΡΑ 08:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΩΡΑ 17:00 μ.μ. Η ακολουθία του Μ. Αποδείπνου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΩΡΑ 17:00 μ.μ. Η ακολουθία του Μ. Αποδείπνου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΩΡΑ 17:00 μ.μ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΩΡΑ 08:00 π.μ. Εσπερινός και Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΩΡΑ 15:00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός και Αποκαθήλωσις στο βουνό κατά το τυπικό 

των Αγίων Τόπων.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΩΡΑ 22:30 μ.μ. Η ακολουθία της Αναστάσεως και εν συνεχεία η Αναστάσιμη Θεία 

Λειτουργία
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Υδροπλάνα
Εμένα πάντως όλη αυτή η ιστορία με τα υδρο-

πλάνα και τα υδατοδρόμια που θα αναλάβει να 
κατασκευάσει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, με βρί-
σκουν με πολλούς προβληματισμούς.

Αφήνω στην άκρη την επένδυση… που δεν τη 
βλέπω και τόσο μεγάλη «επένδυση», από τη στιγ-
μή που η κατασκευή των υδατοδρομίων θα γίνει 
σε ό,τι αφορά τα νησιά μας, από την Περιφέρεια.

Μπαίνω όμως σε μία άλλη παράμετρο. Αντιγρά-
φω από τη σελίδα της ενδιαφερόμενης εταιρείας: 
«Τα υδροπλάνα, δοκιμασμένα εδώ και δεκαετίες 
σε πολλές ξένες χώρες (Καναδά, Αμερική, Μαλ-
δίβες) αποδείχθηκε πλέον στην πράξη (κατά την 
πενταετή λειτουργία τους κυρίως στο Ιόνιο) ότι 
μπορούν να αποτελέσουν και στην Ελλάδα μια 
αξιόπιστη λύση ως επιπλέον συγκοινωνιακή επι-
λογή για νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Σε κάποιες δε περιπτώσεις ίσως και να αποτε-
λούν την βασική διέξοδο, ιδίως τους χειμερινούς 
μήνες για τα μικρά και απομακρυσμένα νη-
σιά μας, που δεν διαθέτουν χερσαίο αερο-
δρόμιο».

Ήρθαμε λοιπόν στην ουσία. Τα υδροπλάνα, σε 
όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, χρησιμοποιού-
νται κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές που 
δε διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο. Δηλαδή, τα 
υδατοδρόμια θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία 
πρώτης τάξεως λύση π.χ. για την Αντίπαρο ή άλλα 
νησιά, που δε διαθέτουν αεροδρόμιο. Ποιος είναι 
λοιπόν ο λόγος που είναι αναγκαίο στην Πάρο να 
κατασκευαστεί υδατοδρόμιο. Ποιος ο λόγος να 
επιβαρυνθεί π..χ. ο κόλπος της Παροικιάς ή όπου 
αλλού δημιουργηθεί το υδατοδρόμιο. Ένα υδρο-
πλάνο μπορεί άνετα να προσγειωθεί σε αεροδρό-
μιο. Τι διαφορά θα είχε π.χ. να προσγειωθεί στο 
αεροδρόμιο Πάρου, από το να έρθει σε κάποιο 
υδατοδρόμιο, που ίσως κατασκευαστεί στην Πα-
ροικιά. Γιατί δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτά 
τα απλά πράγματα και ήδη κάνουμε σκέψεις για 
το που μπορεί να κατασκευαστεί το υδατοδρόμιο 
στην Πάρο. Εκτός και αν υπάρχει διαφορά στο 
τέλος που πληρώνει μία εταιρεία σε ένα επίγειο 
αεροδρόμιο, από αυτό που πληρώνει σε ένα υδα-
τοδρόμιο. Αυτό το θέμα (που δεν το γνωρίζω), 
μπορούμε να το συζητήσουμε, αν υπάρχει, σε πι-
θανή επιβάρυνση του εισιτηρίου επιβάτη.

Η εφημερίδα μας από την πρώτη στιγμή στά-
θηκε υπέρ αυτής της προσπάθειας των υδροπλά-
νων. Κυρίως διότι πιστεύουμε πως θα μπορούσε 
να υπάρξει μία άλλη εναλλακτική λύση για τους 
επισκέπτες του νησιού μας, με δεδομένο ότι το 
νέο αεροδρόμιο Πάρου φαίνεται ότι θα αργήσει 
να ολοκληρωθεί.

Η εταιρεία που ενδιαφέρεται να εκμεταλλευτεί 
τις γραμμές του Νοτίου Αιγαίου θα χρησιμοποιή-
σει υδροπλάνα Καναδικής κατασκευής. Πρόκειται 
για δικινητήρια υδροπλάνα, που μπορούν να μετα-
φέρουν έως 19 επιβάτες. Όσο και αν είναι μικρό 
το νούμερο (ανάλογο με αυτό των αεροπλάνων 
που έρχονται στο αεροδρόμιο), κανείς δεν μπορεί 
να ισχυριστεί πως δε θα είναι μία «ένεση» για τον 
τουρισμό του νησιού μας. 

Ενός τουρισμού πάντως, που δεν μπορεί αιω-
νίως να είναι σε βάρος της ποιότητας της ζωής 
μας...

Αλλαγή δεδομένων 
στις παραλίες;

Η εκμετάλλευση των αιγιαλών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνεται, αφού αυ-
τοί ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή», ασπίδα προστασίας κατά της μαζικής παραχώρησης του 
αιγιαλού, ευαίσθητου στοιχείου του οικοσυστήματος, για εκμετάλλευση στους ΟΤΑ, υψώνει το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ. 

Με απόφασή του (αριθμός 646/2015), η οποία δημοσιεύτηκε πριν από ένα μήνα, κρίνει παράνομη και ακυρώνει 
τη με αριθ. 1038460/2439/Β0010/15.4.2009 Κοινή Απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών περί απευθείας παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, πα-
ραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Την αίτηση ακύρωσης είχε υποβάλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών το 2009 και το δικαστήριο δέχτηκε τη 
συνέχιση της δίκης, καθώς η προσβαλλόμενη ΚΥΑ είχε αντικατασταθεί με όμοιες το 2013 και 2014.

Στο σκεπτικό του το δικαστήριο καθιστά σαφές ότι στα κοινόχρηστα πράγματα περιλαμβάνονται ο αιγιαλός και 
η παραλία, τα οποία ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, 
ο οποίος συνίσταται στην κοινοχρησία τους. Σε συνδυασμό δε με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 για την προστα-
σία του οικοσυστήματος των παράκτιων ζωνών, η παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης στους ΟΤΑ επιτρέπε-
ται για την άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες είναι ήπιες και συμβατές με τον προορισμό τους ως κοινόχρηστων 
μόνο κατά περίπτωση και μεμονωμένα και αφού προηγηθεί λεπτομερής και εξατομικευμένη κρίση της διοίκησης.

Ακόμα, το δικαστήριο έκρινε πως η ΚΥΑ είναι παράνομη σε δύο σημεία:
Το πρώτο αφορά «τη συλλήβδην παραχώρηση 

με την προσβαλλόμενη ΚΥΑ του συνόλου των αι-
γιαλών της χώρας στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ που 
βρίσκεται εκτός των ορί- ων της εξουσιοδοτήσεως 
της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001». 
Παράλληλα, λόγω της μεγάλης σημασίας του 
παράκτιου χώρου ως στοιχείου του φυσικού 
περιβάλλοντος, κατά τον παραπάνω νόμο η αρμο-
διότητα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας 
ανήκει και στον υπουργό Περιβάλλοντος, από κοι-
νού με τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτε-
ρικών.

Το δεύτερο συνδέεται με την παραχώρηση της 
εκμετάλλευσης από τους ΟΤΑ σε τρίτους. Όπως 
τεκμηριώνεται στην από- φαση, «η έγκριση των 
υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την 
περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώμα-
τος απλής χρήσης αιγια- λού και παραλίας εκ μέ-
ρους των ΟΤΑ ως παρα- χωρησιούχων χορηγείται 
κατά περίπτωση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νομοθέτη για την προστασία των παράκτιων οικοσυ-
στημάτων που κινδυνεύουν από την υπερεκμετάλλευση και να διαφυλαχθεί η κοινοχρησία τους, δεδομένου άλ-
λωστε πως δεν νοείται συλλήβδην εκ των προτέρων έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων υπουργών μεταβιβάσεων 
που θα χωρίσουν μελλοντικά. Τούτο διότι αφενός έτσι απεμπολούν την αρμοδιότητα ασκήσεως εποπτείας επί των 
πράξεων των ΟΤΑ, ενώ ταυτόχρονα θέτουν σε διακινδύνευση τα παράκτια οικοσυστήματα.

Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 8 της προσβαλλόμενης ΚΥΑ, με την οποία εγκρίνεται η περαιτέρω μεταβίβαση 
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους ΟΤΑ α’ βαθμού προς τρίτους, είναι εκτός των 
ορίων της εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 2971/2001».

Τέλος, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος η υπόθεση παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση του τμήματος, 
με δικάσιμο την 3η Ιουνίου 2015.

Τι σημαίνει;
Παρότι η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει και παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση του τμήματος, η συγκεκρι-

μένη απόφαση επιχειρεί να βάλει φρένο στην αχαλίνωτη αδειοδότηση των Δημάρχων, στην υπερεκμετάλευση και 
στην υποβάθμιση αιγιαλών και παραλιών.

Αν οριστικοποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση η κεντρική διοίκηση καλείτε να βρει τρόπους να ελέγχει και να 
αδειοδοτεί συγκεντρωτικά, χωρίς να έχει άμεση αντίληψη τι ακριβώς αδειοδοτεί… Επίσης στερεί ένα μεγάλο 
ποσό εσόδων από τους Δήμους, ανατρέπει σε μεγάλο βαθμό τους οικονομικούς προγραμματισμούς τους και 
θέτει εν αμφιβόλω αρκετούς εργαζόμενους που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα. Από την άλλη βέβαια 
επιχειρεί να βάλει τέλος στο τοπικό σύστημα ψηφοθηρίας και διαπλοκής των Δημάρχων με τους 
ψηφοφόρους τους και τις άδειες για «επιχειρήσεις» με τραπέζια πάνω στην άμμο και μουσική στη 
διαπασών μέχρι το πρωί.

Ό,τι και να γίνει όμως είναι ένα πρώτο βήμα προς τη λύση ενός σημαντικού κοινωνικού, οικονομικού, περιβαλ-
λοντικού και κυρίως ηθικού προβλήματος.

Η ΚΕΔΕ
Την αντίθεσή της στην απόφαση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ εξέφρασε η ΚΕΔΕ, με την οποία κρίθηκε παράνομη 

«η συλλήβδην παραχώρηση» με ΚΥΑ του συνόλου των αιγιαλών και των παραλιών στους ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς 
και η μεταβίβαση σε τρίτους εκ μέρους των ΟΤΑ του δικαιώματος απλής χρήσης.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού 
και παραλίας στους δήμους έχουν συμβάλλει στην καθαριότητα των ακτών, στη διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος χώρου, στην τουριστική αξιοποίηση, την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των λουομένων και στη 
συνέχεια στην εξασφάλιση ανταποδοτικών εσόδων για τους δήμους από τα παραπάνω.

Η ΚΕΔΕ πρόκειται να ασκήσει παρέμβαση κατά τη νέα δικάσιμο, με την οποία το θέμα θα τεθεί στην κρίση της 
7μελούς σύνθεσης του ιδίου τμήματος, προκειμένου οι δήμοι να διατηρήσουν το δικαίωμά τους. Συγχρόνως, θα 
προτείνει στα συναρμόδια υπουργεία νομοθετική ρύθμιση, ώστε η χρήση και η διαχείριση των ακτών να παρα-
χωρηθεί στους δήμους.
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Διαμαρτυρία 
εμπόρων

Οι εμπορικοί σύλλογοι Κυκλάδων (Πάρου-Αντιπάρου, Τήνου, Σίφνου, Κέας, 
Νάξου, Σερίφου, Θήρας και Αμοργού), έστειλαν επιστολή προς τους υπουρ-
γούς (Δραγασάκης, Βαρουφάκης, Βαλαβάνη, κ.α.) προς τους βουλευτές του 
Νομού μας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά με τη φημολογούμενη 
αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά μας.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Νησιά πολυτελείας και πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Κάθετα αντίθετοι με την κατάργηση  του μειωμένου ΦΠΑ είναι οι εμπορικοί 

και επαγγελματικοί  σύλλογοι του νομού Κυκλάδων. Δηλώνουν την αντίθεση 
τους στις  δηλώσεις που γίνονται από αρμόδιους πολιτικούς φορείς για τον 
μειωμένο Φ.Π.Α. στις Κυκλάδες. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι τα νησιά 
των Κυκλάδων είναι 24 και θα  παραμείνουν 24.

Τα νησιά πολυτελείας, στα οποία αναφέρεστε, είναι αυτά που στερούνται 
στοιχειωδών υποδομών υγείας, γιατί τα κέντρα υγείας δεν έχουν γιατρούς, 
τα σχολεία δεν έχουν δασκάλους, οι εναπομείνασες υπηρεσίες, όπου ακόμη 
υπάρχουν, υπολειτουργούν και οι συγκοινωνιακές υποδομές είναι σαθρές το 
μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου. Είναι φανερό ότι, η οποιαδήποτε αύξηση 
του συντελεστή του ΦΠΑ στα νησιά μας, θα διαταράξει εις βάρος μας οι-
κονομικά κρίσιμα μεγέθη, θα προκαλέσει τεράστιες ανατιμήσεις και θα είναι 
καταστροφική για την καθημερινότητα, το εμπόριο, τον τουρισμό. Το ιδιαίτερο 
καθεστώς είναι μια απαραίτητη ρύθμιση που εξισορροπεί τις ειδικές συνθήκες 
της νησιωτικοτητας και των στρεβλώσεων που προκύπτουν από το άλυτο 
ζήτημα του «μεταφορικού ισοδυνάμου».

Το πλήγμα στον τουρισμό θα είναι ανυπολόγιστο γιατί η σεζόν έχει ξε-
κινήσει, αλλά κυρίως έχουν κλείσει οι τιμές και σε πολλές επιχειρήσεις θα 
υπάρξουν προβλήματα, ενώ θα προκληθεί πλήγμα στην ελληνική οικονομία 
γενικότερα. Γειτονικές χώρες καραδοκούν, για να επωφεληθούν από τυχόν 
προβλήματα μας.

Ο Φ.Π.Α. δεν θα διχάσει τις Κυκλάδες».

Λυπάμαι πολύ!
Στο προηγούμενο φύλλο της Φ.τΠ. διάβασα το κεί-

μενο που δημοσίευσε ο Σύλλογος  «Φιλόζωοι Εθε-
λοντές Πάρου» με τίτλο: «Στη Πάρο το σκύλο δεν θα 
πάρω!». Συμφωνώ απόλυτα με το κείμενο και  πραγ-
ματικά αισθάνομαι  ντροπή και λύπη για την ανευθυ-
νότητα και τη σκληρότητα με την οποία αντιμετώπισε 
ο Δήμος και τα συμβούλια των κοινοτήτων το θέμα 
αυτό.

Επίσης, ντρέπομαι γιατί είμαι σύμβουλος της Δημο-
τικής κοινότητας Αρχιλόχου, που όντως «έστειλε τους 
τουρίστες και τα σκυλιά τους στο ΠΟΥΘΕΝΑ». Όμως 
η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Προσωπικά διαφο-
ροποίησα τη θέση μου. 

Επισήμανα ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα 
με σοβαρότητα και ευαισθησία και ότι είναι δείγμα 
πολιτισμού η κάθε είδους μέριμνα για τα ζώα. Ρώτησα τι θα γίνονταν αν όλα τα συμ-
βούλια έπαιρναν την ίδια απόφασή και τι εικόνα θα «κυκλοφορούσε» για την Πάρο στο 
διαδίκτυο. Άλλωστε κατέθεσα και κείμενο (το οποίο επισυνάφτηκε στο πρακτικό της 
συνεδρίασης της 27ης Ιανουαρίου), στο οποίο εξέφρασα τον προβληματισμό μου, πρό-
τεινα παραλία (η οποία πληρούσε τα κριτήρια που έθετε το Υπουργείο) και ζήτησα από 
τους άλλους συμβούλους να το ξανασκεφτούν. Λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσα να τους 
μεταδώσω τον προβληματισμό μου.

Συμφωνώ ότι το Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου πρέπει να ορίσει παραλίες στις οποίες θα 
επιτρέπεται το κολύμπι των σκύλων και να μην περιμένει από το Δήμο, ο οποίος έχει τη 
συνήθεια να πετάει την «καυτή πατάτα» στις κοινότητες για όλα τα «δύσκολα» θέματα.

Σπυριδούλα Καβάλλη
Σύμβουλος μειοψηφίας ΚΕΠ-ΟΣΑ

Δημ. Κοιν. Αρχιλόχου

Ήρθε η ώρα για να ανοίξεις...

 Έχεις τα κατάλληλα υλικά;
µενού    σουπλά    σουβέρ

επαγγελµατικές κάρτες

µπλοκ παραγγελίας

διαφηµιστικά έντυπα

σχεδιασµός | εκτύπωση

Αγ.Ελένη, Παροικία | τ: 22840 28025 | e: info@smileweb.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και 
πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 53 
τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή 
µαζί. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τµ, µε 740 
τµ οικόπεδο, 200 µ από τη 
θάλασσα. Μεσολάβηση για 
λήψη τραπεζικού δανείου. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

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

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-
λείται οικόπεδο 330 τ.µ. µε 
την άδεια οικοδοµής. Τηλ: 
6989871269 

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικό-
πεδο 550 τµ, 100 µ. από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6978235942  

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, πωλεί-
ται αµφιθεατρικό κτήµα 1 
στρέµµα, 300 µέτρα από τη 
θάλασσα, περιφραγµένο, µε 
ηµιτελή κατοικία 80 τ.µ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6945540705

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΝΤΑΛ-
ΛΑΣΕΤΑΙ 670 τ.µ. εντός 
σχεδίου, σε πολύ καλή περι-
οχή στη Νέα Μάκρη Αττικής, 
µε σπίτι άνω των 90 τ.µ. στη 
δυτική πλευρά της Πάρου.  
Τηλ. 6974258469

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                           

4ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – 
ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται 
καταστήµατα, από 70 τ.µ.-450 
τ.µ., µε µεγάλους χώρους για 
πάρκινγκ και αποθήκες. Τηλ : 
6944900855

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται δυο 
καταστήµατα, 40 τ.µ. έκαστο 
ή 80 τ.µ. ενοποιηµένο, 20 
µέτρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6971596075

ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζεται δίχω-
ρη γκαρσονιέρα, 2 χλµ. από 

το λιµάνι της Παροικίας. Τηλ: 
2284022302/6944558581

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται οι-
κία, µεζονέτα 85 τµ, µε 
βασικό οικιακό εξοπλισµό, 
ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι, 
air condition, µπάρµπεκιου, 
πλησίον Αγίας Αικατερίνης. 
Τηλ.: 6948511546  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑ-
ΤΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται, 90 τ.µ., 
5 χιλιόµετρα από το λιµάνι, 
για σεζόν. Τηλ: 6980453329

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – Α-
ΛΥΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται χώρος 
για κατάστηµα ή γραφείο, 
100 τ.µ. ισόγειο και 100 τ.µ. 
υπόγειο. Ενοικιάζονται µαζί ή 
και ξεχωριστά. Με πάρκινγκ. 
Τηλ: 6977618527

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 
ενοικιάζεται δυάρι, (υπνο-
δωµάτιο, σαλονοκουζίνα, 
µπάνιο). Τιµή: 200,00€. Τηλ: 
6974601331

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - 
ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ζητείται, ισόγειο ή µονοκα-
τοικία, µε 2 ή 3 υπνοδωµάτια,
στην Παροικία ή στην 
ευρύτερη περιοχή, (Κα-
κάπετρα, Παρασπόρος, 
Καµάρες κ.λπ.), µε θέρ-
µανση (καλοριφέρ). Τηλ. 
2284092034/6907150518

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-
ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδονται 
σε λογικές τιµές. Μάθε το 
Laptop ή το Tablet καλύτερα. 
Τηλ.: 6974717978

ΙΤΑΛΙΚΑ Ταχύρρυθµα σε-
µινάρια για τον τουρισµό, 
µαθήµατα ιδιαίτερα, οµαδικά 
ή ατοµικά. Προετοιµασία για 
όλα τα διπλώµατα και για 
σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 
6974 365805

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί εργασία, ως 
οδηγός µε δίπλωµα Γ+∆+Ε 
κατηγορίας ή ως συντηρητής 
κήπων ή πισίνας σε ξενο-
δοχειακές µονάδες. Τηλ.: 
6994223682

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ             

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για 
το εµπορικό τµήµα της ε-
φηµερίδας «Φωνή της 
Πάρου». Στείλτε τα βιο-
γραφικά σας στο e-mail: 
foni@typoparos.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για το service 
και το bar ζητείται από το 
εστιατόριο “Thalassamou” 
στην Πίσω Αλυκή. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις, η 
αντίστοιχη προϋπηρεσία και 
η πολύ καλή γνώση του-
λάχιστον Αγγλικών. Τηλ.: 
6972297557

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ζητεί-
ται, για service πρωινών και 
pool bar. Απαραίτητη η γνώ-
ση Αγγλικών. θα προτιµηθεί 
άτοµο που γνωρίζει επιπλέον 
Γαλλικά ή/και Ιταλικά. Παρα-
καλώ επικοινωνήστε µε τον 
διευθυντή στα τηλέφωνα:  
22840 51858 & 6958 621575

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται α-
πό εµπορική εταιρεία 
τροφίµων και διανοµών. Α-
παραίτητες προϋποθέσεις: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ί-
πλωµα Οδήγησης, Ηλικία 
έως 35 ετών, Ελληνικής 
Υπηκοότητας. Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6944109845

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητείται από το 
κοµµωτήριο ART HAIR – 
Καστανιάς Στέφανος, για 
χτενίσµατα και βαφείο. Απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία. Τηλ: 
2284023660

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΕ-
ΡΑ ζητείται για πολυτελείς 
βίλες, µε προϋπηρεσία, για 
καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6932316389

ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ & ΠΩΛΗΤΡΙΑ 
ζητούνται. Τηλ.2284024966, 
Κιν.6974367781

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για 
ενοικιαζόµενη τουριστική 
κατοικία, από Ιούνιο µέχρι Σε-
πτέµβριο. Τηλ: 6979291449, 
∆ευτέρα-Παρασκευή 18.00-
19.30

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ ζητεί κυρία για µπουφέ 
ή λάντζα. Τηλ: 2284027207, 
2284023652

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙ-
ΟΥ νέος,-α ζητείται από 
εταιρεία ενοικιάσεων στην 
Πάρο, επιθυµητή προϋ-
πηρεσία, όχι απαραίτητη, 
αγγλικά, γαλλικά, ευγενικός,-
η. Αποστείλατε βιογραφικό 
στο e-mail: europcarparos@
gmail.com 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται 
από λογιστικό γραφείο στην 
Πάρο, µε εµπειρία τουλάχι-
στον 3 ετών. Βιογραφικά στο: 
prime@primenet.gr 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για εξωτερικές 
πωλήσεις ζητείται από εται-
ρεία διανοµών. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: Απολυτήριο 
Λυκείου, ∆ίπλωµα Οδήγησης, 

Κάτοχος µεταφορικού µέ-
σου, Ευφράδεια λόγου, 
Ικανότητες επικοινωνίας, 
Ευχάριστη προσωπικότη-
τα. Εµπειρία στις πωλήσεις 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση επιθυµητή αλλά όχι 
απαραίτητη. Τηλ. επικοινω-
νίας: 2284041252,41764. 
Κιν:6979798938

ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ POOL BAR 
– ΜΠΟΥΦΕ ζητείται για την 
σεζόν, σε ξενοδοχείο στην  
Παροικία. Πληροφορίες  και 
αποστολή βιογραφικού στο:  
4ioparos@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ 
ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις 
Σωτήρες, ενοικιάζεται. Τηλ.: 
6934173780  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
& ΕΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ εµπορι-
κής επιχείρησης παιδικών 
ενδυµάτων πωλείται (πρώ-
ην κατάστηµα orchestra). 
Πληροφορίες στα τηλ. 
6989810701, 6938995453

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πωλείται 
σε άριστη κατάσταση για 
εστιατόριο - καφετέρια. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6937 375269

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΑΛΙΑ ζη-
τείται για αγορά από 3 έως 5 
µέτρα, σε οποιαδήποτε κα-
τάσταση, χωρίς χαρτιά. Κος 
Γιάννης. Τηλ. επικοινωνίας: 
6937060803
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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

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν, με οποιονδήποτε 
τρόπο, στο πένθος μας για την απώλεια της λατρεμένης μας Μα-
ρούλης Ζαχαρία Ρούσσου. 

Τα τέκνα, τα εγγόνια και τα δισέγγονα

Η Μαρούλη Ζαχαρία Ρούσσου γεννήθηκε στις 23/9/1918 στα 
Μάρμαρα της Πάρου, όπου και μεγάλωσε. Το 1943 παντρεύτηκε 
το Ζαχαρία Ι. Ρούσσο και απέκτησαν δύο κόρες, την Αρσενία και 
την Κατίνα. Στον Πλακωτό την περιοχή που αγάπησε και έζησε το μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής της, ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, κάτω από δύσκολες 
συνθήκες, όπως όλοι την εποχή εκείνη. Αγαπημένη της ασχολία ήταν η ανάγνωση 
του ημερήσιου τύπου, αν και δεν είχε τελειώσει το σχολείο. Ήθελε να είναι πάντα 
ενήμερη για όσα συνέβαιναν στη χώρα και να έχει τη δική της άποψη. Ευτύχησε να 
δει έξι εγγόνια και δεκατρία δισέγγονα! Μένει πάντα ζωντανή στην μνήμη μας και 
τις καρδιές μας.

Καλό σου ταξίδι πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά…
Τα τέκνα, τα εγγόνια και τα δισέγγονα.



www.fonitisparou.gr Με το φακό της Φωνής | 13

Θεατρική παράσταση
Η θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», παρουσίασε το 

θεατρικό έργο: «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», του Μποστ, ο οποίος βασιζόμενος στο 
δραματικό έργο του Σαίξπηρ, έδωσε ένα κωμικό σενάριο.

Το έργο παρουσιάστηκε σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεμελιάρη και σε σκηνογρα-
φία Γιάννη Τριπολιτσιώτη. Επίσης, για το έργο δούλεψαν: Hair Stylist: Δημήτρης 
Μακράς, Make up Artist: Στέλλα Μπάλιου, Φωτισμοί: Λένα Αγωγιάτη, Βοηθός 
σκηνοθέτη: Μελίνα Γαβρή, Απόδοση κειμένου: Ελένη Λατσού, Ειδικός συνεργά-
της: Νίκος Τσιγώνιας. 

Τους ρόλους ερμήνευσαν: Αντώνης Χανιώτης, Ραφαήλ Σκλαβούνος, Γιώτα Κα-
νίογλου, Ιωσήφ Βασιλείου, Γιώργος Πατσιώτης, Άννα Ακάλεστου, Γιάννης Τριπο-
λιτσιώτης, Πέτρος Μεταξάς, Μενέλαος Μαρούλης και Σοφία Καζακίδου.

photo: studio Αχιλλέας
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Περιφερειακό 
πρωτάθλημα

Ο Ναυτικός όμιλος Πάρου συμμετείχε με αποστολή 13 αθλητών, στο Περιφερει-
ακό πρωτάθλημα νήσων Αιγαίου και Κρήτης, που διοργανώθηκε από τον Ναυτικό 
όμιλο Χίου στις 21 – 24 Μαρτίου. Συμμετείχαν συνολικά 15 όμιλοι του Αιγαίου με 
134 αθλητές.

Οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο θαλάσσιο στίβο της Χίου, με 
τις συνεχείς εναλλαγές του ανέμου και την συνεχή βροχόπτωση, δε βοήθησαν τους 
αθλητές μας να πρωτοστατήσουν.

Παρόλα αυτά, οι αθλητές, Μπρούσης Βίκτωρ και Μυτιληναίος Ανδρέας, κατάφε-
ραν να προκριθούν στην προεθνική ομάδα και ταυτόχρονα να πάρουν το εισιτήριο 
για την πρόκριση για την εθνική ομάδα. Την αποστολή του ΝΟΠ στους αγώνες 
συνόδεψαν οι προπονητές, κ.κ. Ρίζος Φώτης και Κελαϊδίτης Νίκος, και ο έφορος 
ιστιοπλοΐας κ. Μπρούσης Γιάννης.

Οι θέσεις που κατέλαβαν ανά κατηγορία οι αθλητές του ΝΟΠ είναι οι ακόλουθες: 

Στην κατηγορία αγοριών συμμετείχαν συνολικά 29 αθλητές.
- Μπρούσης Βίκτωρ 2η θέση και 7η στην γενική
- Μυτιληναίος Ανδρέας 4η θέση και 10η στην γενική
- Καλάργυρος Μιχάλης 6η θέση και 14η στην γενική
- Καρασαντές Κων/νος 26η θέση και 71η στην γενική
Στην κατηγορία κορασίδων συμμετείχαν συνολικά 12 αθλήτριες.
- Μαλατέστα Πωλίνα 3η θέση και 8η στην γενική
Στην κατηγορία παίδων συμμετείχαν συνολικά 28 αθλητές.
- Παναγιωτίδης Κων/νος 3η θέση και 11η στην γενική
-  Μπομποτάς Νικόλας 4η θέση και 19η στην γενική
- Ανδρεάδης Γρηγόρης 6η θέση και 21η στην γενική
- Ραγκούσης Στέφανος 16η θέση και 56η στην γενική
Στην κατηγορία κορασίδων συμμετείχαν συνολικά 17 αθλήτριες.
- Καλακώνα Μαρίνα 5η θέση και 35η στην γενική
- Καλακώνα Μαριαλένα 11η θέση και 68η στην γενική
- Δαφερέρα Θεοφανία 12η θέση και 70η στην γενική
- Δαφερέρα Θεοδώρα 15η θέση και 82η στην γενική
Τέλος, σε σχετικό δελτίο τύπου ο ΝΟΠ σημειώνει: «θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

το Ν.Ο. Χίου για την άρτια διοργάνωση του πρωταθλήματος και τη φιλοξενία».

Run & BTM bike
Ο αθλητικός ποδηλατικός όμιλος Πάρου, σε συνεργασία με τη δημοτική κοινότητα 

Μάρπησσας, θα διοργανώσουν στις 19 Απριλίου 2015 την εκδήλωση: «Άθλος Νι-
κόλαρος Στέλλας 2015».

Πρόκειται για ένα λαϊκό αγώνας περιπέτειας σε σηματοδοτημένες διαδρομές και 
απαιτεί αρκετές ικανότητες γιατί περιλαμβάνει δύο αγωνίσματα: α) τρέξιμο 5 χλμ 
(COUNTRY ROAD RUNNING) και β) ποδηλασία 18 χλμ (ΜΤΒ). Μπορεί κάποιος να 
συμμετέχει σε όποιο από τα δύο αθλήματα θέλει ή και στα δυο, είτε ατομικά είτε 
ομαδικά. Το κάθε αγώνισμα είναι ένας ξεχωριστός αγώνας.

α) Τρέξιμο 5 χλμ ( COUNTRY ROAD RUNNING). Είναι ατομικός αγώνας στις κα-
τηγορίες ανδρών, γυναικών. Η διαδρομή περνάει περιφερειακά από το χωριό Μάρ-
μαρα και ο εκτιμώμενος χρόνος των πρώτων αθλητών είναι περίπου στα 20 λεπτά,

β) Ποδηλασία 18 χλμ (ΜΤΒ). Είναι ατομικός αγώνας στις κατηγορίες ανδρών, γυ-
ναικών. Η διαδρομή περνάει από όλα τα χωριά (Μάρπησσα, Μάρμαρα, Πρόδρομος, 
Λογάρας, Πίσω Λιβάδι). Προεκκίνηση 5 χλμ όπου δίνεται το ελεύθερο. Η διαδρομή 
συνεχίζεται σε μονοπάτια και χωματόδρομους. Ο εκτιμώμενος χρόνος των πρώτων 
αθλητών είναι περίπου στη μία ώρα.

Πρόγραμμα αγώνων
09:30-10:45: Άνοιγμα γραμματείας (πλ. Παναγιώτη Στάμενα, Μάρπησσα) και πα-

ραλαβή αριθμών.
10:30-10:45: ενημέρωση αθλητών τρεξίματος
10:45: εκκίνηση αγώνα τρεξίματος
11:30-11:45: ενημέρωση αθλητών ποδηλασίας
11:45: εκκίνηση ορεινής ποδηλασίας

14:00: απονομές

Δηλώσεις
Σε οποιοδήποτε αγώνισμα του «Άθλος 

Ν. Στέλλας», έχουν δικαίωμα συμμετο-
χής όσοι διαθέτουν καλή υγεία, φυσι-
κή κατάσταση και ανήκουν σε μία από 
τις παρακάτω κατηγορίες συμμετοχής. 
Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση γονέα για 
τη συμμετοχή ανηλίκων.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δια-
θέτουν τον κατάλληλο πιστοποιημένο 
εξοπλισμό για το κάθε αγώνισμα, που 
θα είναι σε άριστη κατάσταση για χρήση 
αγώνα. Η συμμετοχή είναι έγκυρη όταν 
έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη δήλωση, και έχει σταλεί με e-mail.

Κατηγορίες - απονομές
Το μεσημέρι της Κυριακής 19/4 θα γίνουν οι απονομές στην πλ. Μάρπησσας. Στις 

απονομές θα βραβευθούν οι 6 καλύτεροι αθλητές ανά αγώνισμα και ανά κατηγορία, 
καθώς και οι 6 καλύτεροι αθλητές από το συνδυασμό των δύο αγωνισμάτων με 
κύπελλα, διπλώματα και μετάλλια.

Οι κατηγορίες είναι: Άνδρες Α1: 16-35 ετών Α2: 35+. Γυναίκες (μία κατηγορία), 
ενώ δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Για τους φίλους που θέλουν να έρθουν από 
άλλα νησιά ή την Αθήνα θα υπάρξουν εκπτωτικά εισιτήρια, ενώ για τη διαμονή 
υπάρχουν προσφορές σε ξενοδοχεία. Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: poparou@gmail.com 

Νέα κίνηση στην ΕΠΣΚ
Εντείνεται το ενδιαφέρον για τις ερχόμενες εκλογές της ΕΠΣ Κυκλάδων. Έτσι, μετά 

την επιστολή Καφτηράνη που στράφηκε κατά του προέδρου της ΕΠΣΚ κ. Σιγάλα, ο 
δικηγόρος κ. Κ. Δοκιμάκης, φαίνεται ως ο επικεφαλής νέας κίνησης που θα διεκδική-
σει στις εκλογές την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Νομού μας. 

Σημειώνουμε, πως στις προηγούμενες εκλογές της ΕΠΣΚ για πρώτη φορά στα 
χρονικά είχαν παρουσιαστεί δύο ψηφοδέλτια (Σιγάλα και Καφτηράνη) με νικητή τον 
πρώτο, με ψήφους 10-9.

Η επιστολή του κ. Δοκιμάκη, έχει ως εξής:
«Μετά από μια μακράς διάρκειας διαλεκτική διαδικασία και έντονο προβληματι-

σμό, είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να κάνουμε κοινωνό των σκέψεων και 
των προθέσεων μας όχι μόνο το φίλαθλο ποδοσφαιρικό κόσμο των Κυκλάδων, 
αλλά και κάθε Κυκλαδίτη που πραγματικά και χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας ενδιαφέρεται 
για την πρόοδο του Ποδοσφαίρου στα νησιά μας, μα πάνω απ’ όλα για την εξασφά-
λιση ενός υγιούς αθλητικού «αύριο» στην νεολαία του τόπου μας.

Η κίνησή μας στηρίζεται από παράγοντες που έχουν «ζυμωθεί» στον χώρο του 
Ποδοσφαίρου και επιχειρηματίες που για πολλά χρόνια «ματώνουν» οικονομικά 
προκειμένου να βοηθήσουν τα σωματεία του τόπου τους ν’ ανταπεξέλθουν ίσως 
στα πιο δύσκολα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου της χώρας, λόγω της 
γεωγραφικής ιδιομορφίας του Νομού μας. Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα ν’ αναλά-
βουν τις τύχες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων οι ίδιοι οι πα-
ράγοντες των σωματείων. Οι άνθρωποι που κάθε Σαββατοκύριακο συναντιόμαστε 
στα πλοία που συνδέουν τα Κυκλαδονήσιά μας, με οποιεσδήποτε καιρικές συνθή-
κες συνοδεύοντας τις αποστολές των σωματείων μας, όχι μόνο για να «κάνουμε 
το μεράκι μας», μα για δώσουμε την χαρά στην νεολαία των νησιών μας να παίξει 
την αγαπημένη της «μπάλα», να αθληθεί, να ξεφύγει λίγο από την δύσκολη καθη-
μερινότητα του χειμώνα.

 Πρόθεσή μας είναι η προσπάθειά μας αυτή να πλαισιωθεί από ανθρώπους που 

θα προέρχονται απ’ όλα τα Ποδοσφαιρικά 
σωματεία των Κυκλάδων και ήδη τα πρώτα 
μηνύματα που έχουμε είναι θετικά. Όποιος 
ανιδιοτελώς θέλει να προσφέρει σε αυτή 
μας την προσπάθεια και μας τον υποδεί-
ξουν τα σωματεία, είναι καλοδεχούμενος. 
Αποκλεισμοί, διαχωριστικές γραμμές, μι-
κροπολιτικές είναι λέξεις που όχι μόνο δεν 
ταιριάζουν στην φιλοσοφία μας, αλλά δεν 
υπάρχουν καν στο λεξιλόγιό μας. Στόχος 
μας και πρωταρχικό μας μέλημα είναι να 
στηριχθούν με κάθε τρόπο τα τμήματα υπο-
δομής των σωματείων των νησιών μας. Να 
δοθεί το μεγαλύτερο βάρος σε αυτό που 
ονομάζεται παραγωγική διαδικασία. Χωρίς 
ισχυρές υποδομές δεν υπάρχει μέλλον στο 
Ποδόσφαιρο. Ευτυχώς εδώ και μερικά χρόνια σε όλα τα νησιά δραστηριοποιούνται 
Ακαδημίες Ποδοσφαίρου που δίνουν την δυνατότητα στους μικρούς φίλους του 
Ποδοσφαίρου να «μάθουν τα μυστικά» του αθλήματος.

Οι περισσότερες απ’ αυτές μετεξελίχθηκαν σε Ερασιτεχνικά Σωματεία που σήμε-
ρα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα πρωταθλήματα των Κυκλάδων. Αυτή ακρι-
βώς την προσπάθεια θέλουμε να ενισχύσουμε. Να έχουν την δυνατότητα μικρά 
παιδιά από την Άνδρο, τη Μήλο, τη Μύκονο, τη Νάξο, την Πάρο, τη Σαντορίνη, τη 
Σέριφο, τη Σίφνο, τη Σύρο, την Τήνο, απ’ όλα τα νησιά μας, να γίνουν οι πραγματι-
κοί πρωταγωνιστές στα ποδοσφαιρικά Σαββατοκύριακά μας.

 Σε αυτή μας την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Είμαστε εδώ για να συνθέ-
σουμε και όχι για να χωρίσουμε. Το Ποδόσφαιρο ενώνει, δημιουργεί φιλίες, δίνει 
χαρά, είναι ένα παιχνίδι για όλους. Είναι η κατάλληλη στιγμή η Ένωση Ποδοσφαιρι-
κών Σωματείων Κυκλάδων να γίνει στην κυριολεξία Ένωση όλων των Ποδοσφαι-
ρικών Σωματείων των Κυκλάδων. Με ανθρώπους μέσα από τα ίδια τα σωματεία 
που τους συνδέει η αγάπη για τον τόπο τους και η λατρεία για την «μπάλα».
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Δεν άντεξαν…
Τέταρτος κατετάγη ο ΑΟΠ στο πρωτάθλημα μπά-

σκετ παίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων. Στο fi nal 4 που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Νάξο, οι Παριανοί παίκτες προσπά-
θησαν στον ημιτελικό να πετύχουν την πρόκρισή τους 

στον τελικό, αλλά προδόθηκαν από τις δυνάμεις τους, 
χάνοντας από τον ΑΟ Ερμούπολης με 62-49.

Ο ΑΟΠ στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού ήταν κο-
ντά στο σκορ (33-32), αλλά έμεινε από δυνάμεις στο 
β’ ημίχρονο. Τα δεκάλεπτα του αγώνα με πρώτη την 
ομάδα της Ερμούπολης ήταν: 14-12, 19-20, 19-13, 
10-4.

Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με τους: Κίτα, Ζουμή, Κούτρα, 

Κονδύλη, Σιφναίο, Βαπόπουλο, Μέγα, Μιχαλάκη, Γ. Βι-
ώνη, Καλακώνα, Ζωντανό και Κ. Βιώνη.

Στον άλλο ημιτελικό του fi nal 4 ο ουσιαστικά γηπε-
δούχος Πανναξιακός, κέρδισε με 60-44 τη Μύκονο.

Στο μεγάλο τελικό ο Πανναξιακός κέρδισε σε έναν 
εντυπωσιακό αγώνα με 63-59 τη Μύκονο, ενώ στο 
μικρό τελικό ο ΑΟΠ έχασε με 61-47 από τη Μύκονο.

Με το που ξέσπασε η δυνατή μπόρα στο γήπεδο 
Παροικιάς, στον αγώνα μεταξύ Νηρέα και ΑΟ Σερί-
φου, ήρθαν τα πάνω-κάτω για την Παριανή ομάδα, 
που βλέπει τώρα τα πράγματα να δυσκολεύουν πολύ 
για τη σωτηρία της στην Α’ κατηγορία ΕΠΣ Κυκλάδων. 
Το τελικό αποτέλεσμα (1-1) ίσως να μην είναι δίκαιο 
για όλους όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα, αλλά στο 
ποδόσφαιρο δεν μετρούν οι ευκαιρίες, αλλά η επίτευ-
ξη τέρματος.

Δίχως υπερβολή ο Νηρέας θα μπορούσε να «καθα-
ρίσει» τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο, όταν είχε 
και τις ευκαιρίες. Αυτό δεν έγινε και δίχως να μπορεί 
να το εξηγήσει κανείς, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Νη-
ρέας, παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο νωθρός. 
Οι μαθηματικές ελπίδες που έχει η Παριανή ομάδα 
για την απευθείας σωτηρία (πρώτη θέση) είναι ελά-
χιστες, και πρέπει να κερδίσει τη δεύτερη θέση, ώστε 
να δώσει νέα μπαράζ σωτηρίας. Η τρίτη θέση είναι 
απαγορευτική στον όμιλο, αφού οδηγεί απευθείας στη 
Β’ κατηγορία ΕΠΣ Κυκλάδων. 

Τέλος, είναι φανερό πως φέτος ο Νηρέας έχει εγκα-
ταλειφτεί και από τη Θεά Τύχη, αφού έχει χάσει πολ-
λούς βαθμούς στις λεπτομέρειες.

Το προφίλ του αγώνα
15ο: Ο Κορτιάνος εξαπολύει δυνατό σουτ έξω από 

τη μεγάλη περιοχή της Σερίφου. Η μπάλα, μετά από 
κόντρα, καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα 
Ρώτα, της φιλοξενούμενης ομάδας.

18ο: Ο Χατζία του Νηρέα, εφορμά από τη δεξιά 
πλευρά του γηπέδου και φθάνοντας στο ύψος της πε-
ριοχής της Σερίφου, κάνει παράλληλη συρτή σέντρα 
προς την εστία των φιλοξενουμένων. Ο τερματοφύ-
λακας Ρώτας, προλαβαίνει την μπάλα και τη μαζεύει 
με μπλονζόν. 

22ο: Ο Κασκούτης του Νηρέα ξεπερνά δύο αμυντι-
κούς της Σερίφου και μπαίνει από πλάγια θέση στην 
περιοχή των φιλοξενουμένων. Το σουτ που επιχειρεί 
είναι κακό και η μπάλα αποκρούεται ενστικτωδώς από 
τον τερματοφύλακα Ρώτα.

25ο: Ο Κορτιάνος του Νηρέα κατεβάζει την μπάλα 
από τη σέντρα του γηπέδου και τη μεταβιβάζει στον 
Μπαρμπαρίγο, που βρίσκεται έξω από την περιοχή της 
Σερίφου. Το σουτ του τελευταίου είναι καλό, αλλά η 
μπάλα φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των φι-
λοξενουμένων.

38ο ΓΚΟΛ: Μετά από χτύπημα κόρνερ και αλλαγή 
της μπάλας από Κορτιάνο και Κασκούτη, ο τελευταίος 
επιχειρεί σέντρα «ξυράφι» προς την εστία της Σερί-
φου. Ο Μπαρμπαρίγος που καιροφυλακτούσε στέλνει 
με πλασέ την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για 
την Παριανή ομάδα. 

45ο: Η πρώτη ευκαιρία της Σερίφου στον αγώνα 
έρχεται από εκτέλεση φάουλ του Κ. Βαλσαμάκη. Η 
μπάλα βρήκε με δύναμη τη συμβολή των δοκαριών 
του Νηρέα.

54ο: Ο Τσιόπουλος του Νηρέα κάνει λάθος και χά-
νει την μπάλα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής της 
ομάδας του. Ο Ψαθάς της Σερίφου -που κλέβει την 
μπάλα- κάνει δυνατό πλασέ στην αριστερή γωνία της 
εστίας της Παριανής ομάδας, αλλά η μπάλα δεν του 

κάνει το χατίρι και φεύγει ελάχιστα έξω από το κάθετο 
δοκάρι.

59ο: Ο Τσιόπουλος κάνει ένα καλό μακρινό σουτ έξω 
από την περιοχή της Σερίφου, αλλά η μπάλα αποκρού-
εται σχετικά εύκολα από τον τερματοφύλακα Ρώτα.

69ο: Η Σέριφος μένει με 10 παίκτες στον αγωνιστι-
κό χώρο, έπειτα από αποβολή του Α. Βαλσαμάκη για 
φάουλ.

77ο: Ο Νηρέας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την 
αριθμητική του υπεροχή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 
Ο Χρυσοχός πιάνει ένα καλό σουτ έξω από την περιο-
χή της Σερίφου, αλλά η μπάλα φεύγει άουτ.

84ο: ο Ρούσσος πιάνει ψηλοκρεμαστό σουτ έξω από 
την περιοχή της Σερίφου, αλλά η μπάλα φεύγει άουτ.

88ο ΓΚΟΛ: Σοκ για το Νηρέα. Μετά από αλλεπάλ-
ληλα λάθη των αμυντικών του Νηρέα, που δεν κατα-
φέρνουν να διώξουν την μπάλα από την περιοχή τους, 
ο Κ. Βαλσαμάκης (κορυφαίος του γηπέδου), βρίσκει 
την μπάλα «γεμάτα» και με ξερό δεξί σουτ από το 
ύψος του πέναλτι τη στέλνει στα δίχτυα της Παριανής 
ομάδας, γράφοντας το 1-1. Ο σκόρερ «πνίγεται» στην 
αγκαλιά των συμπαικτών του.

90+: Απεγνωσμένη προσπάθεια του Νηρέα να πε-
τύχει το γκολ της νίκης. Ο Ρούσσος από τα δεξιά του 
γηπέδου κάνει παράλληλη συρτή σέντρα στην περιο-
χή της Σερίφου. Ο Κασκούτης κάνει σουτ, αλλά αυτό 
αποκρούεται με διπλή προσπάθεια από το Σερφιώτη 
τερματοφύλακα Ρώτα.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: (πρ. Μ. Παπαδάκης), Βεντουρής, Ρούσσος, 

Ζένελι, Δελημπαλταδάκης, Μπαρμπαρίγος, Τσιόπου-
λος (84ο Φυρίγος), Χατζία, Κορτιάνος (80ο Αρκουλής), 
Κασκούτης, Χρυσοχός, Φραγκογούλας (78ο Τσιγώνι-
ας).

Σέριφος: (πρ. Ν. Μουστάκας), Ρώτας, Μ. Λιβάνιος, 
Γαβριήλ, Ρεβίνθης, Κ. Βαλσαμάκης, Α. Βαλσαμάκης, 
Μαγουλάς (46ο Ψαθάς), Μουστάκας, Μονοβάσιος 

(57ο Ράμπιας), Παρίσης, Λιβάνιος (87ο Χρυσολωράς).
Διαιτητής: Μενδρινός, με βοηθούς τους κ.κ. Γ. 

Ρούσσο και Μουτάφη.

Συμπαράσταση
Στις 31 Μαρτίου 2015, από το ΔΣ του ΑΜΕΣ «Νηρέ-

ας», δόθηκε στη δημοσιότητα η παρακάτω ανακοίνω-
ση: «Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει την συμπαράστα-
ση του στον προπονητή και τους παίκτες της ανδρικής 
ομάδας του Νηρέα και στέκεται δίπλα τους, στους 
δύσκολους και καθοριστικούς αγώνες που ακολου-
θούν, για την παραμονή της ομάδας μας στην Α’ Κα-
τηγορία του πρωταθλήματος Κυκλάδων. Ζητάμε από 
όλους όσους αγαπάνε και αναγνωρίζουν την ιστορία 
του Συλλόγου να σταθούν και αυτοί στο πλευρό της 
ομάδας και να παρευρεθούν στον επερχόμενο αγώνα 
με αντίπαλο την ομάδα της Σίφνου».

Οι υπόλοιποι αγώνες
Μπαράζ Πρωταθλητή ΕΠΣΚ

Α’ Όμιλος
ΑΟΠ – Θύελλα Καμαρίου (αναβλ.)
Πανθηραϊκός – Πανναξιακός 3-0

Βαθμολογία
1. Πανθηραϊκός 9
2. Πανναξιακός 6
3. Θύελλα 0
4. ΑΟΠ 0

Β’ όμιλος
Παμμηλιακός – Μύκονος  0-1
Άνω Μερά – ΑΟ Σύρος  3-1

Βαθμολογία
1. Μύκονος 6
2. Μήλος 4
3. ΑΟ Σύρου 4
4. Άνω Μερά 4

Μπαράζ Παραμονής

Α’ όμιλος
Ανδριακός – Πάγος  1-2
Αίας Σύρου – ΠΑΣ Τήνου  0-0

Βαθμολογία
1. Πάγος 7
2. Αίας Σύρου 5
3. Ανδριακός 3
4. ΠΑΣ Τήνου 1

Β’ Όμιλος
Νηρέας – Σέριφος 1-1

Βαθμολογία
1. Σίφνος 6
2. Νηρέας 1
3. Σέριφος 1

Γ’ Όμιλος
ΠΑΣ Νάξου – Φιλώτι 0-8

Βαθμολογία
1. Φιλώτι 6
2. Καρτεράδος 3
3. ΠΑΣ Νάξου 0

Σφίγγει η θηλιά
Νηρέας-Σέριφος 1-1
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Tο Πολυϊατρείο «διάγνωση» Πάρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του µε τον Όµιλο Ιατρικού 
Αθηνών, το µεγαλύτερο ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής γιατροί του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς της ∆ιάγνωσης 
Πάρου ενώ για οποιαδήποτε ανάγκη νοσηλείας ο Όµιλος θα βρίσκεται σε πλήρη ετοιµότητα. Επιπλέον θα υπάρχει συνεχής συνεργασία των 
δύο σε θέµατα επιστηµονικά, διοικητικά και λειτουργικά.

Η συνεργασία αυτή αφενός θα βελτιώσει την υπάρχουσα παροχή υπηρεσιών Υγείας στα νησιά µας, αφετέρου θα διευκολύνει σηµαντικά την 
πρόσβαση των Παριανών και Αντιπαριωτών στις Κλινικές του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών, προσφέροντάς τους υπηρεσίες εφάµιλλες των µεγα-
λύτερων νοσοκοµείων του κόσµου.

Σύντοµα θα σας ενηµερώσουµε λεπτοµερέστερα για την πολύ σηµαντική αυτή εξέλιξη στον τοµέα της Υγείας για τα νησιά µας.   

Κλείνοντας ένα χρόνο λειτουργίας, το Πολυϊατρείο «διάγνωση» Πάρου συνεχίζει την προσπάθειά του για ουσιαστική αναβάθµιση των παρε-
χόµενων υπηρεσιών Υγείας στην Πάρο και Αντίπαρο.

Εκ δεξιών: Αποστόλης Οικονόµου Υπεύθυνος Οργάνωσης και Συντονισµού Projects Οµίλου Ιατρικού Αθηνών,
Νίκος Μόσχος ∆ιευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Οµίλου Ιατρικού Αθηνών,
Κώστας Κούρτης Καθηγητής χειρουργός Παν/µιου Αθηνών Επιστηµονικός Σύµβουλός πολυιατρείου «διάγνωση» Πάρου,
Απόστολος Σταυρακάκης Πρόεδρος-∆ιευθύνων Σύµβουλος πολυιατρείου «διάγνωση» Πάρου, Κώστας Κοκκίνης Νοµικός Σύµβουλος πολυιατρείου «διάγνωση» Πάρου
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