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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 371
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

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

■ Τηλεϊατρική
Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά είμαστε μία 

ωραία ατμόσφαιρα σ’ αυτό το νησί. Ο ΟΤΕ λέει εγκα-
τέστησε δίκτυο τηλεϊατρικής στο Αιγαίο, για να νιώ-
θουμε όλοι εμείς στα νησιά ισότιμοι με τους κατοίκους 
των μεγάλων αστικών κέντρων. Μάλιστα! Και ποιοι 
είπαμε ότι θα δουλέψουν τα συστήματα τηλεϊατρικής; 

■ Αξονικός
Α και μη ξεχάσουμε! Εκείνον τον αξονικό που φέρα-

με πριν χρόνια στο Κ.Υ. Πάρου, να το βγάλουμε από τις 
σακούλες ή να τον αφήσουμε ακόμα για να σιτέψει;

■ Άσχετο
Καρατσεκαρισμένο το θέμα που θα σας γράψω. Μία 

δεν πιάνουν οι σελέμπριτι των όσκαρ κινηματογράφου, 
μπροστά στην Παριανή που πηγαίνει σε χορό συλλό-
γου! Αν προσέξετε λίγο καλύτερα θα δείτε ότι έχουμε 
ξεφύγει… Α, και το άλλο. Όταν βγάζουμε την κοιλιά 
μας απέξω, πρέπει αυτή να είναι τουλάχιστον επίπεδη. 
Όχι σαν τη δική μου μετά από δύο κιλά παϊδάκια…

■ Άσχετο 2
Άντε να πω και την άλλη κακία μου. Πού πας μαντάμ 

με το μίνι μια σπιθαμή κάτω από τον αφαλό; Εντάξει, 
δεν είπαμε ότι πρέπει απαραίτητα να είσαι η Σκλεναρί-
κοβα για να βάλεις μίνι, άιντε και Παπαρίζου στα ντου-
ζένια της, αλλά όχι και να βγάζεις φόρα παρτίδα τις 
φιάλες υγραερίου, για μπούτια!

■ Λεύκες
Εκεί τσι Λεύκες, κάτι μου λέει πως έχουν πήξει στην 

κουλτούρα. Τη μια βδομάδα κάνει η ΚΔΕΠΑΠ συναυ-
λία του ωδείου Πάρου και την επόμενη εβδομάδα 
έχουν βραδιά αφιέρωμα στην παγκόσμια ημέρα θεά-
τρου. Κάτι από Βασίλη Καρρά δε θα ακουστεί σ’ αυτό 
το μέγαρο;

■ Νάουσα
Στη Νάουσα κάποιοι συμπολίτες μας, απλά το έχουν 

«τερματίσει». Βρε δεν πα να γίνονται προσπάθειες 
καθαρισμού σε χώρους, οικόπεδα, γωνίες, κλπ. Αυτοί 
εκεί! Για να μην πηγαίνουν μερικά μέτρα πιο μακριά 
πετούν τα σκουπίδια όπου να ΄ναι. Μέχρι κλειδαριά 
έσπασαν την περασμένη βδομάδα για να πετάξουν 
σκουπίδια και μπάζα εκεί που τους βόλευε. Συγχαρη-
τήρια. Να τους βάλουμε και στον τουριστικό χάρτη ως 
ατραξιόν.

■ Κούλη;
Γάτα με πέταλα είσαι ρε Κούλη. Πιο χαλβάς γίνεσαι 

ταχίνι βρε φίλε. Κατά τα άλλα θέλεις και να κυβερνή-
σεις τρομάρα σου.

■ Τσίπ(ου)ρας
Θα ήθελα να ήμουν σε μια πλευρά και να έβλεπα 

πως συνεννοήθηκε απευθείας ο Τσίπρας με την Αντζε-
λίνα Τζολί. Ελπίζω πάντως να μην της είπε για τον 
επιχείλιο έρπη που τον τυραννά ή ρώτησε τη γνώμη 
της για το αν ήταν οφσάιντ τελικά το γκολ του Κα-
μπιάσο. Τες πα, οι «κακίες» λένε ότι μόλις την είδε της 
είπε: «Angelina you don’t eat good. You want some 
kotobacon with mustardomayonaise?».

■ Υδατοδρόμιο
Ένα χρόνο κάναμε για να ανακοινώσει η Περιφέρεια 

Ν. Αιγαίου, ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή για την 
πρώτη άδεια υδατοδρομίου στις Κυκλάδες. Αθάνατο 
ελληνικό δημόσιο!

■ Χορηγοί
Έτσι, προς σκέψη το μοιράζομαι. Διάφορα ιδρύματα 

(όπως «Στ. Νιάρχος» κ.α.), κατά καιρούς είναι χορη-
γοί σε σημαντικές εκδηλώσεις του νησιού μας, ιδίως 
σε σχολεία, βιβλιοθήκη, κλπ. Εμείς σκεφθήκαμε ποτέ 
να τους τιμήσουμε για την προσφορά τους, με κάποια 
εκδήλωση. Μια χαρά βλέπω το γεγονός, μία φορά το 

χρόνο να γίνεται τιμητική εκδήλωση σε χορηγούς, που 
έχουν προσφέρει για το νησί μας.

■ Εκθέσεις 1
Διαβάζουμε από δελτίο τύπου της τουριστικής 

επιτροπής για τη συμμετοχή μας στην τουριστική έκ-
θεση του Βερολίνου: «[…] για την προβολή και προ-
ώθηση της Πάρου, ως προορισμό εναλλακτικού 
τουρισμού, με έμφαση στη διαφορετικότητα και μο-
ναδικότητα της Πάρου, ενός νησιού στο κέντρο των 
Κυκλάδων, κατάλληλο για περιπατητικό και θαλάσσιο 
τουρισμό, «πλασμένο» ειδικά για τους λάτρεις της 
ιστορίας, της φύσης και της παράδοσης». 

■ Εκθέσεις 2
Στη συνέχεια –και πάλι για την τουριστική έκθεση 

στο Βερολίνο- διαβάζουμε από δελτίο τύπου της 
ένωσης ξενοδόχων: «[…] και να ενημερωθούν οι 
αρμόδιοι τουριστικοί φορείς για τη δημιουργία του 
νέου αεροδρομίου στην Πάρο, έτσι ώστε, να ενταχθεί 
το νησί μας έγκαιρα στο νέο αεροπορικό-συγκοινωνι-
ακό χάρτη με τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές προ-
οπτικές που αυτό θα έχει για το τόπο μας».

■ Εκθέσεις 3
Ή εγώ τελικά δεν καταλαβαίνω την έννοια του εναλ-

λακτικού τουριστικού προορισμού ή και πάλι εγώ, κα-
τανοώ λάθος τις αναπτυξιακές προοπτικές. Πάντως 
κάτι μου λέει πως τα δύο παραπάνω όσο και να τα 
τραβήξεις… δεν μπορείς να τα πλέξεις! Κάτι δε μου 
κολλάει στα δύο δελτία τύπου, που υπενθυμίζω γρά-
φουν για την ίδια έκθεση. Τελικά τι είναι αυτό που 
προβάλλαμε στους ενδιαφερόμενους στο Βερολίνο; 
Είμαστε ήσυχος εναλλακτικός τουριστικός προορισμός 
(στυλ Καμένα Βούρλα, Μέθανα, Αγκίστρι, κλπ), ή τόπος 
με αναπτυξιακές προοπτικές, που θέλουμε να μπούμε 
στο νέο αεροπορικό-συγκοινωνιακό χάρτη.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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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

Φρόντισε
για την καθηµερινή

σου προβολή

fonitisparou.gr

foni@typoparos.gr

Έκθεση
στα Γιάννενα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο διασύνδεσης των 
τοπικών προϊόντων με το τουριστικό προϊόν, πρόκειται να μετέ-
χει στη διεθνή έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2016», που θα πραγ-
ματοποιηθεί 14-22 Μαΐου 2016 στο Πανηπειρωτικό Στάδιο στα 
Ιωάννινα. 

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου: «Η Περιφέρεια αναγνωρί-
ζοντας τη σημασία του τουρισμού για τον τόπο μας και έχοντας 
ως κύριο μέλημα την προβολή και την προώθηση των τοπικών 
μας προϊόντων, καθώς και την αναγκαιότητα διασύνδεσης των 
προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού, σχεδιάζει 
και πραγματοποιεί έναν μακροχρόνιο στόχο, που δεν είναι άλλος 
από τον συνδυασμό της πλούσιας τουριστικής δυναμικής της με 
τον πλούσιο πρωτογενή της τομέα».

Για τον παραπάνω λόγο η Περιφέρεια καλεί τους παραγωγούς 
που μεταποιούν ή/και τυποποιούν αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα 
& ποτά) και επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που 
πρόκειται να μισθώσει, να το δηλώσουν το αργότερο έως την 
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 στη σχετική φόρμα που υπάρχει στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (pnai.gov.gr). Διευκρινί-
ζεται πως μετά την 24/03/2016 καμία δήλωση δεν θα γίνει δε-
κτή και γι’ αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν 
οπωσδήποτε τον χώρο ενδιαφέροντός τους (χονδρική ή λιανική, 
όχι και τους δύο χώρους) διότι η Π.Ν.ΑΙ. προτίθεται να μισθώσει 
και χώρο στη χονδρική, όπου οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατό-
τητα πραγματοποίησης συναντήσεις Business to Business. Λόγω 
των περιορισμένων θέσεων που εξασφαλίστηκαν η επιλογή των 
εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων όπως πιστοποίηση προϊόντων, 
τυποποίηση, παραγωγική δυναμικότητα, και ιδιαιτερότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες στον αριθμό τηλεφώνου 22810 
82380 (κ. Ντίνα Βλάχου), προϊσταμένη τμήματος προβολής και 
προώθησης αγροτικών προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα 
Κυκλάδων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
01/2016

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη 
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 
προμήθεια καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) CPV: 
09135100-5, 09134200-9, 0935100-4, 09134100-
8.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προ-
σφορών: 20-04-2016 και ώρα 00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 
04-05-2016 και ώρα 17:00

Προϋπολογισμός : € 1.811.472,00 (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 23%).

Γλώσσα: Ελληνική
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 

€ 294.548,29 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ή 2% ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ της ποσότητας που προ-
σφέρεται. Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατα-
τεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 5% 
του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις προμη-

θευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεται-
ρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται 

να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση 
ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κα-
τακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορι-
σμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύμβασης.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου γίνε-
ται κάθε μήνα με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων ΥΠΑ (ΚΑΕ 1511 
& 1512), επ’ ονόματι του, βάσει των κάτωθι δικαιο-
λογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου β) Φορολογική ενημε-
ρότητα

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για 
χρέη προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ

δ) Πρακτικό (πρωτόκολλο) παραλαβής εκτελεσθει-
σών εργασιών επιτροπής.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από 
την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις 
διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr  στο πεδίο 
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν 
ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Δια-
κήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγω-
νισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.
gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνι-
σμοί» Α/Α Συστήματος: 21091 ενώ δημοσιεύεται και 
στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.
gr (ΑΔΑ: 6ΤΔ346530Ξ-ΒΧ2)

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονο-
μικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημε-
ρινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916264 (Κ. 
Ανέστου).

Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 07-03-2016.

Η Προϊσταµένη Διεύθυνσης
Οικονοµικού & Εφοδιασµού κ.α.α

Ι. ΔΕΚΚΑ
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Επιστολή Λάβδα και η 
απάντησή μας

Από το δικηγόρο, κ. Σπυρίδων Λάβδα, λάβαμε την παρακάτω επιστολή:
«Ήρθε σε γνώση μου δημοσίευμα του blog «Fileleutheros» με θέμα «σταματήστε τη 

μικροπολιτική με την αδιάθετη ξυλεία», άρθρο του αγαπητού κ. Δημητρίου Μπελέγρη.
Εφαλτήριο γι’ αυτό το άρθρο, ισχυρίζεται ότι την παρέμβαση του Συλλόγου Εργαζο-

μένων Ο.Τ.Α. Πάρου-Αντιπάρου. Ανέτρεξα λοιπόν και σ’ αυτόν τον ισχυρισμό και διαπί-
στωσα ότι πράγματι υπάρχει αυτή η παρέμβαση των ανθρώπων που έχουν ευθύνη και 
χρέος να εκφράζουν την άποψή τους για θέματα που αφορούν το Δήμο.

Η ανακοίνωση όμως αυτή των Εργαζομένων δεν περιέχει ούτε εικασίες, ούτε μελλο-
ντολογίες, ούτε χαρακτηρισμούς περί μικροπολιτικής κλπ. Αποτελεί μία επισήμανση του 
τι έγινε και μια πρόταση για το τι πρέπει να γίνει. Συμφωνεί λοιπόν κανένας ή διαφωνεί, 
οφείλει σεβασμό στην άποψη-πρόταση του Συλλόγου Εργαζομένων. Παραθετικά λοι-
πόν θα ανατρέξω στην Απόφαση και στη συνέχεια στην Ανακοίνωση του Δήμου Πάρου, 
που κάνει μία κοινωνική προσφορά με ανθρώπινα κριτήρια και που βλέπω ότι κανένας 
δεν διαφωνεί γι’ αυτό.

Ο Δήμος δηλαδή, έκανε το αυτονόητο, που κάποιες φορές όμως δεν είναι τόσο αυ-
τονόητο, όπως κοινώς πιστεύεται και δεν είδα στο δημοσίευμα του «Fileleutheros» και 
επιβραβεύεται αυτή η κίνηση και κυρίως να ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ότι για πρώτη φορά ο 
Δήμος της Πάρου με τις σημαντικές και φαντάζομαι ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου προχωρούν σ’ αυτή τη σημαντική πράξη.

Προφανώς ο συντάκτης του άρθρου, δεν ανακάλεσε στη μνήμη του ότι για τεράστιες 
ποσότητες ξυλείας των προηγουμένων χρόνων, αναζητούν ακόμα την τύχη τους και θα 
ήμουν ευτυχής, εάν είχα μία απάντηση γι’ αυτό. Στη συνέχεια του άρθρου αναφέρεται 
«καταρχήν είναι σαφές ότι κάποιοι θέλουν να διαθέσουν την ξυλεία που είναι σεβαστού 
χρηματικού ποσού, με διαδικασίες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την έγκριση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου».

Πως είναι σαφές και από πού προκύπτει αυτό; Αναπόδεικτα δηλαδή λέμε «είναι σα-
φές και θα γίνει αυτό». Θα ήθελα κ. Δημήτρη να τελειώσει επιτέλους η μικροπολιτική 
των ΜΜΕ. Την πολιτική της αναίτιας και αστήρικτης αντιπαράθεσης την έχει πληρώσει 
ο τόπος και η Χώρα.

Επειδή όμως σκέφτηκα ότι ο ισχυρισμός σας μπορεί να έχει υπόσταση, απλά όμως 
δεν αποκαλύπτετε τις πηγές σας έκανα και εγώ τη δική μου παρέμβαση και από το 
στόμα του Δημάρχου μου διαβεβαιώθηκε ότι όποιες ενέργειες θα υπάρξουν, για το 
θέμα της υπόλοιπης ξυλείας θα αποφασιστούν αποκλειστικά και μόνο από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Συνεχίζεται όμως στο συγκεκριμένο δημοσίευμα και διαπιστώνεται «όπως 
έχει ακουστεί, θα γίνει η πώληση κλπ κλπ. Το όπως έχει ακουστεί επιβεβαιώνει ή απο-
δεικνύει προθέσεις και σκοπούς! Άλλωστε όπως διατυπώνει η λαϊκή ρήση σημασία δεν 
έχει τι λένε, αλλά, ποιος το λέει.

Η κριτική λοιπόν είναι απαραίτητη και αναγκαία θα έλεγα, μόνο όταν στηρίζεται σε 
αναντίρρητα ή αποδείξιμα στοιχεία. Γι’ αυτό και δεν συνεχίζω να απαντώ για τη συνέ-
χεια του άρθρου που αναφέρεται σε Ανώνυμες Εταιρείες και νομιμοποιήσεις παρομοί-
ων πράξεων (πωλήσεων). Απλά για να καλυφθεί το ερώτημα που θέτει το άρθρο σας 
γνωρίζω ότι μπορεί να γίνει μεταβίβαση στην προκειμένη περίπτωση με συγκεκριμένες 
διαδικασίες που προβλέπονται από το Νόμο.

Θα ήθελα τέλος όταν σπάνια, έρχονται σε γνώση μου τέτοια δημοσιεύματα, γιατί 
είμαι θιασώτης παλαιών επικοινωνιακών μέσων, τα δημοσιεύματα αυτά να μην έχουν 
μια εμφανή και προφανή αντιπολιτευτική διάθεση, αλλά να στηρίζονται σε στοιχεία και 
αποδείξεις, ώστε να γίνονται αξιόπιστα».

Το αρχικό κείμενο
Το κείμενο για το οποίο αναφέρεται ο δικηγόρος κ. Σπ. Λάβδας, είναι το παρακάτω 

και δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα «Fileleutheros.net».

«Η χθεσινή παρέμβαση των εργαζόμενων δήμου Πάρου για το θέμα της διανο-
μής ξυλείας –και αναφέρονται στη ξυλεία που έμεινε αδιάθετη από τη διάθεσή της 
σε ευπαθείς ομάδες- είναι πολλή σημαντική, καθώς φαίνεται ότι ορισμένοι στο 
δήμο έχουν προθέσεις που μας γεμίζουν προβληματισμό.

Κατ’ αρχήν είναι σαφές ότι κάποιοι θέλουν να διαθέσουν τη ξυλεία –που είναι 
σεβαστού χρηματικού ποσού- με διαδικασίες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την 
έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.

Από την άλλη -όπως έχει ακουστεί- θέλουν να πουλήσουν τη αδιάθετη ξυλεία 
μέσω πλειστηριασμού και τα χρήματα που θα εισπραχθούν να δοθούν στη συνέ-
χεια για άλλες δράσεις (εμείς πιθανολογούμε για τις εργασίες κατασκευής των 
προσωρινών εγκαταστάσεων του νέου αεροδρομίου).

Είναι σαφές ότι οι δήμοι δεν είναι ανώνυμες εταιρείες και δε νομιμοποι-
ούνται από πουθενά για παρόμοιες πράξεις. Ακόμα, πιο σαφές είναι ότι 
οι δήμοι δεν μπορούν να λειτουργούν ως ανταγωνιστές σε επαγγελμα-

τίες συμπολίτες μας και να πωλούν 
εμπορεύματα μέσω πλειστηριασμού. 
Γι’ αυτό το λόγο αναμένουμε και παρέμ-
βαση του συνδικαλιστικού οργάνου των 
εμπόρων, αν συμβεί κάτι τέτοιο.

Η ξυλεία, που είναι προϊόν της υπη-
ρεσίας πρασίνου του δήμου Πάρου από 
κλαδέματα, πρέπει να διατεθεί εκ νέου σε 
ευπαθείς ομάδες του νησιού μας με κρι-
τήρια πιο ελαστικά. Κάθε άλλη κίνηση από 
πλευράς του δήμου μας γεμίζει προβλη-
ματισμό και θυμίζει έντονα μικροπολιτική 
προς όφελος των ιδίων. 

Τέλος, αφήνουμε στην άκρη –ως θέλη-
ση καλής πίστης για το θέμα- τις «φω-
νές» που ακούστηκαν για να μην εκδοθεί 
δελτίο τύπου από τους εργαζόμενους του 
δήμου Πάρου».

Η απάντηση
Αγαπητέ κ. Σπύρο Λάβδα και το αγαπητέ είναι κυριολεκτικό!
Αποδέχομαι την κριτική σας και δεν επιθυμώ να μπω στην ουσία. Έχω όμως να 

κάνω τις εξής επισημάνσεις.
1. Η ανακοίνωση των εργαζόμενων του δήμου βγήκε στον «αέρα» τα ξημερώματα 

του περασμένου Σαββάτου. Το δικό μου κείμενο –που ακολούθησε- γράφτηκε το 
βράδυ του Σαββάτου. Δηλαδή, σε μία μέρα «νεκρή», από άποψης αναγνωσιμότητας 
στα ηλεκτρονικά μέσα. Η απάντηση (κολοτούμπα για εμένα), του δήμου, βγήκε το 
πρωί της Τρίτης, δηλαδή, σχεδόν με τη λαγάνα στο στόμα…

2. Είναι σαφές –μα πάρα πολύ σαφές- ότι αυτό που έγραψαν οι εργαζόμενοι του 
δήμου στο δελτίο τύπου, δεν βγήκε από επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, ούτε 
έκανα εγώ υποθέσεις. Διαβάστε καλά (υπάρχει στη σελ. 5 της εφημερίδας μας), τι 
ακριβώς γράφουν οι εργαζόμενοι. Άρα εγώ, στην ουσία δεν έκανα τίποτα άλλο από 
το να αποδελτιώσω τα όσα έγραψαν!

3. Δε θα βρείτε ούτε έναν πολίτη πάνω στο νησί, ο οποίος θα σας πει ότι είπε 
κάποια πληροφορία δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος στην αφεντιά μου και εγώ 
στη συνέχεια αποκάλυψα την «πηγή» μου! Τα όσα αποδελτιώνω στο επίμαχο άρθρο 
είναι αποτέλεσμα και «πηγών», οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με εργαζόμενους, 
όπως πιθανά πιστεύουν οι της πλειοψηφίας… 

- Τα όσα υποστηρίζεται στην επιστολή σας είναι δικαίωμά σας και ειλικρινά δεν 
έχω να απαντήσω τίποτα. Κρίνομαι έτσι και αλλιώς από τους αναγνώστες της σελί-
δας μου καθημερινά και από την εφημερίδα που εργάζομαι κάθε εβδομάδα. Δηλα-
δή, μιλάμε ότι πρέπει να είναι η μοναδική δουλειά στον κόσμο (δημοσιογραφία), που 
το ψωμί σου κρίνεται κάθε λεπτό… Τέλος, σας υπενθυμίζω ότι πάσχει κανονικότητας 
και η αρχική απόφαση για τη διάθεση της ξυλείας και για περισσότερα ζητείστε να 
μάθετε πως λήφθηκε η απόφαση…

Επί προσωπικού
Όλα τα παραπάνω τα αντιπαρέρχομαι και ειλικρινά μάλλον είμαι και χαρούμενος 

που εσείς κ. Λάβδα αφιερώσατε τόσο χρόνο για να μου απαντήσετε.
Η μόνη μου «παρεξήγηση» είναι ότι μπερδέψατε την πολιτική μου ταυτότητα (που 

δεν ξέρετε και ποια ήταν στις δημοτικές εκλογές), με τη δημοσιογραφική μου εργα-
σία. Έτσι, αφήνετε αιχμές ότι το άρθρο μου έχει «εμφανή και προφανή αντιπολιτευ-
τική διάθεση».

Αντί λοιπόν οποιουδήποτε άλλου κειμένου σας παραθέτω τι έγραφα στην προ-
σωπική μου ιστοσελίδα στις 11/2/2011 (δηλαδή, επί δημαρχίας Χρ. Βλαχο-
γιάννη):

«Τις τελευταίες εβδομάδες συνεργεία του Δήμου Πάρου κλάδεψαν τα δένδρα 
σε διάφορες περιοχές του νησιού. Για πολλούς συμπολίτες μας υπήρξε μία υπερ-
βολική κοπή των κλαδιών των δένδρων σε σημείο όπως λένε, αυτά να αργήσουν 
να βγάλουν ανθό στη συνέχεια. Δεν είμαστε ειδικοί και άρα δεν γνωρίζουμε αν οι 
ισχυρισμοί είναι υπερβολικοί ή όχι; Το ερώτημά μας είναι τι γίνονται όλοι αυτοί οι 
τόνοι κλαδιών που κόβονται;

1. Τα πουλάει ο Δήμος στη συνέχεια για καυσόξυλα, ώστε να έχει ένα εισόδημα 
από τα έξοδα που έκανε για το κλάδεμα των δένδρων;

2. Τα μοιράζει σε συμπολίτες μας που αδυνατούν να αγοράσουν καυσόξυλα;
3. Δεν γνωρίζει τι γίνονται και τα εκμεταλλεύονται τρίτοι εις βάρος της δημοτικής 

περιουσίας;».
Παρόμοιο δημοσίευμα είχα κάνει και στις 21/2/2013 για τις Λεύκες.
Τέλος, δεν έχει σημασία από που ζητήσατε να μάθετε πληροφορίες για το θέμα, 

αλλά από ποιον το ζητήσατε! 

Δ.Μ.Μ.
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Ωδείο Πάρου
Το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε με 

μεγάλη επιτυχία  στο κοινοτικό μέγαρο των Λευκών, η 
χειμερινή μαθητική συναυλία του δημοτικού ωδείου 
Πάρου.

Παιδιά όλων των ηλικιών έπαιξαν έργα μεγάλων 
κλασσικών συνθετών και καταχειροκροτήθηκαν από 
το κατάμεστο κοινό, ενώ για πρώτη φορά εμφανίστη-
καν εκτός της εφηβικής χορωδίας, η ενηλίκων και η 
παιδική, οι οποίες και απέσπασαν ενθουσιώδη σχόλια.

Παρόντες ήταν εκπρόσωπος της εκκλησίας, ο δή-
μαρχος, κ. Κωβαίος, ο έπαρχος κ. Μπιζάς, ο πρόεδρος 
της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Μαρινόπουλος και πλήθος γονέων και 
φίλων των παιδιών. 

Στο τέλος, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους η δι-
ευθύντρια του ωδείου, κ. Σαβίνο, η οποία εξέφρασε 
την ευαρέσκεια της για το υψηλό επίπεδο σπουδών 
των μαθητών και αναφέρθηκε στις νέες επιτυχίες του 
ωδείου και συγκεκριμένα στο πτυχίο αρμονίας που 
δόθηκε στην σπουδάστρια, Μαρουσώ Φουρνιστά-
κη, καθώς και στο δεύτερο βραβείο που απέσπασε ο 
σπουδαστής της σχολής κιθάρας, Αλντο Λικάφι, στο 
διαγωνισμό κιθάρας που έγινε στα πλαίσια του 5ου 
φεστιβάλ κιθάρας Παλαιού Φαλήρου. Την όλη βραδιά 
έκλεισε με χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ κ. Θα-
νάσης Μαρινόπουλος.

Άνω κάτω με τα ξύλα
Η υπόθεση της αδιάθετης ξυλείας που προέκυψε από την κοπή 

δένδρων στην Πάρο, έφερε διαξιφισμούς μεταξύ εργαζόμενων 
και διοίκησης δήμου Πάρου.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 12 Μαρτίου, ο σύλλογος εργα-
ζόμενων δήμου Πάρου, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανα-
κοίνωση:

«Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμε-
νους με το θέμα της διανομής της ξυλείας ότι η υπ’ αριθ. 285/8-
9-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά τη διάθε-
ση δωρεάν ξυλείας κατά προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες 
συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Στους δε υπόλοιπους, που 
θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον αλλά δεν θα ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες (με ποια κριτήρια θα γίνει αυτό; Δεν προβλέπεται στην 
εν λόγω απόφαση), να «πωλείται» (καλό θα είναι να ρωτήσουμε 
τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο) με 
χαμηλό τίμημα, το ύψος του οποίου θα αποφασίσει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αν κάποιοι, λοιπόν, απ’ αυτή τη διαδικασία θέλουν να αντλήσουν χρήματα, πρέπει να ξαναφέρουν το θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, να τροποποιήσουν ή συμπληρώσουν την προηγούμενη απόφαση, γιατί αφορά το ίδιο θέμα 
και φυσικά να συγκεκριμενοποιήσουν επακριβώς, πέρα απ’ το τίμημα, το πώς και πού θα αξιοποιηθούν τα χρή-
ματα που θα αντληθούν. Εμείς, λοιπόν, ως ΔΣ, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καταθέτουμε την άποψή μας, η οποία 
αποτελεί και πρόταση, ότι τα οποιαδήποτε χρήματα αντληθούν απ’ αυτή τη διαδικασία πρέπει να αξιοποιηθούν 
στον τομέα της υγείας ή ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Πρασίνου.

Αυτά τα ζητάμε, γιατί οι αξιολογημένες προτεραιότητές μας ως εργαζόμενοι αλλά και ως πολίτες αυτού 
του τόπου είναι η δωρεάν παροχή δημόσιας υγείας σε όλους τους πολίτες, η επαρκής λειτουργία του Κέντρου 
Υγείας, η λειτουργία του αεροπλάνου αεροδιακομιδών του Βελεντζείου, η δωρεάν παροχή δημόσιας παιδείας 
από πλήρως στελεχωμένα σχολεία χωρίς ελλείψεις, η εξασφάλιση πόσιμου νερού στις βρύσες μας καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους, η διαφύλαξη της περιουσίας του κράτους, η αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων που 
παραμένουν στη «σκιά», η ανάδειξη του πολιτισμού μας, η αξιοποίηση του αγροκηπίου, ο εκσυγχρονισμός του 
λιμανιού, ο εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου κ.λπ. 

Σε σχέση με την Υπηρεσία Πρασίνου, θέλουμε να σημειώσουμε ότι, ύστερα από πρωτοβουλία της συγκεκριμέ-
νης υπηρεσίας, η οποία εκδηλώθηκε με έγγραφη πρόταση, και ύστερα από πολλές συζητήσεις με τη Δημοτική 
Αρχή, αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί η ξυλεία που προέκυψε από το κλάδεμα των δέντρων της Πάρου. Αυτό 
γίνεται για πρώτη φορά στο νησί και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αφού η κατάσταση στην υπη-
ρεσία πρασίνου είναι απογοητευτική. Λειτουργεί επί της ουσίας μόνο με έναν υπάλληλο, ο οποίος μόνος του 
σηκώνει το βάρος εξυπηρέτησης του Δημοτικού πρασίνου ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, 
πόσο δύσκολο ήταν αφενός να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και αφετέρου πόσο σημαντικά είναι 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη υπηρεσία στην καθημερινότητά της. Για τους λόγους αυτούς 
θεωρούμε ότι, πέρα από τις προτεραιότητες που θέσαμε, η Υπηρεσία Πρασίνου είναι αυτή που δικαιούται το 
συγκεκριμένο κονδύλι, αν, βέβαια, υπάρχουν οι νομικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο».

Ανακοίνωση του Δήμου
Από τη δημοτική πλειοψηφία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 15 Μαρτίου, η παρακάτω ανακοίνωση:
«Ο δήμος Πάρου συνεχίζει μετά την υπ’ αρίθμ. 285/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, την κοινωνική 

προσφορά του προς τους συμπολίτες μας και παρατείνει την διαδικασία εγγραφής για τη διάθεση δωρεάν ξυ-
λείας στους δικαιούχους με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια κατά προτεραιότητα στις παρακάτω ευπαθείς ομάδες:  

- Μονογονεϊκές  οικογένειες
- Πολύτεκνες – τρίτεκνες οικογένειες
- Άτομα με ειδικές ανάγκες – ικανότητες (ΑΜΕΑΙ)
- Άνεργοι
Οι δικαιούχοι, οι οποίοι πρέπει να είναι δημότες Πάρου, μπορούν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 

στα κεντρικά γραφεία του δήμου Πάρου μέχρι τη νέα προθεσμία στις 31 Μαρτίου 2016:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού 
Ο δήμος Πάρου ήδη έχει διανείμει 40 κυβικά στους έως τώρα εγγεγραμμένους δικαιούχους. Με αυτήν την 

κοινωνική πρωτοβουλία στηρίζουμε τόσο τους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο από ποτέ την ανάγκη 
για αλληλεγγύη αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η  χώρα μας, αλλά και προστατεύουμε το περιβάλλον 
μετατρέποντας σε χρήσιμη βιομάζα τα πράσινα απόβλητα που κατέληγαν ανεξέλεγκτα στους δρόμους και σε 
χωράφια.

Δήμος Πάρου
Δίπλα στον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Λαϊκή Συσπείρωση
Για το ίδιο θέμα η Λαϊκή Συσπέιρωση εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Σχετικά με την ανακοίνωση του Δήμου για την δωρεάν διάθεση ξυλείας η αλήθεια είναι ότι:
Η απόφαση για την δωρεάν διάθεση ξυλείας σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, είναι η 195/2015, πάρ-

θηκε μετά από εισήγηση της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου και ήταν ομόφωνη. Η απόφαση 285/2015 που 
αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου ήταν απόφαση που τροποποίησε την 195/2015 και πάρθηκε μόνο 
από τους παρόντες συμβούλους της πλειοψηφίας, αφού όλοι οι σύμβουλοι της μειοψηφίας είχαν αποχωρήσει 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ελλιπή ενημέρωση τους στα θέματα του δημοτικού συμβουλίου από το προε-
δρείο. Η τροποποιημένη λοιπόν απόφαση προέβλεπε «…και στους υπόλοιπους να πωλούνται με χαμηλό τίμημα, 
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου…», αποφάσισαν δηλαδή τη μετατροπή του όποιου κοινωνικού 
προσώπου του Δήμου σε ανταγωνιστικό ξυλέμπορα. Επειδή λοιπόν, για την απόφαση τους αυτή, τους «έκραξε» 
το σωματείο των εργαζομένων του Δήμου αναγκάστηκαν «να ανακρούσουν πρύμναν» και να παρατείνουν τη 
διαδικασία εγγραφής για τη δωρεάν διάθεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι επικοινωνιακά τερτίπια. 
Έστω και έτσι, η αρχική απόφαση παραμένει…»

Ποιοι κερδίζουν;
Το Σάββατο 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε με 

επιτυχία ο αποκριάτικος χορός του εμποροεπαγγελ-
ματικού συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, στον οποίο 
πραγματοποιήθηκε και η μεγάλη κλήρωση της προω-
θητικής ενέργειας «ψωνίζω και κερδίζω», με μεγαλύ-
τερο δώρο ένα αυτοκίνητο Fiat Panta.

Ο σύλλογος με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τους 
επιχειρηματίες που στήριξαν τη λαχειοφόρο αγορά, 
καθώς και τους χορηγούς, όπως επίσης και τον κ. Νίκο 
Δούζα για τη δωρεά χρηματικού ποσού ύψους 500 
ευρώ, την οποία ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος 
θα προσφέρει στο Κ.Υ. Πάρου για κάλυψη αναγκών 
του.

Οι αριθμοί (εντός παρένθεσης) που κέρδισαν είναι 
οι εξής:

Επαγγελματικά δώρα: Fiat Panta (51082), τη-
λεόραση (40763), αγωνιστικό ποδήλατο (45698) 
τάμπλετ (28234).

Μεγάλα δώρα: Διήμερο ταξίδι στο Παρίσι, αξίας 
800 ευρώ (403), τριήμερο ταξίδι στην Αράχοβα, αξί-
ας 600 ευρώ (454), τριήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη 
αξίας 500 ευρώ (416), τριήμερο ταξίδι στην Τήνο 
αξίας 300 ευρώ (492), μαρμάρινο τραπέζι αξίας 200 
ευρώ (279), ποδήλατο mountain bike αξίας 180 
ευρώ (409), τραπέζι αξίας 150 ευρώ (493), φωτι-
στικό αξίας 150 ευρώ (405), σιντριβάνι κήπου αξίας 
150 ευρώ (467), δωροεπιταγή αξίας 150 ευρώ για 
αγορά ενός σετ μπάνιου (311).

Δώρα για επαγγελματίες που στήριξαν την 
προωθητική ενέργεια: «Ψωνίζω & Κερδίζω»: 
Καταχώρηση διάρκειας έξι μηνών στο ενημερωτικό 
site «Fileleutheros.net» αξίας 600 €: Μάρκος Βε-
λέντζας, διαφήμιση στο ραδιοφωνικό σταθμό «Ηχώ 
fm» με διάρκεια ενός μήνα αξίας 200 €: Κώστας Τσα-
ντάνης, καταχώρηση στην εφημερίδα «Η φωνή της 
Πάρου» αξίας 100 €: Χ. Αθανασούλης & ΣΙΑ Ε.Ε., 
καταχώρηση στην εφημερίδα: «Η φωνή της Πάρου» 
αξίας 100 €: Παναγιώτης Κρητικός, ασφάλεια αστι-
κής ευθύνης αξίας έως 80 ευρώ (ασφάλειες Πάσσου 
Γεωργία): Ανάργυρος Ταντάνης, εκτύπωση επαγγελ-
ματικών καρτών αξίας έως 50 € (colorbox): Στέλιος 
Αλιφιέρης, εκτύπωση επαγγελματικών καρτών αξίας 
έως 50 € (colorbox): Τάσος Τριαντάφυλλος, διαφη-
μιστικό δώρο αξίας 50 ευρώ (επιγραφές Μαργαρί-
της Η.): Μαρία Ζουμή, αερομεταφορά αξίας 42 ευρώ 
(ασφάλειες Σπανοπούλου Γεωργία): Παντελής Σιφ-
ναίος, διαφήμιση στον τηλεοπτικό σταθμό TV Σύρος: 
Ερμιόνη Καραγκούνη.



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

Στον «αέρα» 
οι παραλίες

Στον «αέρα» 
παραμένει η 
διαχείριση των 
παραλιών της 
χώρας, καθώς 
η σχετική ΚΥΑ 
που είχε εκ-
δοθεί πέρυσι 
λήγει στις 30 
Απριλίου, ενώ 
μ ε σ ο λ ά β η -
σε και έκδοση 
απόφασης του 
Ε’ Τμήματος 
του Σ.τΕ. που 
ακύρωσε από-
φαση για την 
παραχώρηση 
απλής χρήσης 
αιγιαλού και 
παραλίας στους δήμους.

Για τα το συγκεκριμένο θέμα εξέδωσε ανακοίνωση ο δήμαρχος Αμφιλοχίας και 
επικεφαλής της παράταξης: «Αυτοδιοικητικό Κίνημα», κ. Απόστολος Κοιμήσης, ανα-
φέροντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«-Το καλοκαίρι πλησιάζει, ο τουρισμός παραμένει ακόμα (;) ελπίδα, αλλά η κυ-
βέρνηση δεν κάνει τίποτα για τη χρήση του αιγιαλού και των παραλιών από τους 
δήμους της χώρας.

-Έχουν παρέλθει μήνες από τη δημοσίευση της αριθμ. 3944/2015 Απόφασης 
του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, που ακύρωσε Κ.Υ.Α. παραχώρησης του δικαιώματος 
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ α’ βαθμού, κρίνοντας – μεταξύ 
άλλων – ότι η παραχώρηση δε μπορεί να γίνεται συλλήβδην, αλλά μεμονωμένα 
και κατά περίπτωση, βάσει των χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριμένου τμήματος 
αιγιαλού.

- Η Αυτοδιοίκηση από την πρώτη στιγμή, ήδη ένα χρόνο πριν, επεσήμανε ότι το 
ζήτημα χρήζει νομοθετικής ρύθμισης.

Η κυβερνητική αδράνεια είναι, και στον τομέα αυτό, απολύτως ακατανόητη. Η 
παράταξή μας στην ΚΕΔΕ, το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα», εφιστά την προσοχή στο 
οριακό και άκρως επικίνδυνο σημείο όπου έχει περιέλθει το πρόβλημα. Η απόφαση 
του ΣτΕ είναι αδιανόητο να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα ικανοποίησης του διακα-
ούς πόθου του Υπ. Οικονομικών, ήτοι της ενίσχυσης του δικού του συγκεντρωτικού 
ρόλου, καθώς και των Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας, εις βάρος των πόρων της 
Αυτοδιοίκησης.

- Η ανευθυνότητα για το δικαίωμα χρήσης του αιγιαλού, θα επιφέρει πολλαπλές 
συνέπειες, εκτός της περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των δήμων, στην πε-
ριβαλλοντική προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων εξαιτίας της αιφνίδιας 
ανατροπής της υφιστάμενης διαχείρισής τους.

– Στον τουρισμό και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
– Στην πλήρη ανατροπή των ήδη εκτελούμενων δημοτικών προϋπολογισμών.
Γι’ αυτό και το θέμα απαιτεί τουλάχιστον στοιχειώδη σοβαρότητα από όλα τα 

συναρμόδια μέρη. Μια δημόσια διαβούλευση που εκκίνησε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός περιβάλλοντος στις 9/3/2016 (με λήξη 16/3/2016) στο δικτυακό τόπο του 
υπουργείου του είναι κενή περιεχομένου, καθώς στερείται συγκεκριμένης επεξερ-
γασμένης πρότασης.

Προτείνουμε, για μια ακόμη φορά, έστω και σε αυτήν την ύστατη στιγμή, την άμε-
ση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας. Την υιοθέτηση ρύθμισης που, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τη νομολογία του ΣτΕ, θα αποτυπώνει αναλυτικά τα βήματα – τις 
προθεσμίες – την οικονομική διάσταση – τη μακροχρόνια προοπτική – τις περιβαλ-
λοντικές ασφαλιστικές δικλείδες της διαδικασίας παραχώρησης στους Δήμους. 
Μιας ρύθμισης που, επιπλέον, δεδομένης της καθυστέρησης, θα μεριμνά για την 
αποτύπωση και μεταβατικής περιόδου εφαρμογής. Μόνον έτσι το φετινό καλοκαίρι 
δεν θα είναι, τουλάχιστον εξαιτίας και αυτού του προβλήματος, ένα χαμένο καλο-
καίρι για τα νησιά και τους παραθαλάσσιους δήμους της χώρας».
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Σήματα
Η Κυκλαδική ομοσπονδία τουριστικών καταλυμάτων, με ανακοίνωσή της ενημε-

ρώνει τα μέλη της για παραλαβή του έντυπου τιμοκαταλόγου και του αυτοκόλλητου 
σήματος της Ομοσπονδίας, για το 2016.

Τα μέλη της Ομοσπονδίας (ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, 
τουριστικές κατοικίες, τουριστικές επαύλεις, ξενοδοχεία), που είναι μέλη των συλλό-
γων της Κυκλαδικής ομοσπονδίας τουριστικών καταλυμάτων, μπορούν να προσέρ-
χονται στο σύλλογο τους για τη παραλαβή.

Έκθεση Βερολίνου
 Ο δήμος Πάρου έδωσε και φέ-

τος το παρόν στην 50η έκθεση 
τουρισμού «ΙΤΒ BERLIN 2016», 
που πραγματοποιήθηκε στις 9-13 
Μαρτίου 2016 στο Βερολίνο της 
Γερμανίας.

 Στη συγκεκριμένη έκθεση, 
η οποία ξεπερνά σε έκταση τα 
150.000 τ.μ,  έλαβαν μέρος 
10.000 εκθέτες από 187 χώρες 
και οι trade visitors έφτασαν τους 
120.000, καταρρίπτοντας όλα τα 
ρεκόρ των προηγούμενων ετών. 
Οι επισκέπτες έφτασαν περίπου 
τους 180.000, ενώ οι δημοσι-
ογράφοι, προερχόμενοι από 80 
χώρες, ξεπέρασαν τους 5.000 και 
οι bloggers, προερχόμενοι από 
30 χώρες, έφτασαν περίπου τους 
380. Η «ΙΤΒ BERLIN 2016» αποτέλεσε πόλο έλξης και για τον πολιτικό κόσμο, αφού 
την τίμησαν με την παρουσία τους 48 υπουργοί και 87 πρέσβεις από ολόκληρη την 
υφήλιο.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της τουριστικής επιτροπής δήμου Πάρου: «[…] 
Σημαντικές επισημαίνονται μεταξύ άλλων οι επαφές που έγιναν με ταξιδιωτικούς  
δημοσιογράφους και επιχειρηματίες του τουρισμού για την προβολή και προώ-
θηση της Πάρου, ως προορισμό εναλλακτικού τουρισμού, με έμφαση στη διαφο-
ρετικότητα και μοναδικότητα της Πάρου, ενός νησιού στο κέντρο των Κυκλάδων, 
κατάλληλο για περιπατητικό και θαλάσσιο τουρισμό, «πλασμένο» ειδικά για τους 
λάτρεις της ιστορίας, της φύσης και της παράδοσης. O δήμος Πάρου συμμετείχε 
στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η προσπάθεια για την προβολή 
του νησιού μας θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. 

Το δήμο εκπροσώπησε η κ. Ελένη Τριπολιτσιώτη, ενώ στην έκθεση συμμετείχαν 
ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου κ. Γιώργος Μπαφίτης και ο 
ταξιδιωτικός πράκτορας κ. Δημήτρης Πετρόπουλος, μέλη και οι δύο της επιτροπής 
τουρισμού και ανάπτυξης δήμου Πάρου».

Ανακοίνωση ξενοδόχων
Η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, μέσω του προέδρου της κ. Γιώργου 

Μπαφίτη, αλλά και ο δήμος Πάρου μέσω της εκπροσώπου της κ. Ελένης Τριπο-
λιτσιώτου, συμμετείχαν στην έκθεση τουρισμού του Βερολίνου, που διεξήχθη στο 
διάστημα από 9 έως 14 Μαρτίου 2016.

Σε σχετική ανακοίνωση των ξενοδόχων γράφεται: «[…] Ο σκοπός της συμμέτοχής 
μας ήταν να προβληθεί το νησί μας στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση του κόσμου 
όσο το δυνατό καλύτερα, αλλά και να ενημερωθούν οι αρμόδιοι τουριστικοί φορείς 
για την δημιουργία του νέου αεροδρομίου στην Πάρο, έτσι ώστε, να ενταχθεί το 
νησί μας έγκαιρα στο νέο αεροπορικό-συγκοινωνιακό χάρτη με τις μεγαλύτερες 
αναπτυξιακές προοπτικές που αυτό θα έχει για το τόπο μας».

Πρώτη άδεια 
υδατοδρομίου

Έτοιμη προς υπογραφή είναι η πρώτη άδεια υδατοδρομίου στις Κυκλάδες και 
αυτή αφορά τη Σύρο.

Όπως έγινε γνωστό σε συνάντηση του κ. Χατζημάρκου, με τον αναπληρωτή 
υπουργό ναυτιλίας, κ. Θεόδωρο Δρίτσα, έκλεισε η εκκρεμότητα που υπήρχε στο 
ζήτημα των υδατοδρομίων και είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση υλοποίησης 
του αρχικού χρονοδιαγράμματος, πέραν του εξαμήνου.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: «επρόκειτο για ζήτημα ερμηνείας και 
χειρισμών από πλευράς των υπηρεσιών του υπουργείου ναυτιλίας και το οποίο 
διευθετήθηκε, μετά από την συνάντηση του κ. Χατζημάρκου με τον υπουργό, όπου 
επιβεβαιώθηκε η πολιτική βούληση του κ. Δρίτσα για την προώθηση και ολοκλή-
ρωση του δικτύου των υδατοδρομίων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».

Όπως δήλωσε ο κ. Περιφερειάρχης: «Ξεπεράσαμε ένα ακόμη εμπόδιο στην πο-
ρεία μας προς την υλοποίηση του σχεδίου μας. Μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε 
να ανατρέψουμε ακόμη και το θεσμικό πλαίσιο  με ένα νέο σχέδιο νόμου που έχει 
ετοιμαστεί από το υπουργείο μεταφορών. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και άλλα 
εμπόδια, όμως όσο έχουμε δημιουργική επαφή και συνεργασία με τα κυβερνητικά 
στελέχη, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι θα ολοκληρώσουμε αυτό το τεράστιο 
εγχείρημα το οποίο πλέον έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα και το ενδιαφέρον όλων 
όσοι ενδιαφέρονται για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και τις δυνατότητες ανάπτυ-
ξης αυτής της χώρας και περισσότερο της νησιωτικής. Το δίκτυο των υδατοδρομί-
ων θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει μέσα στην θητεία μας».
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Ευχαριστίες 
Αντιπάρου

Η τουριστική 
επιτροπή δή-
μου Αντιπάρου, 
σχετικά με την 
τουριστική έκ-
θεση που πραγ-
ματοποιήθηκε 
στο Βερολίνο, 
εξέδωσε την 
παρακάτω ανα-
κοίνωση:

«Ευχαριστού-
με θερμά τον 
Αλεξ Συφναίο 
που εκπροσωπεί 
το δήμο Αντιπά-
ρου στην 50η 
διεθνή τουριστι-
κή έκθεση, «ΙΤΒ 
Berlin 2016» 
που διεξάγεται 
στο Βερολίνο η 
οποία ξεκίνησε από τις 9 και θα διαρκέσει ως τις 13 
Μαρτίου 2016.

Δυστυχώς το διαφημιστικό υλικό του νησιού φαί-
νεται να παρελήφθη με πλασματικό Ελληνικό επίθετο 
την Τρίτη το μεσημέρι από την Itb και μέχρι σήμερα 
παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις μας, δε κατέστη 
δυνατή η εύρεση του. Στόχος μας πλέον είναι να προ-
σεγγίσουμε τη Γερμανική αγορά με επαγγελματικές 
συναντήσεις με tour operators, travel agents, δημο-
σιογράφους και travel μπλόγκερς».

Αναζήτηση 
συνεργατών

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καλεί τους 
ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο 
μητρώο ιδιωτών συνεργατών ή/και στατιστικών αντα-
ποκριτών, για τις διενεργούμενες από αυτήν στατιστι-
κές έρευνες (περιόδου Μαΐου-Δεκεμβρίου 2016), να 
υποβάλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος από την 10η Μαρτίου 2016 
μέχρι και την 24η ώρα της 10ης Απριλίου 2016. 

Τα Μητρώα αυτά που τηρούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, 
θα έχουν ισχύ για 8 μήνες, από το Μάιο έως και το 
Δεκέμβριο 2016.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή: α) στο 
μητρώο ιδιωτών συνεργατών έχουν μόνο ιδιώτες και 
ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι του-
λάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου, 
ηλικίας από 21 έως 69 ετών και β) στο μητρώο στα-
τιστικών ανταποκριτών έχουν μόνον γεωπόνοι (γεω-
τεχνικοί), ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, πανεπιστη-
μιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22-69 
ετών, με γνώση Η/Υ (Microsoft Office Excel).

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρε-
σιών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οργα-
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων 
οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα 
υποβολής αίτησης εγγραφής σε αυτά τα Μητρώα.

Το έργο του ιδιώτη συνεργάτη περιλαμβάνει: Την 
έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοι-
χείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία 
συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, 
στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, και 
με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Το έργο του 
στατιστικού ανταποκριτή περιλαμβάνει: Την έγκαιρη, 
πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων της 
Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ). Η συλ-
λογή γίνεται από διοικητικές πηγές (Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Αλιείας, Δ/νση Κτηνια-
τρικής, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων κ.λπ.), καθώς 
και από όποια άλλη πηγή τα διαθέτει, με επισκέψεις 
στο χώρο τους και με τη συμπλήρωση βοηθητικών 
ερωτηματολογίων (σε αρχεία excel). Τόσο οι ιδιώ-
τες συνεργάτες όσο και οι στατιστικοί ανταποκριτές, 
λαμβάνουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρεωτικά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους, 
όσον αφορά στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και 
ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που 
συμμετέχουν. Η αμοιβή ιδιωτών συνεργατών και στα-
τιστικών ανταποκριτών καθορίζεται σύμφωνα με προ-
καθορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου τους και 
προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου. Η αμοι-
βή για τη συλλογή ερωτηματολογίων γίνεται ανάλογα 
με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων 
ερωτηματολογίων που παραδίδει έγκαιρα ο κάθε συ-
νεργάτης και Η πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρω-
ση και την παράδοση της εργασίας τους.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τμήμα επιθε-
ώρησης και ιδιωτών συνεργατών, στα τηλέφωνα 213 
135 2182, 3035, 3050, 3068 για θέματα ιδιωτών συ-
νεργατών και στα τηλέφωνα 213 135 2049, 2350, 
2457, 2561 για θέματα στατιστικών ανταποκριτών.

Γαστρονομία 
του Αιγαίου 

Με την κουζίνα του 
Αιγαίου ως αιχμή του 
δόρατος και συγκριτι-
κό πλεονέκτημα των 
νησιών μας, τα τοπικά 
προϊόντα και η γαστρο-
νομία τους συμπλήρω-
σαν ιδανικά την τουρι-
στική ταυτότητα του Νοτίου Αιγαίου, με τρόπο που να 
απαντά και στο διαχρονικό στοίχημα της διασύνδεσης 
του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα. 

Συγκεκριμένα, η ανάδειξη της «Aegean Cuisine», ως 
βασικό στοιχείο της τουριστικής ταυτότητας των νη-
σιών μας, ήταν ο σκοπός της εκδήλωσης που οργάνω-
σε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στο φημισμένο Ελληνικό 
εστιατόριο «Μανδραγόρας», στο Βερολίνο.

Εκεί, ο Περιφερειάρχης, κ. Γ. Χατζημάρκος, δεξιώθη-
κε τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον τομέα 
της γαστρονομίας και του τουρισμού, σε Ευρωπαϊκά 
και διεθνή έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, παρόντος 
του Έλληνα πρέσβη στη Γερμανία, κ. Θεόδωρου Δα-
σκαρόλη.

Στην εκδήλωση, η παρουσίαση του τουριστικού 
προορισμού της Περιφέρειας συνοδεύτηκε από γεύ-
σεις του Αιγαίου, τοπικά προϊόντα και την «Aegean 
Cuisine», με τους δημοσιογράφους των διεθνών ΜΜΕ 
να αποκτούν την εμπειρία της γνωριμίας με τον τουρι-
στικό προορισμό, μέσα από την γαστρονομία του και 
τους γευστικούς θησαυρούς του πρωτογενούς τομέα 
των νησιών μας. Στόχος της επιτυχημένης εκδήλωσης 
ήταν η προβολή και στήριξη των εξαιρετικής ποιότη-
τας προϊόντων τοπικής παραγωγής των νησιών του 
Νοτίου Αιγαίου και η ανάδειξή τους ως αναπόσπαστο 
κομμάτι της τουριστικής ταυτότητας και του ιδιαίτε-
ρου χαρακτήρα κάθε νησιού, ώστε η γαστρονομία και 
τα τοπικά προϊόντα να καταστούν σταδιακά βασικό 
κριτήριο επιλογής του τουριστικού προορισμού, αφού 
πέρα από εμπειρία διακοπών, προσφέρει και μοναδι-
κές εμπειρίες γεύσης στους επισκέπτες του. 

Η γνωριμία των δημοσιογράφων των διεθνών ΜΜΕ 
με τη γαστρονομία των νησιών μας και η ταύτισή της 
με το τουριστικό προϊόν, είναι ένα πρώτο και πολύ κα-
θοριστικό βήμα για την ώθηση του πρωτογενούς το-
μέα και της ευθείας διασύνδεσής του με τον τουρισμό.

Μονάδες 
Εσωτερικού 
Ελέγχου

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Τέρενς 
Κουίκ, μιλώντας σε ημερίδα για τις υπηρεσίες εσω-
τερικού ελέγχου για την πάταξη της διαφθοράς, που 
διοργάνωσε η γενική γραμματεία για την πάταξη της 
διαφθοράς, ανακοίνωσε τη σύσταση - όπου δεν υπάρ-
χουν - μονάδων εσωτερικού ελέγχου, σε όλα τα νομι-
κά πρόσωπα του δημοσίου (υπουργεία, περιφέρειες, 
δήμους, οργανισμούς και λοιπούς φορείς), με στόχο 
την πάταξη της διαφθοράς.

Όπως είπε ο κ. Κουίκ: «Θεωρώ ότι εσωτερικών υπο-
θέσεων πρέπει να έχει το κάθε υπουργείο, αλλά και ο 
κάθε οργανισμός του δημοσίου, φορέας του δημοσί-
ου, που μπορεί να είναι επιρρεπής σε θέματα διαφθο-
ράς» και πρόσθεσε::

«Δε νοείται υπουργείο υγείας, όπου γινόταν πάρτι 
με τα φάρμακα και με την εμπόρευση της υγείας, και 
να μην υπάρχει «εσωτερικών Υποθέσεων». Δε νοεί-
ται υπουργείο υποδομών, με κατασκευές και όχι μόνο, 
που να μην έχει «εσωτερικών Υποθέσεων». Δε νοείται 
υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, όπου είναι δισεκα-
τομμύρια ο τζίρος, και μάλιστα εκεί κινδυνεύουν και 
ζωές επιβατών αεροπλάνων, να μην υπάρχει «εσω-
τερικών υποθέσεων». Να μην αναφερθώ σε άλλα 
παραδείγματα. Φαντάζομαι, ότι έχω γίνει απόλυτα 
αντιληπτός, ειδικά στο δικό σας ακροατήριο που είναι 
συνυφασμένο με αυτό που απαρέγκλιτα θα πράξουμε, 
δηλαδή την πάταξη της διαφθοράς».

Πάρος 16/03/2016  Αρ. Πρωτ. 446

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ
 
Η  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) ενημερώνει τους καταναλωτές της 
ότι το 2015 κλήθηκε για πρώτη φορά κατά τη δεκαπε-
νταετή λειτουργία της να καταβάλλει φόρο εισοδήμα-
τος ύψους 371.177,66 € για τα οικονομικά έτη 2014-
2015, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4172/2013. 
Το ανωτέρω ποσό καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από 
ιδίους πόρους της Επιχείρησης, χωρίς να υπάρξει η 
παραμικρή επιβάρυνση των καταναλωτών, λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που 
όλοι βιώνουμε, καθώς και την προσπάθεια αντιμετώ-
πισης ακόμη και των καθημερινών αναγκών επιβίω-
σης. 

Η ΔΕΥΑΠ αποτελώντας ένα από τα πιο σημαντικά 
και αναπόσπαστα κομμάτια της  κοινωνίας του νησιού 
μας,  είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα προβλήματα που 
απασχολούν τους δημότες μας. 

Για το λόγο αυτό πέραν της προσπάθειας επίλυσης 
των προβλημάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων της και σε συνδυασμό με τον αντα-
ποδοτικό της χαρακτήρα με ενέργειες όπως η ανω-
τέρω, συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προβλημάτων τόσο ηθικά όσο και οικονομικά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Ρούσσος Βατίστας
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ΜΑΡΠΗΣΣΑ:
Προβληματισμός για το κτίριο «Γαβαλά»

Ένα διατηρητέο κτίριο στη Μάρπησσα –με τη δική του ιστορία- έχει φέρει διαμάχη 
μεταξύ κατοίκων και δημοτικών συνδυασμών. Το κτίριο, γνωστό ως κτήριο «Γαβα-
λά», βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και εγκυμονεί κινδύνους για περαστικούς 
και όλους όσοι γειτνιάζουν τα οικήματά τους με αυτό.

Το χθες
Για το συγκεκριμένο κτίριο, υπό τον τίτλο «ένα ιστορικό κτίσμα», ο Σπ. Δελ. Ναυ-

πλιώτης, γράφει:
«Το υστεροαναγεννησιακό αρχοντικό με την καλυμμένη βεράντα στον όροφο, 

στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της Μάρπησσας Πάρου, πνέει τα 
δομικά του λοίσθια!

Κτίσμα του 1747, από την επιφανή οικογένεια Παπαδοπούλου (που καταγόταν και 
ο Άγιος Κύριλλος Παπαδόπουλος) από Συριανό συγκρότημα τεχνιτών εξειδικευμέ-
νων, που είχαν ανοικοδομήσει και άλλα κτίσματα στην Παροικιά και στα χωριά που 
ατυχώς δεν υπάρχουν πια, είχαν δημιουργήσει το 1700 και 1800 μία διαλάμψασα 
οικοδομικώς Πάρο.

Δυστυχώς όμως τα υλικά που χρησιμοποιούσαν δεν ήσαν μακρόχρονης ζωής, 
παρά την παρέμβαση του μαρμάρου κυρίως όμως για καλλώπισμα, θυρώματα, πα-
ράθυρα κλπ. Το μπετόν δεν ήταν ακόμη σε χρήση. Οι παλαιότεροι είχαν να διη-
γηθούν την ομορφιά των κτισμάτων και κυρίως στο χωριό Μάρμαρα. Αυτά πριν 
εκατόν πενήντα χρόνια.

Το αναφερόμενο αρχοντικό μένει στην οικογένεια Παπαδοπούλου ως το 1860. 
Μετά περιέρχεται στην οικογένεια Δελαγραμμάτη, αφού ο  Τζωρζάκης Συμ. Δε-

λαγραμμάτης νυμφεύεται την Ανδρομάχη Παπαπδοπούλου. Εν συνεχεία, το 1878 
προικοδοτείται στην κόρη τους Κόνα Βασιλικώ Δελαγραμμάτη που παντρεύεται τον 
εκ Νάξου ασκούντα χρέη δικηγόρου και ειρηνοδίκη Γεώργιο Κων. Ναυπλιώτη, που 
διετέλεσε τρεις τετραετίες δήμαρχος του Δήμου Μάρπησσας. Ο Τζωρζάκης Δελα-
γραμμάτης ήταν σχεδόν ισόβιος δήμαρχος Υρίας και μετά δήμαρχος Μάρπησσας. 
Εδώ γεννήθηκαν και μεγάλωσαν ο Κώστας Ναυπλιώτης (βουλευτής), ο Δελαγραμ-
μάτης Ναυπλιώτης, ιδιοκτήτης της Ηλεκτρικής Εταιρείας Πάρου από το 1926 και 
η αδελφή τους Ανδρομάχη, μητέρα του Μανώλη Γλέζου. Και στην Παροικιά, το 
διώροφο σπίτι, δίπλα στη μεσαία βρύση του Μαυρογένη, ήταν ιδιοκτησία της οικο-
γένειας Γεωργίου Κων. Ναυπλιώτη με τα αρχικά γράμματα στο μαρμάρινο μπαλκόνι 
Γ.Κ.Ν. 1885. Το σπίτι στη Μάρπησσα πουλήθηκε από την Ανδρομάχη Γλέζου στην 
οικογένεια Γαβαλά το 1927 που παραμένει έως σήμερα. Από τότε και μέχρι που 
ήταν σε καλή κατάσταση, ενοικιαζόταν ως τελωνείο λόγω της κεντρικής του θέσης 
και συγχρόνως κατοικία του τελώνη λόγω των πολλών χώρων.

Το ισόγειο αποτελείται από ένα μεγάλο βοηθητικό χώρο με τζάκι που εκεί γίνο-
νταν οι βαρειές οικογενειακές δουλειές, από το ζύμωμα του ψωμιού, το πλύσιμο 
ρούχων κλπ, ως την αποθήκευση των καρπών και των φρούτων, αφού η οικογένεια 
είχε αρκετά κτήματα.

Το ισόγειο είχε και δύο προς τη δύση μαγαζιά. Ο όροφος έχει τη σκεπασμένη με  
οξυκόρυφα τόξα βεράντα, στηριγμένη σε λεπτούς κίονες και την είσοδο προς τα 
κύρια δωμάτια. Ήταν το living room ή σάλα και δύο υπνοδωμάτια που είχαν θέα 
με δύο μεγάλα παράθυρα προς το Δρυό και τη θάλασσα. Από τη βεράντα ήταν και 
η είσοδος για το μαγειρείο και στη συνέχεια σε μια μεγάλη τουαλέτα. Το σπίτι έχει 
ένα μοναδικό κτιριολογικό στοιχείο. Η βορειοανατολική γωνία είναι κομμένη και έχει 
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γίνει παράθυρο με μαρμάρινο πλαίσιο, όπως 
όλα τα ανοίγματα εξωτερικά και εσωτερικά.

Στους τοίχους των όψεων υπήρχαν πιάτα 
φαγιάνς. Είχαν μείνει αξέχαστα σους παλαι-
ούς Μαρπησσαίους τα προεκλογικά δημοτικά 
βράδια με φωτισμένο το αρχονταρίκι.

Το σήμερα
Το θέμα της τύχης του κτιρίου ήρθε και πάλι 

στη δημοσιότητα, αφού η ιστορία με το τι θα 
γίνει τελικά κρατάει εδώ και χρόνια, ύστερα 
από μία ανακοίνωση της ΚΕΠ-ΟΣΑ. Η ανα-
κοίνωση του δημοτικού συνδυασμού έχει ως 
εξής:

«Στη Μάρπησσα Πάρου βρίσκεται το κτή-
ριο Γαβαλά, που έχει κτιστεί το 1747, γνω-
στό σαν οικία Ναυπλιώτη, το μοναδικό του 
οικισμού που έχει κηρυχθεί διατηρητέο με 
Υπουργική Απόφαση του 1989.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Μάρπησσας μετά από εισήγηση της προέ-
δρου αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προ-
τείνει την κατεδάφιση του κτηρίου επικαλού-
μενο δήθεν λόγους ασφάλειας και δημόσιας 
υγείας. Το 2010 οι ιδιοκτήτες του κτηρίου 
είχαν προτείνει στον Δήμο Πάρου την δω-
ρεάν παραχώρησή του, δωρεά που ο Δήμος 
αρνήθηκε λόγω του κόστους συντήρησης και 
αποκατάστασης του κτηρίου. Η κατεδάφιση 
του ενός και μοναδικού διατηρητέου κτηρί-
ου ενός παραδοσιακού οικισμού μας βρίσκει 
απολύτως αντίθετους. Ευθύνη του Δήμου εί-
ναι να αναζητηθούν τρόποι προστασίας, αξιο-
ποίησης και ανάδειξης του διατηρητέου.

Επιδιώκουμε την ενημέρωση και την σχε-
τική γνωμοδότηση του Υπ. Πολιτισμού και της 
ΕΦΑ Κυκλάδων. 

Ζητούμε την επικαιροποίηση της δωρεάς 
από τους ιδιώτες προς τον Δήμο Πάρου ή 
όποιον άλλο δημόσιο φορέα.

Ζητούμε την διερεύνηση ένταξης στα χρη-
ματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ της Περιφέ-
ρειας, τώρα που άνοιξε το πρόγραμμα «Δρά-
σεις Πολιτισμού» της Περιφέρειας Νότιου 
Αιγαίου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τη 30η Ιουνίου 2016.

Τα διατηρητέα δεν γκρεμίζονται, συντηρούνται».

Η αντίδραση
Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας, κ. Άννα Φραντζή-Αντω-

νοπούλου, έγραψε την επόμενη ημέρα στην προσωπική της σελίδα για την ανα-
κοίνωση της ΚΕΠ-ΟΣΑ:

«Ποτέ δεν αποφασίσαμε την κατεδάφιση του διατηρητέου κτηρίου ιδιοκτησίας 
Γαβαλά. Ως πρόεδρος από ενδιαφέρον το έθεσα θέμα ημερήσιας διάταξης σε συ-
νεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας.

Αν διαβάσετε προσεκτικά την με αριθ. 5/2016 απόφαση του συμβουλίου μας, θα 
καταλάβετε και θα διαπιστώσετε και εσείς το ενδιαφέρον μας για την επίλυση του 
θέματος. Συγκέντρωσα και κατέγραψα τη σχετική αλληλογραφία που υπάρχει και 
εκκρεμεί επί σειρά ετών στο αρχείο της Κοινότητας, και την διαβίβασα στις αρμό-
διες υπηρεσίες του δήμου Πάρου ως είχα υποχρέωση, στην εφορεία αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων και στους ιδιοκτήτες κ. Βύρωνα και Νικόλαο Γαβαλά.

Το κτίσμα έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, αλλά και επικίνδυνο. Μας ενδιαφέρει η 
τύχη του κτηρίου αλλά πάνω από όλα μας ενδιαφέρει η ΑΣΦΑΛΕΙΑ των κατοίκων 
και των πολυάριθμων επισκεπτών του παραδοσιακού οικισμού Μάρπησσας».

Η συνεδρίαση
Στις 3/2/16 είχε συνεδριάσει το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Μάρπησ-

σας, με θέμα: «Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το επικίνδυνο διατηρητέο κτίσμα 
ιδιοκτησίας Γαβαλά».       

Η πρόεδρος (Φραντζή-Αντωνοπούλου), ενημέρωσε τους συμβούλους για 
το θέμα και την επικοινωνία της με τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του δήμου 
Πάρου, καθώς και με το αρχαιολογικό μουσείο Πάρου.

Ακόμα, έκανε αναφορά στην πρόταση δωρεάς που υπάρχει από το 2010 και 
πρότεινε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για να προβούν σε 
αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη για τη σημερινή επικίνδυνη κατάσταση. Επίσης, 
πρότεινε διάφορες άλλες γραφειοκρατικές κινήσεις που είναι απαραίτητες, όπως 
και να αφαιρεθούν από το κτίσμα διάφορες επικίνδυνες κατασκευές και να προβεί η 
εφορεία αρχαιοτήτων σε σύγχρονα μέτρα προστασίας.

Στη συνέχεια της συζήτησης πήρε το λόγο η σύμβουλος, κ. Όλγα Ισιγώνη, ανέ-

φερε το ιστορικό (κήρυξη διατηρητέου κτιρίου 
κλπ) και τις ενέργειες που έχουν γίνει ή δεν 
έχουν γίνει. Όπως είπε: «Από το 1989 η κοινό-
τητα έχει κάνει ενέργειες για το εν λόγω κτί-
σμα και το 2000 ζητά από τους ιδιοκτήτες να 
το αγοράσει για να το αξιοποιήσει. Από τότε 
έως σήμερα ζητούν όλες οι τοπικές δημοτικές 
αρχές, να κατεδαφιστεί ή να ληφθούν μέτρα 
γιατί είναι επικίνδυνο (βάζοντας σάλτσα και 
άλλα κτίσματα) στέλνοντας εξώδικα. Το 2008 
οι ιδιοκτήτες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
τους ζητούν άδεια για υποστήριξη του κτιρί-
ου για να προστατευτούν οι διερχόμενοι. Και 
έρχεται ο δήμος το 2010 όπου ζητά να απο-
μακρυνθούν τα στέγαστρα. Οι ιδιοκτήτες τον 
Μάιο του 2010 προσφέρουν με δωρεά στο 
δήμο, και τον Αύγουστο του 2010 ο Δήμος 
την απορρίπτει, λόγω έλλειψης χρημάτων (!)  
και πετάει το μπαλάκι στο ΥΠΠΟ.  Με διάφο-
ρα έγγραφα το ΥΠΠΟ πετάει το μπαλάκι από 
την μία εφορεία στην άλλη ή τουλάχιστον δεν 
αναφέρονται εγγράφως για το τι έχουν κά-
νει».

Επίσης, η κ. Ισιγώνη είπε: «Σε όλα τα κράτη, 
σε οικισμούς παραδοσιακούς προσπαθούν να 
αναστηλώσουν κτίσματα παλιά, γιατί προσδί-
δουν αξία και εισόδημα στις πόλεις τους και 
εμείς προσπαθούμε ανεπιτυχώς, ευτυχώς, να 
το γκρεμίσουμε ή να το αφήσουμε να πέσει 
μόνο του. Και συνεχίζουμε σαν δήμος με εξώ-
δικα και αναφορές. Η όλη ιστορία είναι ότι 
21 χρόνια μέχρι την δωρεά που απέρριψε το 
δημοτικό συμβούλιο και σήμερα, 27 χρόνια 
μετά, ψάχνουμε πως θα κατεδαφίσουμε μόνο 
το συγκεκριμένο κτίσμα. Προφασιζόμενοι τη 
συνεχιζόμενη αποσάθρωση του και τα υπαρ-
κτά και ανύπαρκτα  προβλήματα (…)».

Τελικά, το κοινοτικό συμβούλιο αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία να καλέσει τις υπηρεσίες του 
δήμου Πάρου και την αρχαιολογική υπηρεσία 
Κυκλάδων να συντάξουν πραγματογνωμοσύ-
νη για το διατηρητέο ακίνητο, καταγράφοντας 
την κατάστασή του και τις δυνατότητες επι-
σκευής και αποκατάστασης εκτιμώντας πα-
ράλληλα και το κόστος αυτών. Ακόμα μετά τη 

σύνταξη της πραγματογνωμοσύνης να επανέλθει το συμβούλιο για να αποφασίσει 
σχετικά με το αίτημα των ιδιοκτητών της δωρεάς στο δήμο. Η κ. Ισιγώνη πρότεινε 
τη λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς του ακινήτου για την επισκευή και 
αποκατάσταση.

Επί της ουσίας
Η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, δημοσιοποίησε φάκελο με όλες τις ενέργειες 

που έχει κάνει. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το πλήθος ενεργειών που έχουν γίνει 
από το 1989, μπροστά σε ένα απίστευτο γραφειοκρατικό κράτος. Ουσιαστικά οι 
υπηρεσίες κήρυξαν διατηρητέο το ακίνητο και από εκεί και πέρα δεν έκαναν τίποτα! 
Πέταξαν το μπαλάκι στους υπόλοιπους!

Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου (δεν είναι ένας), μπροστά στο ανάλγητο κράτος με την 
γραφειοκρατική αντίληψη που το διακρίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις κατάλαβαν 
πως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έτσι, οι περισσότεροι εκ των ιδιοκτητών απο-
φάσισαν να δωρίσουν το διατηρητέο κτίριο στο δήμο Πάρου. Ο δήμος, με τη σειρά 
του, είναι φανερό ότι κωλυσιεργεί όλα αυτά τα χρόνια και πετάει πολιτικάντικα το 
θέμα η μία διοίκηση στην επόμενη! Κανείς δεν επιθυμεί μία δωρεά με τόσα προβλή-
ματα και που από την επαύριον όλοι θα του ζητούν άμεση λύση.

Το συμβούλιο της Μάρπησσας, ως φαίνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης δε 
ζήτησε ποτέ να γκρεμιστεί το κτίριο. Όσο και αν ακούγεται περίεργο στην υπόθεση 
ΟΛΟΙ έχουν δίκιο. Δίκιο έχει η σύμβουλος, κ. Ολ. Ισιγώνη, που ισχυρίζεται ότι πα-
ρόμοια κτίρια πρέπει να αναδεικνύονται. Δίκιο έχει ο δήμος που δε θέλει στα χέρια 
του την «καυτή» πατάτα. Δίκιο έχουν οι γείτονες που διαμαρτύρονται για την άθλια 
κατάσταση του κτιρίου στο οποίο εκτός από τις επικίνδυνες σιδηροκατασκευές που 
έχουν απομείνει, υπάρχουν καταγγελίες για ύπαρξη τρωκτικών και ερπετών. Δίκιο 
έχουν όλοι.

Σχεδόν σίγουρο είναι ακόμα, ότι οι κρατικές υπηρεσίες –αυτήν την εποχή- δε θα 
δώσουν ούτε ένα ευρώ για επισκευή του διατηρητέου κτιρίου. Το θέμα θα «σέρνε-
ται» αν δεν πάει γενναία απόφαση το δημοτικό συμβούλιο Πάρου για διερεύνηση 
του θέματος παραπέρα και ένταξη σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για την επισκευή του 
κτιρίου. Και αυτή η λύση πάντως, χρειάζεται χρήματα.

Τέλος, η λύση του γκρεμίσματος είναι η χειρότερη. Η σημερινή κατάσταση του 
κτιρίου δεν τιμάει κανέναν. Τα πάντα είναι φανερό πως «κολλάνε» σε ένα πράγμα. 
Το χρήμα που δεν υπάρχει! 
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Χορός 
κυνηγών

Στις 5/3/2016 σε κέντρο της Αλυκής, ο κυνηγετικός 
σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, διοργάνωσε τον απο-
κριάτικο χορό του με πλούσια λαχειοφόρο αγορά.

Σύμφωνα με όλους όσοι παραβρέθηκαν: «η ορχή-
στρα ήταν άψογη και ακούραστη και το γλέντι κράτη-
σε ως τις πρώτες πρωινές ώρες»

Το Δ.Σ του κυνηγετικού συλλόγου ευχαριστεί θερμά 
την τοπική αγορά και τους επαγγελματίες που προσέ-
φεραν τα δώρα για το σύλλογο, καθώς επίσης, τον κό-
σμο που για ακόμα μια φορά ήταν εκεί να τους στηρί-
ξει και ιδιαιτέρως τους μη κυνηγούς. Τέλος, το πρώτο 
δώρο ήταν μια καραμπίνα, προσφορά του κυνηγετικού 
συλλόγου.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Κοινωνική 
ευθύνη;

Με έναν περίεργο τρόπο πολλοί σ’ αυτή τη χώρα 
μας έχουν κάνει συνένοχους σε μία «αόρατη» κοι-
νωνική ευθύνη που έχουμε, έναντι των πολιτικών 
που έχουν ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια από 
τις ανόητες μνημονιακές κυβερνήσεις.

Ομολογώ ότι έχω μερικά φετίχ, αλλά αυτά δεν 
έχουν καμία σχέση με οικονομικές ευρωπαϊκές 
ενώσεις, με ευρώ και άλλες μικροαστικές χαζολα-
ϊκές συνήθειες ή πολιτικά τερτίπια που θέλουν να 
οριοθετήσουν διάφοροι σαχλαμάρες.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούω για «προ-
ϊόντα σε αναμονή», για «καφέ σε αναμονή», για 
κοινωνικά ιατρεία, για καλάθια αλληλεγγύης κλπ, 
έως για το «μεγαλείο» του εθελοντισμού… Όλα τα 
παραπάνω τα κατανοώ, όπως και ασπάζομαι την 
ευγενική διάθεση πολλών συμπολιτών μας που 
δείχνουν ζήλο γι’ αυτά.

Ατυχώς όμως, όλες οι παραπάνω φιλανθρωπι-
κές δραστηριότητες, είναι «αντίδοτο» πολύ μικρής 
ισχύος στη βαθιά καπιταλιστική κρίση του συστή-
ματος που ζούμε. Έχω την εντύπωση ή μάλλον τη 
βεβαιότητα ακόμα, ότι οι ουσιαστικοί φταίχτες της 
σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας 
μας στηρίζουν ή ενθαρρύνουν παρόμοιες κατα-
στάσεις, αφού με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζε-
ται ουσιαστικά η κοινωνική συνοχή του πόπολου… 
Έτσι, με την ανάπτυξη παρόμοιων φιλανθρωπικών 
δράσεων μένει «άβρεχτη» αυτή η οικονομική κά-
στα που οδήγησε το λαό μας στην εξαθλίωση. Τα 
λαϊκά στρώματα πλέον καλούνται «να βγάλουν το 
φίδι από την τρύπα». 

Προσωπικά σας διαβεβαιώνω ότι ούτε εγώ, 
ούτε και η συντριπτική πλειοψηφία των συμπα-
τριωτών μου, έχουν την παραμικρή ευθύνη για 
τα χάλια της Ελληνικής οικονομίας. Ποιός είναι 
ο λόγος λοιπόν, να γίνονται εθελοντικές πράξεις 
με μεγάλο κόστος για τον καθένα μας, ώστε να 
απαλλάσσεται το κράτος των ευθυνών του; Αφή-
νω στην άκρη τη σπέκουλα που υπάρχει για να 
δείχνουμε όλοι συνένοχοι και αφήνω στην άκρη 
δεκάδες «φιλανθρωπικές» Μ.Κ.Ο. που έστησαν 
οι ουσιαστικοί φταίχτες για να κονομάνε και από 
εκεί! Ούτε τυχαίο μου ακούγεται ότι η μνημονιακή 
εφημερίδα «Αυγή», στήνει ημερίδες για την προ-
βολή εθελοντικών πράξεων με κορυφαία εκείνη 
με τίτλο: «Κοινωνική Οικονομία: Απάντηση στην 
κρίση», με αναφορά στις δυνατότητες που 
δίνονται για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης με την αξιοποίηση των δυ-
νατοτήτων της κοινωνίας να συμβάλλει με 
την ανάληψη πρωτοβουλιών με συλλογι-
κά εγχειρήματα. Ρε άιντε χαθείτε γιουσουφάκια 
του συστήματος, που από τη μία η κυβέρνησή σας 
τσακίζει τους όρους ζωής μας και από την άλλη 
καλείτε το συνταξιούχο και τον υπαλληλάκο των 
480 ευρώ, το φτωχό δηλαδή, να προσφέρει στον 
πάμφτωχο.

Ο εθελοντισμός που προωθεί η μνημονιακή κυ-
βέρνηση, μέσω της δήθεν αξίας της αλληλεγγύης, 
δεν είναι τίποτα άλλο από ακόμα μία εκμετάλλευ-
ση των ανθρώπων που υποφέρουν. Ο Έλληνας, ο 
Παριανός, ο Αντιπαριώτης, όταν θέλει δεν κάνει 
κινήσεις εθελοντισμού, αλλά δείχνει την ανθρωπιά 
του! Κάτι που απουσιάζει από τις «αμερικανιές» 
και τις «παστίλιες για το λαιμό του άλλου».

Απεργία
Η συντονιστική επιτροπή δικηγορικών συλλόγων 

Ελλάδος, που συμμετέχει ο δικηγορικός σύλλογος Σύ-
ρου, συνήλθε στην Αθήνα την Τρίτη 15/3/16 και αφού 
επανεξέτασε το ζήτημα του ασφαλιστικού αποφάσισε 
ομόφωνα:

α) Την παράταση της πανελλαδικής αποχής δικηγό-
ρων έως και 28.03.2016.

β) Την εκ νέου σύγκληση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την 24.03.2016 
στις 3 μμ στα γραφεία του ΔΣΑ.

Σημειώνουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει το πλαίσιο 
χορήγησης αδειών που αποφάσισε η ολομέλεια της 
14.01.2016.

Υλικά 
σε εθελοντές

Στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντικών ορ-
γανώσεων πολιτικής προστασίας των περιφερειακών 
ενοτήτων Κυκλάδων, προχώρησε η Περιφέρεια Ν. Αι-
γαίου, με τον αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεο-
νταρίτη να παραδίδει τον ειδικό εξοπλισμό.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και εκπρόσωποι της 
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Παράρτημα Κυκλά-
δων). Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, για το παρα-
πάνω γεγονός δήλωσε: «Ως έπαρχος Πάρου θα ήθελα 
να τονίσω το σημαντικό ρόλο που επιτελεί η συγκε-
κριμένη ομάδα στα νησιά μας για πολλά χρόνια αφού 
τα μέλη της είναι παρόντα:

- στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και 
έκτακτων φαινομένων,

- στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών στο Κ.Υ 
Πάρου όταν υπάρχουν κενά στις βάρδιες του ΕΚΑΒ,

- στην υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων κ.α.
Για τους παραπάνω λόγους πιστεύω ότι αξίζουν την 

αναγνώριση, την έμπρακτη υποστήριξη και τις ευ-
χαριστίες μας για το σπουδαίο και ανιδιοτελές έργο 
που προσφέρουν. Η περιφερειακή αρχή δεσμεύεται 
για επιπλέον στήριξη των εθελοντικών οργανώσεων, 
ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα τους».

Τηλεϊατρική 
Υπηρεσίες υγείας αντίστοιχες με εκείνες των μεγά-

λων αστικών κέντρων υπόσχεται ο ΟΤΕ ότι θα απο-
κτήσουν οι κάτοικοι των νησιών μας.

Το νέο δίκτυο, στηρίζεται στο δημόσιο δίκτυο δεδο-
μένων «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και περιλαμβάνει 43 μονάδες τη-
λεϊατρικής, που ενώνουν κέντρα υγείας (μεταξύ αυτών 
και της Πάρου), με κεντρικά νοσοκομεία του Πειραιά 
και της περιφέρειας.

Κάθε μονάδα τηλεϊατρικής αποτελείται από έναν 
ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, κάμερα υψηλής ευκρί-
νειας, οθόνη και ειδικά ιατρικά όργανα που αναμεταδί-
δουν ζωντανά τις ενδείξεις των εξετάσεων. Μέσω των 
μονάδων τηλεϊατρικής οι γιατροί με τους ασθενείς 
τους στα νησιά, επικοινωνούν με γιατρούς-συμβού-
λους των νοσοκομείων της Αθήνας, βλέποντας ο ένας 
τον άλλο σε φυσικό μέγεθος. Με τον τρόπο αυτό προ-
σομοιώνεται η φυσική παρουσία του ιατρού στο χώρο 
που βρίσκεται ο ασθενής και μηδενίζεται η απόσταση 
με τα μεγάλα νοσοκομεία, περιορίζοντας τις άσκοπες 
μετακινήσεις και αεροδιακομιδές, ενώ αποφορτίζονται 
τα εξωτερικά ιατρεία.

Μέσω ιατρικών οργάνων που είναι συνδεδεμένα με 
την πλατφόρμα, όλες οι ενδείξεις από τις εξετάσεις, 
που διενεργούνται από τον ιατρό/νοσοκόμο-συνοδό, 
είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο στον εξειδικευ-
μένο ιατρό-σύμβουλο που συμμετέχει στην εξέταση 
από κάποια απομακρυσμένη τοποθεσία. Κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης ο ασθενής και ο ιατρός έχουν άμεση 
επικοινωνία χωρίς παρεμβολές ή καθυστερήσεις στο 
χρονισμό εικόνας και ήχου. Ήδη 250 γιατροί έχουν 
ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη χρήση των μο-
νάδων τηλεϊατρικής, για να μπορούν να προσφέρουν 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας.

Οι 43 μονάδες τηλεϊατρικής που δημιούργησε ο Όμι-
λος ΟΤΕ για τη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, έχουν 
τοποθετηθεί σε 30 κέντρα υγείας νησιών του Αιγαί-
ου, σε 12 περιφερειακά και κεντρικά νοσοκομεία και 
μια στο κέντρο επιχειρήσεων του υπουργείου Υγείας. 
Εκτός από υπηρεσίες τηλεϊατρικής και τηλεσυμβου-
λευτικής, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής προσφέρει 
υπηρεσίες τηλεεκπαίδευσης, επιτρέποντας την εκπαί-
δευση ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσω-
πικού σε πραγματικό χρόνο. Το έργο ολοκληρώθηκε 
με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και η υλοποίησή του 
από τον Όμιλο ΟΤΕ έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι εύκολα αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο.

Πολιτισμός
- Η ΚΔΕΠΑΠ διοργανώνει την πρώτη συνάντηση 

χορωδιών Πάρου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββα-
το 19 Μαρτίου 2016 στην αίθουσα Αγίου Αθανασίου 
στον Κώστο. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6.30 το 
απόγευμα και θα συμμετέχουν όλες οι χορωδίες του 
νησιού μας.

- Ο Σϊμος Βαρριάς, θα παρουσιάσει φωτογραφι-
κή έκθεση με τον τίτλο: «Άρξασθαι», στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος». Τα εγκαίνια της 
έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27 Μαρ-
τίου, στις 7:30 το απόγευμα. Η έκθεση θα διαρκέσει 
έως τις 24 Απριλίου.

- Ο ΜΕΕΑΣ «Υρία» Λευκών, ο δήμος Πάρου 
και η ΚΔΕΠΑΠ, διοργανώνουν την Κυριακή 27 
Μαρτίου, τη γιορτή της παγκόσμιας ημέρας θεάτρου. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό μέγα-
ρο Λευκών και θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, με 
συμμετοχή όλων των θεατρικών ομάδων της Πάρου.
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Πρόσκληση 
για την 
ανακύκλωση

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για την ανακύκλωση, κα-
θώς ο δήμος του νησιού μας, έχει ανακηρύξει τη φετινή 
χρονιά, ως έτος ανακύκλωσης.

Από την αντιδήμαρχο, κ. Θεοδώρα Σαρρή-Παπα-
κυρίλλου, δόθηκε στη δημοσιότητα η παρακάτω ανα-
κοίνωση για νέα συνάντηση της επιτροπής ανακύκλω-
σης:

«H αρμόδια επιτροπή για την ανακύκλωση καλεί τους 
προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του 
δήμου Πάρου, τους προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. 
των συλλόγων γυναικών «Αρηίς», Νάουσας και Μάρ-
πησσας, του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου, των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
των σχολικών μονάδων, του συλλόγων δασκάλων και 
της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 
2016, και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
δημοτικού συμβουλίου  όπου θα πραγματοποιηθεί συ-
ζήτηση με θέμα την ανακύκλωση και τις δράσεις στο 
πλαίσιο της ανακήρυξης του 2016 έτους ανακύκλωσης 
για το Δήμο Πάρου».

Περιβαλλο-
ντικές δράσεις 
στην Πάρο

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το πρώτο μέρος από 
τις περιβαλλοντικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση 
της σχολικής κοινότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης στα θέματα 
ανακύκλωσης και 
προστασίας του 
περιβάλλοντος , 
που διοργάνωσε 
ο δήμος Πάρου 
σε συνεργασία 
με το ΣΥΔΙΣΑΠΑ 
και την Επιτρο-
πή Ανακύκλωσης, 
στο πλαίσιο της 
αναγόρευσης του 
2016 ως έτους 
ανακύκλωσης για 
τον Δήμο Πάρου.

Σε όλα τα δη-
μοτικά σχολεία 
του δήμου Πάρου, 
στη Νάουσα, στις 
Λεύκες, στον Κώ-
στο, στην Αγκαι-
ριά, στη Μάρπησσα και στα σχολεία της Παροικιάς το 
σύνολο των μαθητών μαζί με τους δασκάλους τους 
και εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κηδεμό-
νων παρακολούθησαν δωρεάν και με ζωηρό ενδια-
φέρον την διαδραστική διδακτική θεατρική μεταφορά 
του οικολογικού παραμυθιού του Δρ Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και καθηγητή Αντώνη Γάκη «Οι Φύλακες 
της Φύσης Η Χώρα της Γνώσης» πλαισιωμένο με τους 
ηθοποιούς Ελευθερία Φιντίκη και Παλαιολόγο Παπα-
δόπουλο.

Όλοι οι μικροί μαθητές πήραν ως δώρο στο τέλος 
της παράστασης το ομώνυμο εικονογραφημένο παρα-
μύθι προσφορά εταιρείας που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της ανακύκλωσης στο νησί. Η επιτροπή ανακύ-
κλωσης αφού πραγματοποίησε διαδοχικές συναντή-
σεις με συλλόγους και εκπαιδευτικούς αποφάσισε και 
ανακοινώνει τα επόμενα βήματα των δράσεων της.

- Την επόμενη εβδομάδα μετά την Καθαρή Δευτέρα 
θα τοποθετηθούν σε όλα τα  σχολεία της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης κάδοι ανακύκλωσης για τα αστικά 
απορρίμματα, τις ηλεκτρικές συσκευές, τις λάμπες, τις 
μπαταρίες, τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, καθώς θα 
ξεκινήσει και συλλογή πλαστικών καπακιών. Παράλλη-
λα ο Δήμος θα προμηθεύσει με χρώματα και πινέλα 
τα σχολεία για να βάψουν και να αποτυπώσουν ελεύ-
θερα  πάνω στους κάδους ανακύκλωσης τα δικά τους  
πολύχρωμα σχέδια.

- Σε δεύτερη φάση τα σχολεία θα επισκεφτούν τους 
χώρους των ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών), τον χώρο του ΧΥΤΑ και τον Συνεταιρισμό για 
να αποκτήσουν μια βιωματική εμπειρία από την δια-
χείριση των απορριμμάτων και να εκπαιδευτούν από 
επιστημονικό προσωπικό για την όλη διαδικασία.

- Το Σάββατο 16 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί 
επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Οι  επαγγελματικές 
προοπτικές του τουρισμού στις νησιωτικές περιοχές», 
όπου και θα ανακοινωθούν οι όροι συμμετοχής για 
παροχή πλήρης υποτροφίας με κοινωνικοοικονονικά 
κριτήρια αξίας 20.000 ευρώ στον τομέα του τουρι-
σμού, χορηγία ιδιωτικού κολλεγίου με έδρα την Αθήνα 
σε μαθητή/ρια της Γ’ Λυκείου ή και απόφοιτο σχολεί-

ων της Πάρου.
- Την Κυριακή 17 Απριλίου ο δήμος Πάρου θα πάρει 

μέρος στην πανελλήνια δράση «LETS DO IT GREECE», 
που εκτός από το συντονισμό των συλλόγων και των 
σχολείων για τον καθαρισμό της Πάρου σε κάθε χω-
ριό και παραλία, θα πραγματοποιήσει και δύο γιορτές 
ανακύκλωσης σε Νάουσα και Παροικιά όπου θα δημι-
ουργηθούν πράσινα σημεία. Εκεί, μαθητές και γονείς, 
θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το νέο 
τρόπο διαλογής των απορριμμάτων και να κερδίσουν 
πλούσια πράσινα δώρα.

- Το Σάββατο 28 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το 
πρώτο διεθνές 
συνέδριο με προ-
σωρινό τίτλο που 
θα οριστικοποιη-
θεί τις επόμενες 
μέρες: «Η σημα-
σία και οι καλές 
πρακτικές της 
περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στο 
νέο μοντέλο δι-
αχείρισης των 
απορρ ι μμά των 
στους ΟΤΑ».

- Την Κυρια-
κή 29 Μαΐου θα 
πραγματοποιηθεί 
ο 2ος οικολογικός 
αγώνας δρόμου 
και θα γίνει και η 
τελετή λήξης του 
μαθητικού προ-

γράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Θα ανακοι-
νωθούν τα αποτελέσματα και θα βραβευτούν οι μαθη-
τές, αλλά και οι εθελοντές της ανακύκλωσης. Επίσης, 
θα ανακοινωθεί ο προγραμματισμός της τουριστικής 
περιόδου και θα δοθεί ο όρκος της ανακύκλωσης για 
την νέα σχολική χρονιά.

- Σε επόμενη ανακοίνωση της επιτροπής θα οριστι-
κοποιηθούν και οι αστικές περιοχές του δήμου Πάρου 
που θα διανεμηθούν οικιακοί κομποστοποιητές  κα-
θώς και το οριστικό κλείσιμο του ανεξέλικτου χώρου 
εναπόθεσης απορριμμάτων και άμεσης περιβαλλοντι-
κής αποκατάστασης στη Νάουσα απέναντι από το δη-
μοτικό σχολείο.

- Επίσης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα ξεκινή-
σει η καμπάνια για οριστική  κατάργηση της πλαστικής 
σακούλας για το νησί της Πάρου και ενημέρωσης των 
επισκεπτών του νησιού με τρίγλωσσο φυλλάδιο για 
την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.

Σε σχετική ανακοίνωση από το δήμο Πάρου, μεταξύ 
άλλων σημειώνεται: «[…] Θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε το σύνολο των διδασκόντων των σχολείων 
μας, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για την 
άψογη συνεργασία και να τονίσουμε ότι όλες οι δρά-
σεις δεν στοίχισαν ούτε ένα ευρώ στο Δήμο Πάρου. 

Το παραμύθι ήταν ευγενική προσφορά της εταιρεί-
ας ανακύκλωσης «WATT AE», οι ηθοποιοί προσέφε-
ραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, η διαμονή, διατροφή 
και η μετακίνηση των ηθοποιών ήταν προσφορά του 
προέδρου του ΣΥΔΙΣΑΠΑ και δημοτικού συμβούλου 
κ. Γιάννη Πετρόπουλου και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
προσφορά του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 
δημοτικού σχολείου Νάουσας. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αντιδήμαρχο ανακύ-
κλωσης κ. Δώρα Σαρρή, που ακούραστα οργάνωσε 
όλες τις λεπτομέρειες των θεατρικών παραστάσεων, 
την παραλαβή και διανομή των βιβλίων, καθώς και 
των κάδων ανακύκλωσης στα σχολεία και στον Δρ 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθηγητή και άμισθο 
σύμβουλο του δημάρχου, Αντώνη Γάκη, του οποίου 
η συμβολή στη διοργάνωση και την υλοποίηση των 
παραπάνω δράσεων είναι καθοριστική».

Δράσεις 
βιβλιοθήκης

Η δημοτική βιβλιοθήκη «Γιάννης Γκίκας», με ανακοί-
νωσή της ενημέρωσες για τις δράσεις της τους τελευ-
ταίους μήνες.

Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο 2015 φιλοξενήθηκε το 
εργαστήρι κινηματογράφου που διοργάνωσε η «Les 
effluves de l’ art», με τον ηθοποιό, Emmanuel Nakach 
και το σκηνοθέτη, Alain G. Cloarec.

Ακόμα, σε συνεργασία με το σύλλογο «Αγάπη για 
ζωή» μαζεύτηκαν καπάκια με σκοπό την ανταλλα-
γή τους με αναπηρικά αμαξίδια. Έως τώρα κατάφε-
ραν να κάνουν δύο αποστολές, μία στις 10 Σεπτεμ-
βρίου και μία στις 2 Φεβρουαρίου. Η βιβλιοθήκη γι’ 
αυτό ευχαριστεί τους συμπολίτες μας για το ενδια-
φέρον και τους υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια συνε-
χίζεται. Επίσης, η βιβλιοθήκη μας συμμετείχε στο 3ο 
«Unconference» της Future Library, στη Θεσσαλονίκη, 
στις 27 και 28 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια γιορτή 
μάθησης, νέων ιδεών, δημιουργίας νέων δεσμών και 
συνεργατικής δράσης. Θέματα που καλύφθηκαν ήταν 
τα makerspaces, τα media labs, η ανάγνωση, η μάθη-
ση, η δημιουργία, η προάσπιση της αξίας των βιβλι-
οθηκών, η μέτρηση της επίδρασης των βιβλιοθηκών 
στην τοπική κοινότητα, οι στρατηγικές μετάβασης και 
άλλα πολλά. 

Σημειώνουμε ότι η συλλογή της βιβλιοθήκης 
εμπλουτίστηκε με νέους τίτλους βιβλίων για ενήλικες 
και παιδιά, από την καθιερωμένη ετήσια χρηματοδότη-
ση του δήμου. Η βιβλιοθήκη φέτος θα συμμετέχει σε 
δύο προγράμματα δράσεων για παιδιά: το «Συλλέγω 
εμπειρίες» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος 
Νιάρχος», 2-8 Απριλίου και την καθιερωμένη πλέον 
καλοκαιρινή εκστρατεία, 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, 
που φέτος ανέλαβε αποκλειστικά η Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδας. 

Τέλος, τη δημοτική βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν τα 
σχολεία: 

- Στις 28 Ιανουαρίου, τα τμήματα Α1 και Α2 του 2ου 
δημοτικού σχολείου Παροικιάς, με τους εκπαιδευτι-
κούς Κατερίνα Δεσύλλα και Θόδωρο Ξανθόπουλο.

- Στις 11 Φεβρουαρίου, τα τμήματα Ε1 και Ε2 του 
δημοτικού σχολείου Νάουσας με τους εκπαιδευτικούς 
Μαρία Μησίδου και Υπαπαντή Αρκουλή

- Στις 23 Φεβρουαρίου, όλες οι τάξεις του δημο-
τικού σχολείου Αγκαιριάς με τους εκπαιδευτικούς 
Λευτέρη Γράβο, Βάσω Παπευαγγέλου, Μίνα Σκανδά-
λη, Αγγελική Μπισκετζή, Ελένη Σελήμη και Μανώλη 
Λάμπρο.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
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. ∆ίνονται και για 
ενοικίαση. Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil 
Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ από τη θάλασσα. Μεσολάβη-
ση για λήψη τραπεζικού δανείου. 
∆ίνονται και για ενοικίαση.
 Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday) 

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

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήµα 4.200 
τ.µ. οικοδοµήσιµο µε παλαιά κτίσµα-
τα. Τηλ. 22840 43160, 6945 112 134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 50 τ.µ., 2ος όροφος, 1 
υ/δ, σαλόνι, ανεξάρτητη κουζίνα και 
µπάνιο, µπαλκόνι µε θέα πράσινο. 

Πόρτα ασφαλείας, καινούρια κου-
φώµατα- ντουλάπες- παρκέ, τέντα. 
Σε ήσυχη γειτονιά, κοντά σε στάση 
µετρό και λεωφορείου. ΤΙΜΗ: 300 €. 
Τηλ. 6974 365 805

ΑΛΥΚΗ, πλησίον της παραλίας, 
διατίθεται επαγγελµατικός χώρος 
167 τ.µ.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6937 241 234.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στους µύλους, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 80 τ.µ., ισόγειο, 
γωνιακό. Τηλ. επικοινωνίας:  22840 
41227,6977 407 532

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ζητείται για 
πώληση ηλεκτρονικού οδηγού. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
nadia@smileweb.gr.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
nikos@typoparos.gr

ΤΟ THALASSAMOU RESTAURANT 
στην Αλυκή ζητεί µάγειρα και άτοµα 
για το σέρβις µε γνώσεις Barista 
και ξένων γλωσσών. Προϋπηρεσία 
στις αντίστοιχες θέσεις απαραίτητη. 
Αποστολή βιογραφικών µε πρόσφα-
τη φωτογραφία στο: welcome@
thalassamou.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για ενοικι-
αζόµενα διαµερίσµατα στην Αλυκή. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6936 279 024

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο και καταρτι-
σµένο ζητείται για νέα ξενοδοχειακή 
µονάδα στην Σάντα Μαρία, για 
τις θέσεις Receptionist, Chef, 
σερβιτόρου µε γνώσεις barista και 
καθαρίστριας. Τηλ.: 6936 844 414, 
6937 107 870

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για κατάστηµα 
εστίασης, την καλοκαιρινή περίοδο 
από Μάιο έως Οκτώβριο στο νησί 
της  Αντιπάρου. Πληροφορίες στο 
τηλ: 6988 011 183 

Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας 
ζητείται, για τη διανοµή ιµατισµού σε 
ξενοδοχεία της SPICK AND SPAN. 
Περιοχή  Άγιος Βλάσης Πάρος. 
Επικοινωνία: κιν. 6984-661484, 
210-6748221 κ. Στέφανος Μικρό-
πουλος

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για κατάστηµα 
τηλεπικοινωνιών στην Παροικία. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις, πολύ 
καλή γνώση υπολογιστή και Αγγλι-
κά. Αποστολή βιογραφικών στην 
διεύθυνση : gparos@otenet.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ για ενοικιαζόµενες 
κατοικίες ζητείται, για την περίοδο 
από 20/4 έως 20/9. Ώρες: 10.00-
18.00 καθηµερινά. Περιοχή, Μικρή 
Σάντα Μαρία Νάουσα Πάρος. Τηλ. 
6981 049 736

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για ψαρο-
ταβέρνα στη Νάουσα από 15/05 
έως 30/09 µε τις εξής ειδικότητες: 
µάγειρας/µαγείρισσα και λαντζέρα. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 434 189.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται για την καλο-
καιρινή σεζόν στην περιοχή Πούντας 
( προς Αντίπαρο). Εργασία µόνο για 
τη διάρκεια της ηµέρας. Τηλ. 6971 
826 374

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
ζητούνται από την εταιρεία Ε. 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕ  ηλικίας έως 
35 ετών, ελληνικής υπηκοότητας . 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: απολυ-

τήριο λυκείου, δίπλωµα οδήγησης 
. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6944 109 845.

ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ µε δίπλωµα 
αυτοκινήτου και µηχανής ζητείται. 
Αποστολή βιογραφικών στο: 
klimatismos.paros@yahoo.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ-
ΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιµές. Μάθε 
το Laptop ή το Tablet καλύτερα. Τηλ.: 
6974 717 978

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητεί εργασία σε ενοι-
κιαζόµενα δωµάτια ή ξενοδοχεία, 
στις περιοχές: Λογαράς, Πούντα, 
Πίσω Λιβάδι, Μάρπησσα. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6945 275 152, 6994 
312 204

ΚΥΡΙΟΣ αναλαµβάνει εργασίες 
όπως τσιµεντοκονίες, βαψίµατα, 
χτισίµατα, τζάκια και συντηρήσεις 
κήπων. Τηλ. επικοινωνίας: 6993 248 
000 κος. Άκης

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ 30 ετών πωλούνται 
από ιδιώτη. Τηλ. επικοινωνίας: 6972 
187 275

ΜΕΛΙΣΣΙΑ πωλούνται 10 πλαισίων 
και παραφυάδες των 5 πλαισίων. 
Τηλ. 6937 069 220

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Renault Scenic 
πωλείται, χρονολογίας 2005, 2000 
κυβικά, σε άριστη κατάσταση 36.304 
χιλιόµετρα µόνο, χρώµατος γκρί, 
βενζινοκίνητο αµόλυβδη, επταθέσιο 
επιβατηγό, Τιµή €6.000,00 Τηλ: Κο. 
Βασίλη 6973464797

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ – ΚΡΕΒΑΤΙ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, δερµάτινη, λευκή, 
καινούρια, πωλείται στη µισή τιµή. 

Τηλ.: 22840 24827 (ώρες καταστη-
µάτων) 

JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ και µηχανή 
DIESEL DEUTSCH 80 HP πωλούνται 
σε άριστη κατάσταση. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλ: 6974 802 422

ΕΠΙΠΛΑ πωλούνται σε άριστη 
κατάσταση από ξύλο δεσποτάκι. 2 
κρεβάτια µονά µε τα στρώµατά τους, 
τιµή: 200€ έκαστο και 1 κοµοδίνο, 
τιµή: 50€.  Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
317 638
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διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ιατρική ανακοίνωση
Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

Επείγοντα περιστατικά 
στο τηλέφωνο: 6944746462

∆έχονται καθηµερινά

Παθολόγος | Τριαντάφυλλος Πάντος
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-13.00

Μικροβιολόγος | Κελεπουσίδης Παύλος
Μικροβιολογικές, Αιµατολογικές, Βιοχηµικές, 
Ορµονολογικές, Ανοσολογικές εξετάσεις, 
Καρκινικοί δείκτες | ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00-13.00

Ακτινολόγος | Κοράκης Βασίλειος
Ακτινογραφίες, Αξονικός τοµογράφος, Υπέρηχος, 
Πανοραµική, Ψηφιακή µαστογραφία, Οστική 
πυκνότητα, Λιποµέτρηση 
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00-17.00

∆έχονται συγκεκριµένες µέρες

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας | 
Πατεράκη Ευστρατία | 28-29/3

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Αναγνώστου 
Κωνσταντίνος | 28-29/3

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης | 21/3
Holter, Τεστ κοπώσεως, ΗΚΓ, triplex καρδιάς

Νευρολόγος | Τριαντάφυλλος Ηλίας | 24/3

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος |1/4

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

Ηλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό ΤσιγάροΗλεκτρονικό Τσιγάρο
ο οικονοµικός, εναλλακτικός

τρόπος καπνίσµατος

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

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

Παραλία Παροικιάς
τηλ. 22840 23955

Ανοιχτά καθηµερινά
13:00-23:30 (εκτός Τρίτης)

Κυριακή ανοιχτά µέχρι τις 19:00
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Εορτασμός 
25ης Μαρτίου

Ανακοινώθηκε από το επαρχείο Πάρου το πρόγραμμα εκδηλώσεων για την Εθνική 
εορτή της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, η Εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 θα εορτασθεί και φέτος 
με ιδιαίτερη λαμπρότητα στα σχολεία και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις δημόσι-
ες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους οργανι-
σμούς. Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούνται 
όλες οι θρησκευτικές, αστυνομικές, λιμε-
νικές και πολιτικές αρχές, τα νομικά πρό-
σωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
οι οργανώσεις, τα σωματεία και όλοι οι 
δημότες και κάτοικοι των δήμων Πάρου 
και Αντιπάρου να συμμετάσχουν στον 
πανηγυρικό εορτασμό της Επετείου της 
εθνικής παλιγγενεσίας. 

Σημειώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί 
γενικός σημαιοστολισμός από την ογδόη 
πρωινή ώρα της 23ης Μαρτίου ως τη 
δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου και θα 
φωταγωγηθούν όλα τα δημόσια, περι-
φερειακά, δημοτικά και κοινοτικά κατα-
στήματα, καθώς και τα καταστήματα των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των τραπεζών, οργανισμών 
και ιδρυμάτων κατά τις βραδινές ώρες 
της 24ης και 25ης Μαρτίου 2016.

Το μήνυμα

Στο μήνυμά του ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. 
Μπιζάς, για την 25η Μαρτίου, αναφέρει:

«Η 25η Μαρτίου είναι η Εθνική Εορτή που μέσα της ενσαρκώνει όλο το μεγαλείο, 
όλα τα ιδανικά της φυλής μας. 

Από τη μάχη του Δραγατσανίου το 1821, με αρχηγό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη 
μέχρι τη μάχη της Πέτρας το 1829, με στρατηγό το Δημήτριο Υψηλάντη και κυ-
βερνήτη τον εθνομάρτυρα Καποδίστρια, φανερώθηκαν όλες οι αρετές του γένους 
αλλά και όλα τα ελαττώματα του. Γι’ αυτό η βαθύτερη έννοια του οκτάχρονου αγώ-
να είναι ο παραδειγματισμός. Εάν η ομόνοια αποδειχθεί επικρατέστερη από τη δι-
χόνοια και η σωφροσύνη από την αφροσύνη, εάν γίνουμε σε όλα Έλληνες μπορού-
με να είμαστε αισιόδοξοι για την ανοδική πορεία της φυλής μας. Τα δραματικά, τα 
φωτεινά και τα σκοτεινά γεγονότα της Εθνεγερσίας μας πρέπει να είναι το κρυφό 
Σχολειό κάθε Έλληνα που θέλει να στοχάζεται σωστά για την μοίρα του τόπου του.

Σήμερα λοιπόν 25η Μαρτίου πρέπει να στρέψουμε τη μνήμη μας προς τους πα-
τέρες μας που εδώ και 195 χρόνια αποφάσισαν το μεγάλο ξεσηκωμό. Σήμερα 
έχουμε καθήκον να θυμηθούμε, να χαρούμε και να συγκινηθούμε».

Το πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
- Ώρα 09:00 Εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκ-

παίδευσης.   
- Ώρα 11:30 Απότιση φόρου τιμής από τους μαθητές, στο μνημείο της ηρωίδας  

Μαντώς  Μαυρογένους από αντιπροσωπείες μαθητών γενικού λυκείου Πάρου, 1ου 
ΕΠΑ.Λ Πάρου, γυμνασίου Πάρου και δημοτικών σχολείων Παροικίας, προσερχόμε-
νους  με επικεφαλής καθηγητές και δασκάλους, μετά το πέρας των προηγούμενων 
εκδηλώσεων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
- Ώρα 07:30 Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες σε όλους τους Ιερούς Ναούς της 

πόλης.
- Ώρα 10:00 Επίσημη δοξολογία στο Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής 

μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας, παρουσία Αρχών, μαθητών των σχολείων της 
Παροικίας, οργανώσεων, σωματείων και κατοίκων. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα 
εκφωνήσει ο δημοτικός σύμβουλος και καθηγητής  του 1ου ΕΠΑ.Λ Πάρου κ. Χαρά-
λαμπος Μαλινδρέτος. 

- Ώρα 10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του μνημείου πεσόντων και κατά-
θεση στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, σωμάτων ασφαλείας, πολι-
τικών κομμάτων, σχολείων, εφεδροπολεμιστών, αντιστασιακών οργανώσεων, οργα-
νισμών, ιδρυμάτων, συλλόγων κλπ. Σιγή ενός λεπτού – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

- Ώρα 11:00 Παρέλαση των μαθητών των σχολείων της Παροικίας στην πα-
ραλιακή λεωφόρο, ακτή Γιάννη Πάριου. 
Τελετάρχης ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Μα-
ούνης, καθηγητής φυσικής αγωγής του 
1ου δημοτικού σχολείου Παροικίας και 
βοηθός τελετάρχη ο κ. Ευάγγελος Μή-
τσκας, καθηγητής φυσικής αγωγής του 
1ου δημοτικού σχολείου Παροικίας. 

- Ώρα 20:00 Συγκέντρωση στο 1ο 
δημοτικό σχολείο Παροικίας για την ανα-
βίωση του εθίμου της λαμπαδηφορίας 
στη μνήμη της Μαντώς Μαυρογένους. 
Θα συμμετέχουν: Φιλαρμονική ορχήστρα 
δήμου Πάρου, υπό τη διεύθυνση Ιωάννη 
Κούρτη, χορωδία του δημοτικού ωδείου 
Πάρου, υπό τη διεύθυνση Ρένας Τσακίρη.

Στη Μάρπησσα

Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε για 
την εθνική επέτειο στη δημοτική κοινό-
τητα Μάρπησσας, έχει ως εξής:

Τετάρτη 23 Μαρτίου
- Γενικός σημαιοστολισμός των δη-

μοσίων και ιδιωτικών καταστημάτων 
καθώς και των οικιών από της ογδόης 

πρωινής ώρας μέχρι και της δύσης του ηλίου της 25ης Μαρτίου.
Πέμπτη 24 Μαρτίου
- Εορτασμός της ιστορικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 με μεγάλη λαμπρό-

τητα στα σχολεία.
- Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 

25ης Μαρτίου.
Παρασκευή 25 Μαρτίου
Ώρα 11.00 π.μ
- Επίσημη δοξολογία στον καθεδρικό Ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

στη Μάρπησσα, παρουσία αρχών, μαθητών των σχολείων, συλλόγων, σωματείων 
και κατοίκων. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η κ. Σαβανάκη Άλκηστις, 
εκπαιδευτικός του δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας.

Ώρα 11.30 π.μ.
- Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του μνημείου των πεσόντων και κατάθεση στε-

φάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, σχολείων, συλλόγων, σωματείων 
κλπ.

- Σιγή ενός λεπτού – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.
Ώρα 12.00 π.μ.
- Η παρέλαση μαθητών των σχολείων Μάρπησσας και Αρχιλόχου θα ξεκινήσει 

από την οικία Ανουσάκη Μαρίας (πρώην αστυνομικό σταθμό) μέχρι την «Ξυλεμπο-
ρική Πάρου», επί του κεντρικού επαρχιακού οδικού δικτύου. Τελετάρχης ορίζεται  ο 
καθηγητής φυσικής αγωγής δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας κ. Ρούσ-
σος Εμμανουήλ.

Ώρα  19.30 μ.μ. 
ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΙΑ
- Ο πολιτιστικός σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, θα πραγματοποιήσει λαμπαδη-

φορία, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι μαθητές των σχολείων, σύλλογοι 
– σωματεία και οι κάτοικοι της δημοτικής κοινότητας  Μάρπησσας. Θα κρατούν 
αναμμένες δάδες με αφετηρία την αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων Μάρπησσας 
(Αγροτολέσχη).
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«Κουτσουρεμένη» αγωνιστική (λόγω 
του εορταστικού τριημέρου) είχαμε την 
περασμένη εβδομάδα για το πρωτά-
θλημα ποδοσφαίρου της ΕΣΠ Κυκλά-
δων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είχαν 
ως εξής:

Ανάδειξη Πρωταθλητή
Μύκονος – Πανναξιακός 2-1
Άνω Μερά – Θύελλα Καναρίου 0-1

Βαθμολογία
1. Πανθηραϊκός 12
2. Μύκονος 10
3. Πανναξιακός 7
4. Θύελλα 6
5. ΑΟ Σύρου 5
6. Άνω Μερά 0
Σημ.: ΑΟ Σύρου και Πανθηραϊκός 

έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Μύκονος 
και Πανθηραϊκός έχουν +3 βαθμούς 
από την κανονική διάρκεια του πρωτα-
θλήματος. Πανναξιακός και ΑΟ Σύρου 
έχουν +1 βαθμό από την κανονική δι-
άρκεια του πρωταθλήματος.

Επόμενη αγωνιστική
ΑΟ Σύρου - Πανθηραϊκός

Όμιλος Παραμονής
Πάγος – Παμμηλιακός 2-1

Βαθμολογία
1. Φιλώτι 12
2. Πάγος 8
3. ΑΟΠ 7
-----------------------------

4. Μήλος 7
-----------------------------
5. Ανδριακός 5
6. Σίφνος 0
Σημ.: Πάγος και Παμμηλιακός έχουν 

έναν αγώνα περισσότερο. Φιλώτι και 
Ανδριακός έχουν + 3 βαθμούς από την 
κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 
ΑΟΠ και Πάγος έχουν +1 βαθμό από 
την κανονική διάρκεια του πρωταθλή-
ματος. Ο Ανδριακός έχει -2 βαθμούς 
από πειθαρχικό παράπτωμα. 

Επόμενη αγωνιστική
Πανσιφναϊκός – Φιλώτι
ΑΟΠ - Ανδριακός

Κ-15
ΑΟΠ – Νηρέας 4-0

Βαθμολογία
1. Αίας Σύρου 12
2. ΑΟΠ 12
3. Σίφνος -1
4. Νηρέας -1
Σημ.: Νηρέας και Πανσιφναϊκός έχουν 

-2 βαθμούς και έναν αγώνα περισσό-
τερο.

Επόμενη αγωνιστική
Νηρέας – Πανσιφναϊκός
Αίας Σύρου – ΑΟΠ

Β’ ΕΠΣΚ
Για το πρωτάθλημα της Β’ ΕΠΣ Κυ-

κλάδων δεν έγινε κανένας αγώνας την 
περασμένη εβδομάδα.

Βαθμολογία
1. Λάβα 22
2. Μαρπησσαϊκός 21
-----------------------------
3. Αίας Σύρου 19
-----------------------------
4. ΠΑΣ Νάξου 12
5. Καρτεράδος 10
6. Σέριφος 5
7. Τραγαία 4
Σημ.: Ο Καρτεράδος έχει -2 βαθμούς. 

ΠΑΣ Νάξου, Σέριφος και Αστέρας Τρα-
γαίας, έχουν έναν αγώνα περισσότερο.

Επόμενη αγωνιστική
ΠΑΣ Νάξου – Σέριφος
Αίας Σύρου – Λάβα
Καρτεράδος - Μαρπησσαϊκός

Παραίτηση
Ο Α’ αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλά-

δων, κ. Ευστράτιος Φουτάκογλου, πα-
ραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο. 
Ομοίως παραιτήθηκε και από τη θέση 
του προέδρου της επιτροπής διαιτησίας 
της ΕΠΣΚ. Η παραίτηση και η αντικατά-
στασή του θα συζητηθεί στο επόμενο 

συμβούλιο της Ένωσης.
Η επιστολή παραίτησής του έχει ως 

εξής:
«Αξιότιμοι κύριοι μετά από όσα έγι-

ναν τον τελευταίο καιρό η κατάσταση 
σήμερα έφτασε στο απροχώρητο και 
μετά το άδειασμα του κ. Φρέρη και 
την αθέτηση της συμφωνίας που έγι-
νε πριν λίγες ημέρες στη Νάξο (μετα-
ξύ εκείνου, εμένα και του Γ. Παρούση) 
υποβάλλω την παραίτησή μου και από 
την θέση του μέλους του ΔΣ της ΕΠΣ 
Κυκλάδων. Θα μιλήσω όταν κρίνω ότι 
είναι η κατάλληλη στιγμή αφού πρώτα 
εξηγήσω σε όλους εσάς όλες τις σκέ-
ψεις και τις διαφωνίες μου Χάρηκα για 
την γνωριμία μου μαζί σας και τις νέες 
φιλίες που έκανα αυτό το διάστημα και 
ελπίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό που ξε-
κίνησε ως κοινωνική σχέση μεταξύ μας 
(εννοώ τους νέους φίλους). 

Κατά τα άλλα φεύγω απηυδισμένος 
και απογοητευμένος από όλα όσα συ-
νέβησαν (κυρίως στο παρασκήνιο του 
Κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου) που χρό-
νια τώρα εδράζει στη Σύρο».

14 | Αθλητικά

Ευχαριστίες 
ΑΠΟΠ

Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, μαζί με τον 
Ναυτικό Όμιλο Πάρου,  διοργάνωσαν για πρώτη φορά 
αγώνα ορεινής ποδηλασίας στη Παροικιά, όπως σας πα-
ρουσίασε σε περασμένο φύλλο η εφημερίδα μας.

Στον αγώνα πήραν μέρος 57 ποδηλάτες -που παρά τη 
δυσκολία του- απόλαυσαν μια πολύ όμορφη διαδρομή 
μέσα από χωματόδρομους-στενά μονοπάτια, αλλά και δι-
έλευση δίπλα στη θάλασσα. 

Σε ανακοίνωσή του ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος 

Πάρου, ευχαριστεί τους συμμετέχοντες που τους τίμησαν 
και ειδικά, όσοι ήρθαν από Νάξο, Μύκονο και Αθήνα και 
απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές που 
βοήθησαν στη διοργάνωση του αγώνα.  

Επίσης, ευχαριστεί τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου για την 
φιλοξενία και ιδιαίτερα τη γραμματεία για την άψογη δου-
λειά που έκαναν. Επίσης, το δήμο Πάρου, την ΚΔΕΠΑΠ, τα 
στελέχη του αστυνομικού τμήματος και του λιμεναρχείου 
Πάρου, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το σύλλογο Κα-
μαρών και τους «Περιπατητές» Πάρου για τη συνδρομή 
τους στην ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, καθώς και 
άτομα της αυτοδιοίκησης (Μ. Κωβαίο, Δ. Σαρρή, Θ. Μα-
ρινόπουλο, Στ. Μπόνη και Π. Ιορδάνη). Τέλος, όλους τους 
χορηγούς της διοργάνωσης που για άλλη μια φορά τους 
στήριξαν.

Μεγάλη νίκη 
ΑΟΠ

Μία πολύ σημαντική νίκη απέσπασε η εφηβική 
ομάδα του ΑΟΠ στο μπάσκετ, μέσα στην Νάξο 
που αντιμετώπισε τον τοπικό Πανναξιακό, στο 
πλαίσιο της αγωνιστικής δραστηριότητας για το 
Β’ όμιλο. Τα δεκάλεπτα του μεγάλου ντέρμπι εί-
χαν ως εξής: 10-10, 19-10, 15-17, 7-18

Οι πρωταγωνιστές:
Πανναξιακός: (πρ. Θ. Καζακίδης):Κουτάντζης 

5, Μαγγιώρος 19 (2), Αρτσάνος 5 (1), Β. Καρα-
γιάννης 18 (1), Μ. Καραγιάννης 2, Γκίκα, Μεσο-
λογγίτης, Βασιλάκης, Κρητικός 2

ΑΟΠ: (πρ. Στ. Βλάχος): Πατέλης 9, Ζουμής 8 
(1), Κούτρας, Κονδύλης, Σταθερός 2. Τσίπης, 
Ζωντανός, Παπαχατζής 16 (3), Μιχαλάκης 4, 
Σκιαδάς 16 (1), Κουρμούκης, Κίτα.

Διαιτητής: Βάσω Κασάπη.
Σε άλλο αγώνα του Α’ ομίλου ο Μαρπησσαϊ-

κός ηττήθηκε από τον Άρη Σύρου με 24-49

Βαθμολογία Β’ Όμιλος
1. ΑΟΠ  10
2. Πανναξιακός 8
3. ΑΕ Σαντορίνης 5
4. Φανάρια 4
Σημ.: ΑΕ Σαντορίνης και Φανάρια, έχουν 

έναν αγώνα λιγότερο.

Βαθμολογία Α’ Όμιλος
1. Ερμούπολη  8
2. Άρης Σύρου  6
3. Μαρπησσαϊκός 4

Δράσεις ΑΜΕΣ 
«Νηρέας» 

Ο Φεβρουάριος ήταν ένας μήνας με έντονη πολιτιστική 
δραστηριότητα για τον ΑΜΕΣ «Νηρέας» και γι’ αυτό το 
λόγο μεταξύ άλλων σε δελτίο τύπου αναφέρει:

«[…] Η θεατρική μας ομάδα ξεκίνησε δυναμικά παρου-
σιάζοντας την κωμωδία, μόνο για ενήλικες, «4 δωμάτια» 
σε διασκευή και σκηνοθεσία της Ασπασίας Κωβαίου, βα-
σισμένη στην ομότιτλη ταινία του Hollywood Four Rooms. 
Η αίθουσα ήταν κατάμεστη και στις έξι παραστάσεις (12-
13-14 & 19-20-21 Φεβρουαρίου) από ανθρώπους που 
αγαπούν τον πολιτισμό, αγαπούν το θέατρο, αγαπούν το 
Νηρέα.

Ο Νηρέας πραγματοποίησε την πρώτη του συναυλία 
για το 2016 την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου. Στη σκηνή 
του, ανέβηκε η Φωτεινή Βελεσιώτου, μια δωρική «ροκ» 

ρεμπέτισσα όπως πολλοί την αποκαλούν, με αύρα παλιάς 
εποχής. Το ήθος και η ερμηνεία της άγγιξαν τον κόσμο 
που την απόλαυσε σε τραγούδια έντεχνα, λαϊκά και ρε-
μπέτικα. Το χειροκρότημα, η συγκίνηση, η ανταπόκριση 
των ακροατών – θεατών ήταν μοναδική. Τόσο η κ. Βελε-
σιώτου όσο και το μμουσικό της σχήμα ανταποκρινόμενοι 
στην ζεστή φιλοξενία των Παριανών, θέλησαν να γίνουν 
μέλη του Συλλόγου, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή 
με την υπόσχεση να είναι κοντά μας όποτε τους χρεια-
στούμε».

Επίσης, στο ίδιο δελτίο τύπου ο ΑΜΕΣ «Νηρέας» κά-
νει αναφορά για τον αποκριάτικο χορό του και εκφράζει 
τις ευχαριστίες τους προς τους ευγενικούς χορηγούς του, 
ενώ ανακοίνωσε ότι μέρος των εσόδων θα κατατεθούν σε 
λογαριασμό της ΑΜΚΕ

θέλοντας να υποστηρίξουν κάθε αξιόλογη προσπάθεια 
και ενέργεια για την

κατασκευή των προσωρινών εγκαταστάσεων εδάφους 
του νέου αεροδρομίου Πάρου. Τέλος, στην ανακοίνωση 
εκφράζονται ευχαριστίες στους χορηγούς του συλλόγου.

Πρωτάθλημα ΕΠΣΚ

φωτο αρχείου
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Τέσσερα δωμάτια
Η θεατρική ομάδα του ΑΜΕΣ «Νηρέας», παρουσίασε την κωμωδία «Τέσσε-

ρα Δωμάτια». Το έργο ήταν βασισμένο στην ομότιτλη ταινία των Tarantino, 
Rodriguez, Anders και Rockwell.

Οι παραστάσεις δόθηκαν στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας» και τις χειροκρό-
τησαν δεκάδες θεατές.
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