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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 372
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

■ Τουρισμός
Απάντηση για ότι γράψαμε στις προηγούμενες «δια-

φωνίες» για τις αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ του-
ριστικής επιτροπής και ένωσης ξενοδόχων για την έκ-
θεση στο Βερολίνο, λάβαμε μόνο ανεπίσημα. Ας είναι. 
Πάμε τώρα παρακάτω:

■ Τουρισμός 2
Για την έκθεση τώρα, που πραγματοποιήθηκε στη 

Στοκχόλμη από 12 έως 14 Φεβρουαρίου 2016, δια-
βάσαμε σε δελτίο τύπου της τουριστικής επιτροπής: 
«[…] Η συγκεκριμένη έκθεση τουρισμού αφορά απο-
κλειστικά και μόνο Ελληνικούς προορισμούς, όπου 
φέτος οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 10.000. Η Σκαν-
διναβική αγορά είναι η τρίτη τουριστική δύναμη στην 
Ευρώπη, με επισκέπτες υψηλού οικονομικού επιπέ-
δου, που κάνουν αρκετές εβδομάδες διακοπές και 
ενδιαφέρονται για το θεματικό τουρισμό, με έμφαση 
στον αθλητικό τουρισμό και τις δραστηριότητες, κάτι 
για το οποίο η Πάρος ενδείκνυται. Κύριο μέλημα του 
δήμου Πάρου είναι η στοχευμένη τουριστική προβολή 
του νησιού και η συνέχιση της στήριξης κάθε προ-
σπάθειας και δράσης ανάδειξης του ως εναλλακτικό 
τουριστικό προορισμό». Με λίγα λόγια σχίσαμε πάλι!

■ Τουρισμός 3
Γενικά, αν εστιάσει κάποιος διαβάζοντας τα δελτία 

τύπου της τουριστικής επιτροπής, θα διαπιστώσει ότι 
παντού έχουμε κάνει «θραύση». Με λίγα λόγια τα δελ-
τία τύπου της τουριστικής επιτροπής αρέσκονται στις 
υπερβολές και ουσιαστικά φοβούνται την αλήθεια.

■ Τουρισμός 4
Γιατί τώρα θα ρωτήσετε τα γράφουμε όλα αυτά; 

Απλά, διότι όπως είπε ο δημοτικός σύμβουλος της 
ΚΕΠ-ΟΣΑ, κ. Κασαπίδης, από το περίπτερο της 
Πάρου στη Στοκχόλμη, δεν πέρασε ούτε ένας 
άνθρωπος! Αυτά.

■ Τουρισμός 5
Και να εξηγηθούμε για μερικά πράγματα. Κανείς θέ-

λουμε να πιστεύουμε και πολύ περισσότερη η παρα-
πολιτική μας στήλη, δε μηδενίζει τις προσπάθειες της 
τουριστικής επιτροπής. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι η συ-
γκεκριμένη επιτροπή θυσιάζει ώρες επί ωρών για το 
θέμα. Ακόμα, τα περισσότερα μέλη της επιτροπής είναι 
γνωστό πως βάζουν κατά καιρούς το χέρι στην τσέ-
πη για να καλύψουν διάφορες μικρο-ανάγκες, όπως 
φιλοξενία ή σίτιση διαφόρων ατόμων που φιλοξενού-
νται στην Πάρο. Το «κόλλημά» μας είναι ότι δίχως κα-
νένα λόγο φοβούνται την αλήθεια για διάφορα ζητή-
ματα και αρέσκονται σε υπερβολές στην επικοινωνία 
τους, με την τοπική κοινωνία.

■ Άγουρος
«Έγραψε» ο δημοτικός σύμβουλος, Άγγελος Άγου-

ρος στη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης το βράδυ, 
με τις ατάκες του. Πριν ακόμα ξεκινήσει η συζήτηση 
των θεμάτων της συνεδρίασης, ο Άγουρος τα έβαλε 
με τον πρόεδρο, κ. Σαραντινό, διότι δεν είχε λάβει 
έγκαιρα τα θέματα προς συζήτηση. Ο Άγουρος στη 

συνέχεια είπε: «Αν είναι έτσι, τότε να ψηφίσουμε σε 
όλα «ναι» και να φύγουμε!».

■ Άσχετο
Αυτός πάλι δίπλα στο Φωκιανό, ποιος είναι;

■ Άγουρος 2
Στη συνέχεια της συζήτησής του με τον κ. Σαραντινό, 

ο τελευταίος του εξέφρασε τον προβληματισμό του δι-
ότι πίστευε ότι τα έχουν λάβει και του είπε: «Τα θέματα 
πάντως τα έχουν λάβει οι επικεφαλής των συνδυα-

σμών». Ο Άγουρος τα πήρε λοιπόν εν τω κρανίω και 
του απάντησε: «Δηλαδή, αν μας που οι επικεφαλής να 
πάμε να πνιγούμε, εμείς πρέπει να το κάνουμε;». Έλα 
ντε! Βέβαια, να σημειώσω ότι έλειπε ο Βλαχογιάννης, 
όταν απάντησε ο Άγουρος…

■ Imagine 
Α, να μην το ξεχάσω! Τώρα ακούσαμε και φωνές 

από τη μείζονα αντιπολίτευση ότι το logo «imagine 
Paros», ήταν αποτυχημένο και ούτε εκείνοι συμφω-
νούσαν! Μάλιστα. Κοίτα να δεις που δεν ήμουν ο μό-
νος που τα έγραφα τότε. Είχα και συνοδοιπόρους στην 
υπόθεση, απλά δεν το ήξερα…

■ Άσχετο 2
Με αυτό το τραγούδι που πάμε στην Eurovision, το 

μόνο 12άρι που θα πάρουμε θα είναι ουίσκι για να ξε-
χάσουμε τι ακούσαμε… Ούτε η Κύπρος δε θα μας ψη-
φίσει φέτος, ούτε οι πιτσιρικάδες Αλβανοί, που κάθε 
χρόνο γυρίζουν τα κινητά τους και ψηφίζουν μέσω 
Αλβανίας τα άσματά μας. 

■ ΝΔ
Στην τοπική ΝΔ έρχεται η ώρα των Μητσοτακικών… 

Πληροφορίες μετά τις εσωκομματικές εκλογές. 

■ Κουίζ
Πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι υπάρχουν στην πλει-

οψηφία του δημοτικού συμβουλίου, που ακόμα δεν 
έχουμε ακούσει τη φωνή τους; 

■ Παράλογο;
Από τη μία η ΔΕΥΑΠ δεν προβλέπεται –από το κα-

ταστατικό της- να βγάζει κέρδη και από την άλλη η 
κυβέρνησή μας τη φορολογεί ως ανώνυμη εταιρεία με 
δράση στο χρηματιστήριο Αθηνών. Έτσι, για την ιστο-
ρία και μόνο να γράψουμε ότι πρόκειται για μοναδική 
δημοτική εταιρεία με πραγματικό κοινωνικό πρόσωπο 
και ας αναλογιστούμε τι προβλήματα θα υπήρχαν αν 
δεν υπήρχε. Ακόμα, πρέπει να αναδείξουμε ότι είναι η 
μοναδική δημοτική εταιρεία που δε «φωνάζει» και δε 
βγάζει δελτία τύπου για το παραμικρό.

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

ΠΑΡΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΠΑΡ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΠΑΡ
Χριστόφορος Γιώργος 

Η προστασία 

του περιβάλλοντος

είναι υπόθεση 
όλων µας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟXΟΥ ΠΑΡΟΥ

Τηλ.: 2284042798 - 42430 | Κιν.: 6944525554, 6936686867
Fax: 2284042430 | email.: g.xristoforos@yahoo.gr

Συµβεβληµένη µονάδα
ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.
(Απόβλητα εκσκαφών,
κατασκευών
& κατεδαφίσεων)

Τα µπάζα ανακυκλώνονται!

Συνάντηση Μητσοτάκη 
με Χατζημάρκο

Θέματα που αφορούν στην αυτοτέλεια της 
αυτοδιοίκησης, στην ουσιαστική αναγνώριση 
της νησιωτικότητας, καθώς και στη διαχείριση 
του προσφυγικού ζητήματος, έθεσε ο Περιφε-
ρειάρχης Ν. Αιγαίου. κ. Γ. Χατζημάρκος στον 
πρόεδρο της ΝΔ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στη 
διάρκεια της συνάντησής του με το Δ.Σ. της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία της ΕΝΠΕ και εντάσσεται στο πρόγραμμα 
συναντήσεων που πραγματοποιεί ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το προσφυγικό. Τον κ. Μητσοτάκη συνόδευαν 
ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος και οι  βουλευτές Μάκης 
Βορίδης και Χαράλαμπος Αθανασίου.

Ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, με την ευκαιρία της συνάντησης, πέραν του προσφυ-
γικού  έθεσε και ζητήματα που σχετίζονται με τη συνολική λειτουργία του θεσμού της 
περιφέρειας, αλλά και που επηρεάζουν καίρια το βαθμό και τη δυνατότητα ουσιαστι-
κής παρέμβασης της περιφέρειας στη διαχείριση του προσφυγικού. Ο κ. Χατζημάρκος 
προέταξε την ανάγκη οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης, 
πάγια θέση του την οποίαν διακηρύσσει σε κάθε ευκαιρία και συνδέει ευθέως με την 
ωρίμανση του ιδίου του πολιτεύματος, ως βασική της προϋπόθεση. Εξέφρασε την 
πεποίθησή του ότι αυτή θα πετύχει μόνο αν συνοδεύεται και με φορολογική αποκέ-
ντρωση. Κορυφαίο θέμα στην ατζέντα Χατζημάρκου, ήταν αυτό της νησιωτικότητας. 
Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε στον κ. Μητσοτάκη ότι η νησιωτικότητα στην Ελλάδα πρέπει 
επιτέλους να αποκτήσει ουσία και περιεχόμενο, να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες  
πολιτικές στήριξης των νησιών  και να πάψει να είναι εθιμοτυπική ευχή.

Τέλος, το προσφυγικό ζήτημα, ο περιφερειάρχης εξέφρασε την ανησυχία του για 
την καθυστέρηση της Ευρώπης να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος, 
για την αδυναμία της να επιτύχει μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, ενώ διατύπωσε 
τους φόβους του πως η όποια επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας επιφυλάσ-
σει δυσάρεστες εκπλήξεις και προβλέψεις για τα νησιά μας.

Στην Πόλη
η Περιφέρεια 

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και 
υπερηφάνειας για την Ορθοδοξία 
και τον Ελληνισμό, πραγματοποιή-
θηκε στην Κωνσταντινούπολη επε-
τειακή εκδήλωση με τίτλο «Πόλη, 
ποιο φως μας ενώνει…», την οποία 
διοργάνωσε η Περιφέρεια Ν. Αι-
γαίου, υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. 
του Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου, την Κυριακή 
της Ορθοδοξίας, 20 Μαρτίου 2016 στην ανακαινισμένη αίθουσα εκδηλώσεων του 
Ιερού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στο Μέγα Ρεύμα (Αρναούτκιοϊ) του Βο-
σπόρου.

Κάθε χρόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας, τελείται σε όλες τις Ορθόδοξες εκκλη-
σίες του κόσμου πανηγυρική Θεία λειτουργία με ειδικό τελετουργικό. 

Επίκεντρο όλων των λατρευτικών εκδηλώσεων είναι το σεπτό κέντρο της Ορ-
θοδοξίας, το μαρτυρικό και ιστορικό Φανάρι. Εκεί, ο εκάστοτε Οικουμενικός Πα-
τριάρχης, προεξάρχει της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας λειτουργίας και της 
λιτάνευσης των ιερών εικόνων πέριξ του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου. 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας από τα χρόνια του Βυζαντίου μέχρι τις μέρες μας 
είθισται να πραγματοποιείται και μια κοσμική εκδήλωση, μια πανηγυρική-επετειακή 
συναυλία. 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εκκλησία Δωδεκανήσων που υπάγεται πνευ-
ματικά και διοικητικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, διοργάνωσε τη φετινή χρονιά 
την ιστορική συναυλία ως συνέχιση του εθίμου. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής και 
καθηγητής Βυζαντινής μουσικής, Άρχων Πρωτοψάλτης Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, 
διεύθυνε την συναυλία, ενώ συμμετείχε και το μουσικό σχήμα «Εμπειροτέχνες» με 
παραδοσιακές μουσικές του Νοτίου Αιγαίου. 

Τέλος, ο Πατριάρχης του Γένους υποδέχτηκε επίσημα τον Περιφερειάρχη, κ. Γεώρ-
γιο Χατζημάρκο στην καθέδρα Του στο Φανάρι, το Σάββατο 19 Μαρτίου και έδωσε 
τις Πατρικές και Πατριαρχικές ευχές Του.
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Μπάζα!
Από το δήμο Πάρου, εκδόθηκε ανακοίνωση για τα 

απόβλητα εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσε-
ων.  Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ο δήμος Πάρου ενημερώνει ότι από τις 15 Μαρ-
τίου, και σύμφωνα α) με την αριθ. 2204/12-12-2013 
(ΑΔΑ:ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ) έγκριση του Συλλογικού 
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Απο-
βλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
με γεωγραφική εμβέλεια τις Κυκλάδες από τον Ελλη-
νικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και 

β) την από 18/2/2016 Σύμβαση Συνεργασίας με 
την αδειοδοτημένη μονάδα Ανάκτησης Χριστόφορος 
Γεώργιος, ο ΧΥΤΑ Δήμου Πάρου-Αντιπάρου έχει στα-
ματήσει να δέχεται απόβλητα εκσκαφών – κατασκευ-
ών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Οι παραγωγοί – κάτοχοι – συλλέκτες – μεταφορείς 
των συγκεκριμένων αποβλήτων μπορούν να αναζη-
τήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
του Συλλογικού Συστήματος Α.Α.Ν.ΕΛ, www.aanel.
gr (link is external) και στο τηλέφωνο 210 6047497 
(κος Χάρης Μουρκάκος) τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες.

Στοιχεία Επικοινωνίας στην Μονάδα Ανάκτησης 
Πάρου: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, Άγιος Βλάσσης Αρχιλόχου, Τηλ: 22840 
42798, φαξ: 22840 42430».

Ποιους αφορά;
Το παραπάνω θέμα, που είναι βασικό στην ανακύ-

κλωση αφορά τις υποχρεώσεις παραγωγών απο-
βλήτων, εκσκαφών, κατεδαφίσεων, τους εργολήπτες 
τεχνικών και οικοδομικών έργων, τους προμηθευτές 
προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών, τους ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημόσιους και 
ιδιωτικούς οργανισμούς που έχουν υποχρέωση: 

1. .Για ιδιωτικά έργα, να υποβάλουν στην αρμόδια 
πολεοδομία σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) και 
να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή τραπέζης (0.2% 
επί του προϋπολογισμού για έργα εκσκαφών και 0,5% 
για έργα κατεδαφίσεων)

2. Για δημόσια έργα, να υπάρχει όρος στην απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, είτε όρος 
στην σύμβαση ανάθεσης του έργου.

3. Να συμβάλλουν με κατάλληλα αδειοδοτημένους 
συλλέκτες – μεταφορείς.

4. Να καταβάλουν το τέλος επεξεργασίας στο σύ-
στημα είτε οι ίδιοι είτε μέσω του συλλέκτη - μεταφο-
ρέα.

5. Να υποβάλουν βεβαίωση παραλαβής στην πολε-
οδομία για να τους επιστραφεί η εγγυητική επιστολή 
ή να την υποβάλουν στην επιβλέπουσα το έργο αρχή.

Διαχειριστές είναι οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδι-
ωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών 

και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλι-
σμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευ-
σης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ (Απόβλητα 
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις),  ή ο κύριος 
του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανά-
δοχο, και:.

1. Να είναι κάτοχοι αδείας συλλογής/μεταφοράς.
2. Να έχουν συμβληθεί με ένα τουλάχιστον εγκεκρι-

μένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
3. Να διευκολύνουν την αποξήλωση, την επαναχρη-

σιμοποίηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση 
των κατασκευαστικών υλικών

4. Να μεταφέρουν σε τακτά διαστήματα τα ΑΕΚΚ 
και να τα παραδίδουν σε εγκεκριμένες μονάδες επε-
ξεργασίας ή σε εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης ή 
διάθεσης με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν κατάλ-
ληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή 
η διάχυσή τους στους δρόμους

5. Να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά που συνο-
δεύουν τα ΑΕΚΚ.

6. Να καταβάλουν το τέλος επεξεργασίας στο σύ-
στημα

7. Να παραλαμβάνουν την βεβαίωση παραλαβής 
αποβλήτων από το σύστημα και να την υποβάλει στην 
επιβλέπουσα το έργο αρχή.

Ποια είναι τα απόβλητα;
1. Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατε-

δαφίσεις (ΑΕΚΚ) που προέρχονται από ιδιωτικά και 
δημόσια έργα.

2. Στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή 
μαρμάρων

3. Απόβλητα από περίσσεια σκυροδέματος.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
1. Τα ΑΕΚΚ που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα 

(αρθρ.2 ΚΥΑ 13588/725/20060).
2. Τα ΑΕΚΚ που προέρχονται από βιομηχανικές και 

άλλες περιοχές και έχουν ρυπανθεί με επικίνδυνες ου-
σίες.

3. Απόβλητα από εργασίες εξόρυξης ,επεξεργασίας 
κλπ μεταλλευτικών πόρων ,βιομηχανικών ορυκτών 
,λατομικών προϊόντων.

4. Χώμα και άλλα φυσικά υλικά που θα χρησιμοποι-
ηθούν ανεπεξέργαστα στον χώρο από τον οποίο έγινε 
η εκσκαφή.

Οι κυρώσεις
Κάθε διαχειριστής ΑΕΚΚ, ή άλλος οικονομικός πα-

ράγοντας ή επιχείρηση, που ασκεί δραστηριότητα 
κατά παράβαση της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 υφίστα-
ται τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 
20 του Ν.2939/01, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 
3854/2010 και το Ν 4042/12 (φυλάκιση ενός έτους 
και χρηματική ποινή 3.000 έως 60.000 ευρώ), καθώς 
και κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες ειδικότε-
ρες διατάξεις.

Διαμαρτυρία 
εμποροεπαγγελματικού

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, υπό τον τίτλο: «Οι κόκκι-
νες γραμμές δεν φέρνουν ούτε πρόοδο ούτε ανάπτυξη στον τόπο μας», δημοσιοποί-
ησε διαμαρτυρία προς την ΚΔΕΠΑΠ με αφορμή τη λαμπαδηφορία. Η ανακοίνωση 
έχει ως εξής:

«Σε μια δύσκολη συγκυρία για τα «πλούσια» νησιά μας που σιγά σιγά μετατρέ-
πονται σε προορισμό επιτηρήσεων «προσφύγων» από την ηπειρωτική Ελλάδα, σε 
αναζήτηση καλύτερης τύχης, εφησυχάζουμε.

Ανυπαρξία βασικών υποδομών, όπως εμπορικό λιμάνι, μαρίνες, ανύπαρκτη υγεία, 
ενώ ότι ακόμη λειτουργεί είναι παλιό και ξεπερασμένο και ότι χρειαζόμαστε σε 
μορφή μελέτης. Κάποιοι στο Δήμο είναι μάλλον πολύ μακριά από την πραγματι-
κότητα και θεωρούν ότι διανύουμε ακόμη προεκλογική περίοδο και ότι τα λόγια 

αρκούν και ο διαχωρισμός των συλλόγων σε  
καλούς και κακούς. 

Το τελευταίο καπέλωμα από την ΚΔΕΠΑΠ για 
τη διοργάνωση της λαμπαδηφορίας ήταν προ-
σβλητικό για  ένα  σύλλογο που το αναβίωσε 
πριν 25 χρόνια και το διοργανώνει έκτοτε,  τα 
πρώτα δέκα χρόνια μόνος του  και τα τελευταία 
με τη συνεργασία της ΚΔΕΠΑΠ. Κάποιοι νομί-
ζουν ότι μόνοι τους και με τις κόκκινες γραμμές 
θα φέρουν την πρόοδο και θα βάλουν την Πάρο 
σε τροχιά ανάπτυξης.

Κύριοι, η εποχή μας είναι πολύ δύσκολη και οι συνθήκες δεν θα βελτιωθούν 
σύντομα. Δεν ξέρουμε από πού αντλείτε την αισιοδοξία σας, αλλά εμείς δεν τη 
συμμεριζόμαστε. Οι παραγωγικές τάξεις της Πάρου δουλεύουν για το μέλλον του 
τόπου και πιστεύουν ότι… Όλοι μαζί μπορούμε».

Ένα ποίημα 
για τους 
πρόσφυγες

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Πάρου-Αντιπάρου, «Π. 
Καλλιέρος», μαζί με τους μαθητές του 2ου δημοτικού 
σχολείου Παροικιάς, διοργάνωσε στις 21/3/16, ένα 
δρώμενο αφιερωμένο στην ποίηση και τους πρόσφυ-
γες - μετανάστες.

Η 21η Μαρτίου, είναι μια σημαντική ημερομηνία στο 
καλαντάρι κάθε χρόνου. Εκτός του ότι σηματοδοτεί 
τον ερχομό της Άνοιξης, αφού είναι η ημέρα της εαρι-
νής ισημερίας, είναι επίσης η παγκόσμια ημέρα ποίη-
σης, αλλά και η παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού. 

Έτσι, οι δάσκαλοι και οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης, του 
2ου δημοτικού σχολείου Παροικιάς, σκέφτηκαν να τα 
συνδυάσουν όλα μαζί και να συνθέσουν ένα «ζωντα-
νό» ποίημα, έναν ανθρώπινο πίνακα ζωγραφικής, φω-
νής και σιωπής, κίνησης και ακινησίας, στο λιμάνι της 
Παροικιάς. Με ηχητική υπόκρουση το ποίημα του Γ. 
Σεφέρη «Ο Στράτης Θαλασσινός στη Νεκρή Θάλασ-
σα», καθώς και από το κομμάτι  «Dead Sea – Νεκρή 
Θάλασσα» των «Sigmatropis», ξάπλωσαν όλοι μαζί 
στον προβλήτα του λιμανιού και με αυτόν τον πρω-
τότυπο και όμορφο τρόπο υποδέχτηκαν το πλοίο της 
γραμμής, αλλά ταυτόχρονα προέβησαν και σε μια συμ-
βολική πράξη διαμαρτυρίας, με το σύνθημα «Όχι άλλα 
θύματα στο Αιγαίο».

Σημειώνεται ότι η καμπάνια «ένα ποίημα για τους 
πρόσφυγες», αποτελεί μια πρωτοβουλία του κύκλου 
ποιητών και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το 
δίκτυο εθελοντών «Refugees Welcome GR».

Πάνος Μαθιουδάκης
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Οι φίλοι σμίγουν
Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας ετοιμάζεται για το 

καθιερωμένο Ανοιξιάτικο ραντεβού του, με δύο παρα-
στάσεις υπό το γενικό τίτλο: «Οι φίλοι όταν σμίγουνε», 
στις 2 και 3 Απριλίου 2016, με ώρα έναρξης τις 20:00, 
στην αίθουσα του Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας», στη Νάουσα. 

Τo πρόγραμμα κάθε παράστασης θα είναι διαφορε-
τικό και θα συμμετέχουν χορευτές από όλα τα τμήμα-
τα. Παράλληλα, ο όμιλος θα φιλοξενήσει και θα πα-
ρουσιάσει στην Πάρο το χορευτικό συγκρότημα του 
δήμου Καρσίγιακα (Κορδελιό) της Σμύρνης (Karşıyaka 
Belediyesi Halk Dansları Topluluğu), ανταποδίδοντας 
έτσι τη φιλοξενία του το 2014 και 2016 στην Τουρκία, 
για αντίστοιχες εκδηλώσεις. Ο ΧΟΝ, που στο παρελ-
θόν είχε επίσης βρεθεί στη Σμύρνη το 2000 και το 
2003, προσκλήθηκε και συμμετείχε για δύο συνεχόμε-
νες χρονιές σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο δήμος 
Καρσίγιακα και χαίρεται πολύ που θα ανταποδώσει τη 
ζεστή του φιλοξενία. 

Στο συγκεκριμένο συγκρότημα συμμετέχουν άτομα 
που είχαν αρχικά φιλοξενηθεί στην Πάρο το 2002, ως 
μέλη συγκροτήματος πανεπιστημίου της Σμύρνης τότε, 
και τα οποία, στα χρόνια που μεσολάβησαν, ανέπτυξαν 
στενές διαπροσωπικές σχέσεις με μέλη του παριανού 
συλλόγου, με συχνές εκατέρωθεν ιδιωτικές επισκέ-
ψεις. 

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΧΟΝ: «[…] 
Εκτός λοιπόν από μια πολιτιστική ανταλλαγή, είναι για 
εμάς και μια επίσκεψη φίλων, γι’ αυτό και η παρουσία 
των Παριανών θα μας τιμήσει ιδιαίτερα».

Κουνούπια!
Με ανακοίνωσή του ο δήμος Πάρου ενημέρωσε ότι 

από 20/3/2016 ξεκίνησαν οι εργασίες κουνουποκτο-
νίας.

Οι εργασίες γίνονται σε κοινόχρηστους χώρους με 
ψεκασμό από το έδαφος όλων των υπαίθριων εστιών 

εκκόλαψης που βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, καθώς 
και στις όχθες ποταμών, έλη, άχρηστα πηγάδια, χαντά-
κια και όπου αλλού μπορεί να παραμείνει ποσότητα 
στάσιμου νερού. 

Οι ψεκασμοί θα επαναλαμβάνονται μηνιαίως έως 
και τον Οκτώβριο του 2016. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τμήμα πε-
ριβάλλοντος του δήμου Πάρου, στον αριθμό τηλεφώ-
νου: 2284360145-158

«Ελλάδος Γεύση»
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτι-

κής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊ-
όντων των νησιών της, πρόκειται να συμμετάσχει στην 
έκθεση «Ελλάδος Γεύση», που θα πραγματοποιηθεί 
από 15 έως 18 Απριλίου 2016 στο εκθεσιακό κέντρο 
Περιστερίου, στην Αθήνα.

Η Περιφέρεια συμμετέχει στην έκθεση με κύριο στό-
χο την προώθηση των εμπορικών σχέσεων των παρα-
γωγών τροφίμων και ποτών του Ν. Αιγαίου σε εθνικό 
και παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να προκύψουν 
τα μέγιστα δυνατά εμπορικά οφέλη για τους παραγω-
γούς της και να επιτευχθεί ένας από τους πρωταρχι-
κούς της στόχους που είναι η προβολή, προώθηση και 
στήριξη του πρωτογενούς της τομέα. 

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυπο-
ποιούν αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) της Πε-
ριφέρειας Ν. Αιγαίου και επιθυμούν να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους συμμετέχοντας στο περίπτερο που 
πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., συμπληρώνοντας το 

αργότερο έως τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 
τηνσχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας (pnai.gov.gr).      

Η έκθεση «Ελλάδος Γεύση» στοχεύει επίσης στην 
παρουσίαση  του πολιτιστικού πλούτου και του τουρι-
στικού ενδιαφέροντος των περιοχών που συμμετέχουν 
και ως εκ τούτου αποτελεί θαυμάσια ευκαιρία για την 
διασύνδεση του πρωτογενούς προϊόντος με αυτούς 
τους κλάδους με τρόπο διαδραστικό και χαρακτήρα 
παραδοσιακό. Επίσης οι παραγωγοί θα έχουν την ευ-
καιρία χονδρικής και λιανικής πώλησης και πραγματο-
ποίησης συναντήσεων Β2Β (Business to Business) με 
Έλληνες και ξένους αγοραστές. Διευκρινίζεται ότι ως 
προς την επιλογή των εκθετών θα ληφθούν υπόψη 
κριτήρια όπως η πιστοποίηση των προϊόντων, η τυπο-
ποίηση τους, η παραγωγική τους  δυναμικότητα και 
τέλος η ιδιαιτερότητα τους καθώς ο αριθμός των θέ-
σεων είναι συγκεκριμένος.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22810 82380, κ. Κωνσταντίνα Βλάχου, προϊσταμένη 
τμήματος προβολής και προώθησης αγροτικών προϊό-
ντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.

Εσένα πόσα
µάτια σε βλέπουν
καθηµερινά;

f o n i t i s p a r o u . g r
foni@typoparos.gr

∆ιαφηµίσου
σωστά
& οικονοµικά!

«Περπατήματα»
Την Κυριακή 27 Μαρτίου θα περπατήσουμε στην 

βορειοδυτική πλευρά της Πάρου, σε ένα ανοιξιάτικο 
τοπίο με ιδιόμορφους βραχώδεις σχηματισμούς από 
γρανίτη και σχιστόλιθο, απόκρημνες πλαγιές με εξαι-
ρετική θέα προς την καρδιά των Κυκλάδων και προς 
τον κόλπο της Νάουσας.

Θα ξεκινήσουμε στις 10.30 π.μ. από τις Κουκουνα-
ριές ανεβαίνοντας το ύψωμα Κόρακας (+230μ.) και 
μέσω μονοπατιών της βόρειας ακτογραμμής θα ανέ-
βουμε στην κορυφή Βίγλα (+200μ) και θα καταλήξου-
με στη Μυκηναϊκή ακρόπολη με τους εντυπωσιακούς 
σχηματισμούς των γρανιτένιων πετρωμάτων.

Μια εντυπωσιακή κυκλική διαδρομή διάρκειας 4 
ωρών, σχετικά δύσκολη με μικρά δύσκολα τεχνικά 
περάσματα, μήκους 10χλμ.με υψομετρική διαφορά 

+-350 μ. περίπου, μέσα από γιδόστρατες και χωματό-
δρομους. Απαραίτητος εξοπλισμός πεζοπορικά μποτά-
κια και σακίδιο πλάτης με νερό και πρόχειρο φαγητό. 
Τα παιδιά κάτω των 16 ετών πρέπει απαραίτητα να 
συνοδεύονται.

Σημείο συνάντησης η διασταύρωση παραλιακού 
δρόμου προς Κολυμπήθρες με Μυκηναϊκή ακρόπολη 
στις 10.30 π.μ. Θα χαρούμε να σας δούμε στην παρέα 
μας!
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Πείραμα του 
Ερατοσθένη

Το γυμνάσιο Πάρου 
(Παροικιάς), συμμετείχε 
στην πραγματοποίηση 
του πειράματος του Ερα-
τοσθένη, που διοργανώ-
θηκε από τα ΕΚΦΕ Σερ-
ρών, Κατερίνης, Σπάρτης, 
Μυτιλήνης και 1ο Ηρα-
κλείου. 

Με το πείραμα αυτό οι 
μαθητές του Β4 μαζί με 
τους εκπαιδευτικούς: Βασάλου Δήμητρα, Μηλαίου Μαρού-
λα, Κεφάλα Φραγκίσκο, μέτρησαν την ακτίνα της Γης. Η μέ-
τρηση ήταν 6444,8 Km με σφάλμα μόλις 1,16% σε σχέση 
με τα 6370Km που είναι η πραγματική τιμή.
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Παιδικές 
κατασκηνώσεις

Νέο πρόγραμμα για φιλοξενία 60.000 παιδιών σε 
παιδικές κατασκηνώσεις προβλέπει κοινή υπουργική 
απόφαση που υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί 
εργασίας και οικονομικών.

Σκοπός του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παι-
δικές κατασκηνώσεις είναι η ψυχαγωγία των τέκνων 
χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων. Αντικείμενο 
του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων 
για τη διαμονή των παιδιών σε παιδικές κατασκηνώ-
σεις με επιταγή διαμονής.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ως «δικαιούχοι» του προ-
γράμματος ορίζονται οι έχοντες τέκνα, που δεν επιδο-
τούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο 
φορέα για το 2016:

α) ασφαλισμένοι/εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που πραγματοποίησαν 
κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμμα-
τος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του 
καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας (συνει-
σπραττόμενες με τις εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Ασφαλισμένες/εργαζόμενες που έλαβαν κατά το 
προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερο-
λογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας 
μητρότητας.

γ) Ασφαλισμένοι/άνεργοι που έλαβαν κατά το προη-
γούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογια-
κό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές 
περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχι-
στον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).

δ) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανερ-
γίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

Οι συμμετέχοντες δικαιούχοι δηλώνουν υποχρεωτι-
κά στην ηλεκτρονική αίτηση, αν συμμετέχουν με την 
ιδιότητα των στοιχείων Α’-Β’ (ιδιότητα εργαζομένου) ή 
με την ιδιότητα των στοιχείων γ’ – δ’ (ιδιότητα ανέρ-
γου). Δικαιούχοι πληρούντες παράλληλα και τις προϋ-
ποθέσεις συμμετοχής των εργαζομένων και αυτές των 
ανέργων ή δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τον ανα-
φερόμενο στα στοιχεία Α’ έως γ’ αριθμό αθροιστικά 
από τις ημέρες και των τριών στοιχείων, συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα αποκλειστικά με τη μία εκ των δύο 
ιδιοτήτων, την οποία και δηλώνουν στην αίτηση. Για 
τους δικαιούχους και των τεσσάρων ως άνω στοιχεί-
ων το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε 
πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό ση-
μείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2014, δεν 
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 26.000 ευρώ. Ως 
«ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται: Τα ανή-
λικα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων της που 
γεννήθηκαν από 1.1.2000 έως 14.6.2010, όπως αυτά 
αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω 
της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών 
με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω 
που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εξαρτάται από-
λυτα από τον αριθμό των προσφερόμενων από τις 
κατασκηνωτικές επιχειρήσεις θέσεων για παιδιά της 
κατηγορίας αυτής. Ο συνολικός αριθμός των ωφελού-
μενων παιδιών θα κατανεμηθεί σε ποσοστό 50% για 
τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με 
την ιδιότητα του εργαζομένου και σε ποσοστό 50% 
για τους δικαιούχους που συμμετέχουν με την ιδιότητα 
του ανέργου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το 2016 από την 
15η Ιουνίου έως: α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά 
τυπικής ανάπτυξης και β) την 10η Σεπτεμβρίου για τα 
παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Οι αι-
τήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υπο-
βάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ 
(www.oaed.gr). Εκεί οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν όλες 
τις λεπτομέρειες για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 
καθώς και τα κριτήρια.

Συγκέντρωση 
ΚΚΕ

Το Σάββατο 26 
Μαρτίου 2016, το 
ΚΚΕ Πάρου, διορ-
γανώνει συγκέ-
ντρωση για τις πο-
λιτικές εξελίξεις.

Η συγκέντρωση 
θα πραγματοποιη-
θεί στην αίθουσα 
του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος» και θα ξεκινήσει στις 7 το 
απόγευμα.

Ομιλητής θα είναι ο Νίκος Ρεμπάπης, στέλεχος 
του ΚΚΕ και μέλος του Κ.Σ. της ΚΝΕ.

Κατασκήνωση 
για παιδιά 
αγροτών  
– ψαράδων

Ανακοινώθηκε η λειτουργία των παιδικών κατασκη-
νώσεων του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και 
τροφίμων για το 2016.

Οι κατασκηνώσεις στο Σούνιο (φωτό), θα είναι εντε-
λώς δωρεάν, εκτός των εξόδων, εισιτηρίων μετακίνη-
σης, από τον τόπο διαμονής μέχρι την Αθήνα, που θα 
βαρύνουν τους κατασκηνωτές. Τα παιδιά της επαρχί-
ας θα συνοδεύονται από υπαλλήλους των αρμόδιων 
υπηρεσιών ή των περιφερειακών υπηρεσιών.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν 

παιδιά αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργα-
τών και ψαράδων) από όλη τη χώρα, καθώς και των 
υπαλλήλων του υπουργείου. Πιο συγκεκριμένα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας 7 έως 15 χρόνων, που βεβαιώνε-
ται με πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο δημόσιο έγγρα-
φο (π.χ. βιβλιάριο ασθένειας, αστυνομική ταυτότητα, 
κλπ), δηλαδή, παιδιά που γεννήθηκαν από το 1-1-
2001 μέχρι και 31-12- 2009. Αιτήσεις χωρίς σχετικό 
πιστοποιητικό απόδειξης ηλικίας θα απορρίπτονται.

2. Να μην πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική 
νόσο ή κάποιο άλλο αίτιο το οποίο θα τα εμποδίζει 
να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης, 
όπως π.χ. κολύμπι, τρέξιμο, αθλοπαιδιές κ.λπ. Το γεγο-
νός αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική γνωμάτευση 
ιατρού. Επιπλέον, για τα παιδιά των αγροτών (γεωρ-
γών, κτηνοτρόφων κλπ.) απαιτείται και μία βεβαίωση 
από την κοινότητα ή τον συνεταιρισμό ή τον αγροτι-
κό ή δασικό κλπ. σύλλογο που ανήκουν οι γονείς, ότι 
πράγματι αυτοί είναι αγρότες (κτηνοτρόφοι, δασεργά-
τες κλπ).

Ακόμα, τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στην κατα-
σκήνωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε 
το ατομικό βιβλιάριο υγείας. Αυτό, θα παραδίδεται 
στον αρχηγό της κατασκήνωσης από το παιδί, θα φυ-
λάσσεται από αυτόν, με ευθύνη του, και θα επιστρέφε-
ται στο παιδί κατά την αναχώρησή του στο τέλος της 
κατασκηνωτικής περιόδου.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τρεις: α) Από 
21 Ιουνίου μέχρι 8 Ιουλίου, β) από 10 Ιουλίου μέχρι 
26 Ιουλίου και γ) από 28 Ιουλίου μέχρι 13 Αυγούστου. 
Σε περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω κατασκη-
νωτικών περιόδων θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση 
των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Επισημαίνεται, ότι θα 

τηρηθούν αυστηρά τα όρια της ηλικίας. Οι αιτήσεις 
των ανωτέρω, που κατοικούν εκτός του λεκανοπεδίου 
Αττικής, θα κατατίθενται μόνο στις κατά τόπους αρ-
μόδιες υπηρεσίες και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά 
και μόνο κατ’ εξαίρεση με FAX. Επίσης, η μεταφορά 
των κατασκηνωτών και στελεχών θα γίνεται με μέρι-
μνα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης, με πούλ-
μαν που μισθώνονται από αυτό, μόνο από το κεντρικό 
κτίριο του υπουργείου (Αχαρνών 2, Αθήνα), μέχρι την 
κατασκήνωση στο Σούνιο και επιστροφή στο υπουρ-
γείο. Η εκκίνηση των πούλμαν θα γίνεται ώρα 7.00 
π.μ., την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης της κατα-
σκηνωτικής περιόδου.

Οι αιτήσεις
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν 

τις αιτήσεις τους μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά ως 
εξής:

1. Οι αγρότες και οι υπάλληλοι που είναι δικαιού-
χοι, στις πλησιέστερες υπηρεσίες του αγροτικού το-
μέα, του τόπου που κατοικούν. Οι υπηρεσίες που θα 
δεχθούν τις αιτήσεις θα φροντίσουν για τον έλεγχο 
και την αποστολή τους ηλεκτρονικά ή με Fax μέχρι 
10/6/2016 (για α’ περ.), 1/7/2016 (για β’ περ.) και 
19/7/2016 (για γ’ περ.). Αιτήσεις που θα φθάσουν αρ-
γότερα θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα γίνουν 
δεκτές.

2. Οι υπάλληλοι και οι αγρότες που κατοικούν στο 
λεκανοπέδιο Αττικής και επιθυμούν να στείλουν τα 
παιδιά τους στην κατασκήνωση, θα υποβάλλουν τις 
αιτήσεις επίσης ηλεκτρονικά ή με Fax επίσης 10 ημέ-
ρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της κάθε κατα-
σκηνωτικής περιόδου. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις 
υπερβαίνουν τη δυναμικότητα της κατασκήνωσης θα 
γίνεται επιλογή με κλήρωση. Οι αιτήσεις και τα δικαι-
ολογητικά που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο θα πρέπει να είναι σκαναρισμένες.

Επίσης, τα υποδείγματα των αιτήσεων βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.minagric.gr) 
και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) της Κ.Ε.Κ. με 
τις οποίες μπορούν να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμε-
νοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις (σκα-
ναρισμένες με τις απαραίτητες υπογραφές). 

Τέλος, πληροφορίες δίνονται και από τις κυρίες: 
Σώτη Μπόϊκου 210-2125035 και Μαρία Σάλλια 210-
2125161.



www.fonitisparou.gr

Food Expo 2016
Για μια ακόμη φορά τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα των νησιών του Νοτίου Αιγαί-

ου λειτούργησαν σαν μαγνήτης χιλιάδων επισκεπτών στην 3η Food Expo 2016, τη 
μεγαλύτερη περιφερειακή διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, που διοργανώθηκε φέτος, από 19 έως 21 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο 
«METROPOLITAN EXPO».

Η προσέλευση στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που έδωσε και 
φέτος την ευκαιρία σε πολλά νησιά και τους παραγωγούς τους να εκθέσουν τα 
προϊόντα τους, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο! 

Συνολικά στην 3η Food Expo 2016, που διοργανώθηκε παράλληλα με την έκθεση 
oenotelia, συμμετείχαν 24 παραγωγοί από τα νησιά του Ν. Αιγαίου, οι οποίοι έκαναν, 
κατά γενική ομολογία, εντυπωσιακή εμφάνιση, προσέλκυσαν πλήθος κόσμου και 
απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια, τόσο για την ποιότητα, όσο και την εμφάνιση των 
προϊόντων. Πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε η Κουζίνα του Αιγαίου, που έκλεψε την 
παράσταση, με τις πολύ ιδιαίτερες γεύσεις και τις τοπικές σπεσιαλιτέ, που παρου-
σίασε στο κοινό της Έέκθεσης η λέσχη αρχιμαγείρων Κυκλάδων - Δωδεκανήσου. 
Με τα θερμότερα λόγια εκφράστηκαν για την Περιφέρεια ,ας οι παραγωγοί τοπι-
κών προϊόντων, οι οποίοι, στις δημόσιες δηλώσεις εξήραν τις πρωτοβουλίες και τις 
προσπάθειες της Περιφέρειας να αναδείξει και να προωθήσει τα τοπικά προϊόντα 
όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά κυρίως, στις αγορές του κόσμου, συνδέοντας την 
Αιγαιακή κουζίνα με τον τουρισμό, που αποτελεί μια από τις βασικές επιδιώξεις της. 

Τέλος, την ικανοποίησή του για την παρουσία των νησιών στην έκθεση, η οποία 
κάθε χρόνο είναι καλύτερη και πιο αναβαθμισμένη, εξέφρασε με δηλώσεις του ο 
αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα, κ. Φιλήμων Ζαννετίδης και συνεχάρη τους 
παραγωγούς των νησιών για την σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλουν, παρουσι-
άζοντας αρίστης ποιότητας τοπικά προϊόντα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην δια-
μόρφωση της γαστρονομικής ταυτότητας του Ν. Αιγαίου.

Λίγα λόγια για την Έκθεση
Η Food Expo 2016 συγκέντρωσε φέτος περισσότερους από 900 Έλληνες και 

ξένους εκθέτες και αποτελεί ένα ανεπανάληπτο εμπορικό γεγονός όχι μόνο στην 
Ελλάδα, αλλά για  ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια σπουδαία προσπάθεια 

τόνωσης του εγχώριου εμπορίου τροφίμων και ποτών και προώθησης των ελληνι-
κών τοπικών προϊόντων στις αγορές του κόσμου. 

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που μπορεί να 
αποτελέσει έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης της εγχώριας οικο-
νομίας και η έκθεση Food Expo διαδραματίζει ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Βασικοί 
άξονες των παράλληλων εκδηλώσεων, που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της 3ης 
Food Expo ήταν η ανάδειξη της μοναδικής γαστρονομικής και διατροφικής αξίας 
των ελληνικών τροφίμων και ποτών, η κυρίαρχη θέση τους στην πυραμίδα της με-
σογειακής διατροφής και οι εξαγωγικές προοπτικές τους στην παγκόσμια αγορά.
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Παράταση για  
τις άγονες 
αεροπορικές 
γραμμές

Οι αεροπορικές εταιρείες «Olympic», «Astra Airlines» 
και «Sky Express», θα εκτελούν, από 1η Απριλίου έως 
31η Σεπτεμβρίου, τα δρομολόγια στις 26 τακτικές 
αεροπορικές γραμμές στις οποίες έχουν επιβληθεί 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονες 
αερογραμμές), σύμφωνα με απόφαση της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το έγκυρο «capital.
gr», η εξάμηνη παράταση μείωσε το κόστος εξυπηρέ-
τησης των 26 δρομολογίων περίπου 20%, μιας και η 
ΥΠΑ ζήτησε από τις «Astra Airlines» και «Sky Express» 
να μειώσουν το οικονομικό αντιστάθμισμα που αιτού-
νται. Και μπορεί στο «παρά ένα» να αποσοβήθηκε ο 
κίνδυνος η Ελλάδα να αποκοπεί αεροπορικά από την 
άλλη μισή, ωστόσο, τα βλέμματα, πλέον, είναι στραμ-
μένα στο νέο διαγωνισμό που φέρεται ότι σχεδιάζει το 
υπουργείο υποδομών. 

Σημειώνουμε ότι η εξάμηνη παράταση της εκ-
μετάλλευσης των άγονων δόθηκε επειδή το 
υπουργείο υποδομών δεν προχώρησε έγκαι-
ρα στη δημοπράτηση του διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχων για διάστημα τεσσάρων ή πέντε 
ετών και με τις υφιστάμενες συμβάσεις να λήγουν 31 
Μαρτίου. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκός κανο-
νισμός (1008/2008 για τους κανόνες εκμετάλλευσης 
των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα) του Ευ-
ρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2008 προβλέπει ότι για την προκήρυξη 
των συγκεκριμένων συμβάσεων απαιτούνται διαδι-
κασίες διάρκειας έξι μηνών, παραμένει ερώτημα 
εάν η ΥΠΑ θα καταφέρει να προκηρύξει τον 
επόμενο διαγωνισμό έγκαιρα. Και αυτό επειδή ο 

υπουργός Χρ. Σπίρτζης έχει εξαγγείλει την αλλαγή του 
καθεστώτος των άγονων αερογραμμών, διαδικασία 
για την οποία απαιτείται, μεταξύ άλλων, διάλογος και 
διαβούλευση με τους παίκτες της αεροπορικής αγο-
ράς. 

Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ακόμη σε εμβρυϊκό 
στάδιο και γι ’αυτό δεν είναι βέβαιο ότι ο νέος διαγω-
νισμός θα είναι δυνατόν να προκηρυχθεί έγκαιρα με 
ό,τι αυτό θα συνεπαγόταν για την ομαλή αεροπορική 
διασύνδεση των «άγονων» προορισμών. Οι εταιρείες 
που αναλαμβάνουν την εξάμηνη εκμετάλλευση των 
άγονων 

Σύμφωνα με την απόφαση της ΥΠΑ: η «Astra 
Airlines», το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλ-
λευσης των εξής αεροπορικών γραμμών: 

- Αθήνα - Σητεία έναντι μεγίστου οικονομικού αντι-
σταθμίσματος 261.141 ευρώ,

- Θεσσαλονίκη – Κέρκυρα έναντι μεγίστου οικονομι-
κού αντισταθμίσματος 524.628 ευρώ,

- Θεσσαλονίκη - Χίος μηδενικού αντισταθμίσματος, 
- Θεσσαλονίκη - Σάμος μηδενικού αντισταθμίσμα-

τος,
- Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα μηδενικού οικονομικού 

αντισταθμίσματος.
Η «Olympic Air», θα εκμεταλλεύεται τις παρακά-

τω γραμμές: 
- Αθήνα - Αστυπάλαια έναντι μεγίστου οικονομικού 

αντισταθμίσματος 791.449 ευρώ,

- Αθήνα – Ικαρία έναντι μεγίστου οικονομικού αντι-
σταθμίσματος 751.847 ευρώ,

- Αθήνα – Λέρος έναντι μεγίστου οικονομικού αντι-
σταθμίσματος 1.435.762 ευρώ,

- Αθήνα – Μήλος έναντι μεγίστου οικονομικού αντι-
σταθμίσματος 1.666.567 ευρώ,

- Ρόδος - Κάρπαθος - Κάσος – Σητεία έναντι μεγί-
στου οικονομικού αντισταθμίσματος 2.263.195 ευρώ,

- Αθήνα – Κύθηρα έναντι μεγίστου οικονομικού αντι-
σταθμίσματος 614.575 ευρώ,

- Αθήνα – Νάξος έναντι μεγίστου οικονομικού αντι-
σταθμίσματος 550.272 ευρώ,

- Αθήνα – Πάρος έναντι μεγίστου οικονομι-
κού αντισταθμίσματος 2.407.807 ευρώ,

- Αθήνα – Κάρπαθος έναντι μεγίστου οικονομικού 
αντισταθμίσματος 978.622 ευρώ,

- Αθήνα – Σκιάθος έναντι μεγίστου οικονομικού 
αντισταθμίσματος 478.166 ευρώ,

- Ρόδος - Κως - Κάλυμνος - Λέρος – Αστυπά-
λαια έναντι μεγίστου οικονομικού αντισταθμίσματος 
869.848 ευρώ,

- Αθήνα – Κάλυμνος έναντι μεγίστου οικονομικού 
αντισταθμίσματος 731.431 ευρώ,

- Αθήνα – Σκύρος έναντι μεγίστου οικονομικού αντι-
σταθμίσματος 455.677 ευρώ,

- Ρόδος – Καστελόριζο έναντι μεγίστου οικονομικού 
αντισταθμίσματος 822.501 ευρώ,

- Αθήνα - Σύρος έναντι μεγίστου οικονομικού αντι-
σταθμίσματος 237.909 ευρώ,

- Αθήνα – Ζάκυνθος μηδενικού αντισταθμίσματος.
Η «Sky Express» θα εκμεταλλεύεται τις εξής γραμ-

μές: 
- Θεσσαλονίκη - Σκύρος έναντι μεγίστου οικονομι-

κού αντισταθμίσματος 398.883 ευρώ,
- Αλεξανδρούπολη - Σητεία έναντι μεγίστου οικονο-

μικού αντισταθμίσματος 476.510 ευρώ,
- Άκτιο - Σητεία έναντι μεγίστου οικονομικού αντι-

σταθμίσματος 482.101 ευρώ,
- Κέρκυρα - Άκτιο - Κεφαλονιά - Ζάκυνθος – Κύ-

θηρα έναντι μεγίστου οικονομικού αντισταθμίσματος 
1.166.661 ευρώ, και 

- Λήμνος - Μυτιλήνη - Χίος – Σάμος – Ρόδος έναντι 
μεγίστου οικονομικού αντισταθμίσματος 1.426.072 
ευρώ.



Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 25 Μαρτίου 20168 | Πρώτο θέμα

Τα πιο παχύσαρκα παιδιά, 
είναι ΕΔΩ:

Καμπανάκι και μάλιστα ηχηρό σήμανε από το υπουργείο παιδείας, αφού σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, 
Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών» για το σχολικό 
έτος 2014-15, κατά το οποίο συμμετείχαν 340.000 μαθητές από 4.000 σχολεία της 
Ελλάδας, τα ποσοστά υπέρβαρου και παχυσαρκίας στα παιδιά της χώρας παραμέ-
νουν ιδιαιτέρως υψηλά. 

Συγκεκριμένα, το 23% και το 10% των Ελλήνων μαθητών αξιολογήθη-
καν ως υπέρβαροι και παχύσαρκοι, αντιστοίχως, ενώ η παχυσαρκία ήταν πιο 
συχνή στα αγόρια σε σχέση με κορίτσια (11% έναντι 9%). 

Το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως στις ηλικίες 8-11 ετών, καθώς 4 στους 10 
μαθητές που βρίσκονταν στην έναρξη της εφηβείας ήταν υπέρβαροι ή 
παχύσαρκοι. Οι περιφέρειες της χώρας με τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων 
παιδιών ήταν αυτές του Νότιου Αιγαίου (38%), του Βόρειου Αιγαίου (37%) και 
των Ιονίων Νήσων (35%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στις περι-
φέρειες της Ηπείρου (30%), της Δυτικής Ελλάδας (30%) και της Θεσσαλίας (31%).

Αναφορικά με τις συνήθειες σωματικής δραστηριότητας, παρατηρήθηκε ότι οι 
μαθητές της χώρας, ιδίως τα κορίτσια, υιοθετούν έναν καθιστικό τρόπο ζωής. 
Συγκεκριμένα, τα αγόρια φάνηκαν να συμμετέχουν συχνότερα, εντονότερα και με 
μεγαλύτερη διάρκεια σε αθλητικές δραστηριότητες και ενεργητικό παιχνίδι, ωστόσο 
παράλληλα δαπανούν περισσότερο χρόνο σε καθιστικές δραστηριότητες (π.χ. τηλε-
όραση, Η/Υ και βιντεοπαιχνίδια), σε σχέση με τα κορίτσια. Ιδιαιτέρως ανησυχητικά 
είναι τα αποτελέσματα σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες, καθώς μόλις το 25% 
των μαθητών της χώρας εμφανίζουν μια ικανοποιητική προσκόλληση 
στη Μεσογειακή δίαιτα κατά το σχολικό έτος 2014-15. Μάλιστα, το ποσοστό 
των μαθητών με ικανοποιητικές διατροφικές συνήθειες για το συγκεκριμένο έτος εί-
ναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά για τα έτη 2012-13 (39%) 
και 2013-14 (36%), γεγονός που υπογραμμίζει μια διαχρονική υποβάθμιση της 
διατροφής των παιδιών στην Ελλάδα.

Τα κορίτσια φάνηκαν να προσκολλώνται ελαφρώς περισσότερο στη Μεσογεια-
κή δίαιτα σε σχέση με τα αγόρια, ενώ δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 

στις διατροφικές συνήθειες των μαθητών μεταξύ των γεωγραφικών Περιφερειών 
της χώρας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί, ότι η διατροφή των μαθητών φάνηκε 
να υποβαθμίζεται με το πέρας της ηλικίας, αναδεικνύοντας ότι η μετάβαση στην 
εφηβεία αποτελεί μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον τρόπο ζωής 
με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα της διατροφής τω παιδιών. Οι μεμονωμένες 
διατροφικές πρακτικές που καθιστούν συνολικά τις διατροφικές συνήθειες των παι-
διών στην Ελλάδα μη ικανοποιητικές περιλαμβάνουν την παράλειψη του πρωινού 
γεύματος (25% των παιδιών), την αυξημένη κατανάλωση γλυκών και πρόχειρου 
φαγητού (20% των παιδιών), καθώς και τη μειωμένη κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών (>50% των παιδιών), γαλακτοκομικών προϊόντων (20% των παιδιών), 
ψαριού (50% των παιδιών) και οσπρίων (30% των παιδιών).

Οι Κυκλάδες
Στις Κυκλάδες ο Μ.Ο. των παιδιών του νηπιαγωγείου έχει ύψος 1.10 μ. και 23 κ. 

βάρος. 
Τα παιδιά των δημοτικών σχολείων έχουν ύψος 1.38 (αγόρια) και 1.36 (κορίτσια) 

και βάρος 38 κ. (αγόρια) και 36 κ. (κορίτσια). Οι μαθητές γυμνασίου έχουν ύψος 
1.68 (αγόρια) και 1.63 (κορίτσια) και βάρος 63 κ. (αγόρια) και 58 κ. (κορίτσια). Οι 
μαθητές λυκείου έχουν ύψος 1.78 (αγόρια) και 1.70 (κορίτσια) με βάρος από 65 έως 
78 κ. τα αγόρια και 58 έως 64 κ. τα κορίτσια.

Στο νηπιαγωγείο το 16% των αγοριών και το 18% των κοριτσιών θε-
ωρούνται υπέρβαρα, στο δημοτικό σχολείο υπέρβαρα θεωρούνται το 22% των 
αγοριών και το 23% των κοριτσιών. Περίπου τα ίδια ποσοστά είναι στο γυμνάσιο και 
στο λύκειο, με τα κορίτσια πάλι να κρατούν τα «πρωτεία». 

Σε ασκήσεις που ακολούθησαν στο πρόγραμμα οι μετέχοντες μαθητές Κυκλάδων, 
διαπιστώθηκε ότι στους μαθητές δημοτικού το επίπεδο ήταν μη ικανοποιητικό στα 
αγόρια κατά 37%, ενώ στα κορίτσια, το μη ικανοποιητικό επίπεδο, εκτοξεύτηκε στο 
53%! Το επίπεδο της μη ικανότητας στις ασκήσεις βελτιώνεται στο γυμνάσιο και 
πέφτει περίπου 10 μονάδες, αλλά στο λύκειο εκτοξεύεται πάλι στο 58% για αγόρια 
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και κορίτσια. Δηλαδή, ένας περίπου στους δύο μαθητές λυκείου στις Κυκλάδες, δεν 
μπορεί να εκτελέσει απλές ασκήσεις γυμναστικής! 

Τα παιδιά δημοτικών σχολείων κατά περίπου 20% κάνουν καθιστική ζωή (!), του 
γυμνασίου κατά 23% τα κορίτσια και κατά 35% τα αγόρια δεν επιθυμούν άσκηση 
ή παιχνίδι, παρά μόνο καθιστική ζωή, ενώ τα παιδιά του λυκείου σπάνε κάθε 
ρεκόρ καθιστικής ζωής και προτιμούν τα βιντεοπαιχνίδια κατά 50% τα 
αγόρια και 40% τα κορίτσια!

Η μη ικανοποιητική διατροφή ξεκινάει από το δημοτικό σχολείο όπου περίπου το 
10% προτιμάει «πλαστικό» έτοιμο φαγητό, μεγαλώνει στο γυμνάσιο μερικές μονά-
δες και στο λύκειο βελτιώνονται πολύ στα αγόρια, αφού το ποσοστό μη ικανοποι-
ητικής τροφής κατεβαίνει στο 2%, ενώ στα κορίτσια ανεβαίνει πολύ, αφού το 18% 
προτιμάει δίαιτα φαστ-φουντ… Ικανοποιητική μεσογειακή δίαιτα ακολουθούν στους 
μαθητές λυκείου το 20% των αγοριών και το 40% των κοριτσιών. 

Τι λένε οι διατροφολόγοι
Για το πολύ σοβαρό θέμα της παχυσαρκίας στις Κυκλάδες και τη μη ικανοποιη-

τική τροφή που τρώνε οι μαθητές στα νησιά μας -όπως διαπιστώνει η έρευνα του 
υπουργείου παιδείας-, η διατροφολόγος – διαιτολόγος και μέλος της επιστημονικής 
ομάδας «διατροφή», κ. Γεωργία Κυπραίου, επισημαίνει:

«Μια μεγάλη έρευνα, πολλά αποτελέσματα, κάποια συμπεράσματα αλλά και κά-
ποιες λύσεις!

Κανείς δε μπορεί να αρνηθεί τη σημαντικότητα ερευνών τέτοιου μεγέθους. Συντε-
λούν στη γνωστοποίηση, αναγνώριση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν πλη-
θυσμό μεγάλης κλίμακας. Μέσα από αυτή την έρευνα προκύπτουν αποτελέσματα, 
που με σωστή αξιολόγηση και χρήση μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των 
διατροφικών συνηθειών και της φυσικής κατάστασης των παιδιών στη Ελλάδα.

Κάποιοι από τους στόχους των ανθρώπων που διεξήγαγαν την έρευνα, είναι να 
δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, να ενισχυθεί τοσχολείο 
σε θέματα αγωγής υγείας, καθώς και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα, έτσι ώστε 
να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πολιτικές γύρω από την υγεία. Βελτιώνοντας  
σταδιακά τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και επομένως τα επίπεδα υγείας 
των παιδιών μας. Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω και τα αποτελέσματα που 
παρατίθενται, προκύπτουν κάποιες απλές συμβουλευτικές γραμμές, οι οποίες θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους γονείς, αλλά και από το σχολείο.

Αρχικά, να πούμε ότι πολλά από τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι χωρίς πρωινό, 
κάτι που δυσκολεύει ακόμα και τη δυνατότητα συγκέντρωσής τους τις πρώτες ώρες 
διδασκαλίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι άνθρωποι που ξεκινούν την μέρα τους χωρίς 
πρωινό αυξάνουν εκθετικά την πιθανότητα να είναι υπέρβαροι ή και παχύσαρκοι.

Για να καταφέρουν όμως οι γονείς να εφαρμόσουν τη συνήθεια αυτή στα παιδιά 
τους,  πρέπει να προσαρμόσουν το οικογενειακό τους πρόγραμμα, έτσι ώστε να 
υπάρχει στρωμένο τραπέζι με πρωινό για όλους και ένα πιάτο με φρέσκα φρούτα 
απ’ όπου θα πρέπει πρώτοι να φάνε οι γονείς. Μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά λειτουρ-
γούν μιμητικά.

Τώρα αν οι λόγοι που κάποιο παιδί δεν τρώει πρωινό είναι μεταξύ άλλων και 
οικονομικοί, τότε έρχεται η συνεργασία του σχολείου και της πολιτείας να μεριμνή-
σει  (αφού γνωρίζει), έτσι ώστε να διατίθεται δωρεάν πρωινό σε μαθητές που δεν 
μπορούν να έχουν στο σπίτι. Μια ιδέα θα ήταν ένα ράφι κοινωνικού κυλικείου στα 
σχολεία, το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές με οικονομική δυσχέρεια. Να γρά-
ψουμε ότι είναι ένα από τα βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η 

σχολική κοινότητα και οι γονείς είναι η αναδιαμόρφωση των κυλικείων. Θα πρέπει 
να υπάρχουν διαθέσιμες, κυρίως,  υγιεινές επιλογές για τα παιδιά, όπως: φρέσκα 
φρούτα, φυσικοί χυμοί, θρεπτικές μπάρες, φρέσκα τοστ και σάντουιτς χωρίς προ-
σθήκη μαγιονέζας κ.α. Ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται όλων των ειδών τα τσιπς, 
σνακ γεμάτα κενές θερμίδες, σοκολάτες και γλυκά συσκευασμένα καθώς και ανα-
ψυκτικά. Τα τελευταία μπορεί να χορταίνουν, αλλά δεν θρέφουν. Σίγουρα όμως το 
ιδανικότερο όλων, είναι το συσκευασμένο σπιτικό κολατσιό, μαζί με ένα  φρέσκο 
φρούτο. Και εδώ το σχολείο θα μπορούσε μέσω δωρεών ή των συλλόγων γονέων 
και κηδεμόνων, να μοιράζει από ένα φρούτο σε κάθε μαθητή όσες φορές την εβδο-
μάδα είναι αυτό δυνατό. 

Εκτός από το καλό πρωινό στο σπίτι και τα υγιεινά σνακ στο σχολείο, θα πρέπει 
γενικά να δίνεται η κατεύθυνση των μικρών, συχνών και θρεπτικών γευμάτων. Αυτό 
έχει σαν σκοπό να μειώσουμε την όρεξη των παιδιών για ανθυγιεινά σνακ, αλλά 
και να αποτρέψουμε βασικές ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά. Μη ξεχνάμε όμως 
ότι διατροφή και άσκηση πάνε μαζί. Όσο καλή διατροφή και αν κάνει ένα 
παιδί, χωρίς την άσκηση δεν αποφεύγει πλήρως τον κίνδυνο να γίνει υπέρβαρο. 
Έτσι, σοφό θα ήταν τα παιδιά να αθλούνται καθημερινά. Για να συμβεί αυτό όμως, 
θα πρέπει  το σχολείο και οι γονείς να προάγουν και τη φυσική δραστηριότητα μαζί 
με το διάβασμα. Όπως και να μειωθεί η πολύωρη ενασχόληση των παιδιών (13-18 
ετών) με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε 1-2 ώρες την ημέρα. Ένα παράδειγμα 
για ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας είναι, να υπάρχουν περισσότερες ώρες 
φυσικής δραστηριότητας στο σχολείο, αλλά ακόμα και τις ημέρες που δεν υπάρχουν, 
οι γονείς  να ενισχύουν τη θέληση των παιδιών για εξωσχολικές φυσικές δραστη-
ριότητες και όχι μόνο για έξτρα φροντιστήρια και διάβασμα. Άλλη μια καλή ιδέα θα 
ήταν να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί σε βασικές θεωρίες σωστής διατροφικής 
συμπεριφοράς και να αφιερώνουν μια ώρα την εβδομάδα σε αυτό το θέμα, με 
σκοπό να μάθουν τα παιδιά τα σωστά και τα λάθη γύρω από τη διατροφή και τη 
θρέψη. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει από τους εκπαιδευτικούς, θα 
μπορούσαν να οργανώνονται σεμινάρια διατροφής από το κάθε σχολείο ξεχωριστά 
και να προσκαλείται κάποιος ειδικός (π.χ. μια φορά το μήνα), με σκοπό να μεταδώσει 
πληροφορίες, να λύσει τυχόν απορίες, αλλά  ακόμα και να καταρρίψει μύθους γύρω 
από τη σωστή διατροφή που κυκλοφορούν ελεύθεροι στο διαδίκτυο. 

Θα ήθελα, κλείνοντας, να τονίσω πως όποια και αν είναι τα αποτελέσματα οποιασ-
δήποτε έρευνας, θα πρέπει να αποτρέπεται από τους γονείς αλλά και από τους 
εκπαιδευτικούς, η κατηγοριοποίηση και οι όποιοι χαρακτηρισμοί και στοχοποίηση 
παιδιών που είναι παχύσαρκα ή και υπέρβαρα. Όπως όλοι ξέρουμε, ο τρόπος έκ-
φρασης και όχι τόσο οι λέξεις μπορούν να πληγώσουν έναν άνθρωπο και πόσο 
μάλλον ένα παιδί. Για παράδειγμα όταν οι γονείς αναφέρονται με περιφρόνηση ή 
με χλευασμό σε ένα υπέρβαρο ενήλικα, ενθαρρύνουν το παιδί τους να κάνει το ίδιο 
στο σχολείο. Κατ’ επέκταση, όλοι οι ενήλικες που συναναστρέφονται με παιδιά θα 
πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς. Θα πρέπει 
να αποφεύγεται η χρήση λέξεων και χαρακτηρισμών (π.χ. χοντρός), που μπορούν να 
στιγματίσουν ή να χαρακτηρίσουν αρνητικά ένα παιδί εξαιτίας της εμφάνισής του. 
Αν μη τι άλλο, αυτές οι συμπεριφορές στιγματίζουν και δεν  προάγουν τον σεβασμό 
που θα πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά μας.

Ας σκεφτούν λοιπόν οι φορείς όλα τα παραπάνω και ας κινητοποιηθούν και άλλες 
μέρες του χρόνου εκτός από αυτή της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της παχυσαρκίας. 
Με εκτίμηση και ελπίδα για μελλοντική συνεργασία, υπευθυνότητα και ευαισθητο-
ποίηση όλων των αρμόδιων».
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Η πραγματι-
κότητα του 
αθλητισμού

Μάλλον ήταν ωραίο για να κρατήσει πολύ, ή η 
σκληρή πραγματικότητα του ποδοσφαίρου Κυκλά-
δων, στο οποίο έχει πλέον παρεισφρήσει ο επαγγελ-
ματισμός, έφερε τη λύση συνεργασίας μεταξύ των 
δύο σωματείων του νησιού μας (ΑΟΠ-Νηρέα).

Το ποθούμενο, που ήταν προφανώς η «δυνατή» 
ομάδα δεν ήρθε ποτέ, αφού πουθενά σε όλη τη Γη, 
παρόμοιες κινήσεις δε φέρουν την πρωτιά.

Η αλήθεια για το ποδόσφαιρο των νησιών μας 
είναι μία. Πρωτάθλημα και βλέψεις για άνοδο σε 
πανελλήνια κατηγορία έχουν μόνο οι ομάδες που 
«ρίχνουν» χρήμα. Αν κοιτάξει κάποιος γύρω μας στις 
Κυκλαδίτικες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, 
θα διαπιστώσει ότι αυτές έχουν επαγγελματίες πο-
δοσφαιριστές με θητεία στην Α’ εθνική κατηγορία. 
Το χρήμα φέρνει τις επιτυχίες στον αθλητισμό και 
όποιος κάνει ότι δεν το αντιλαμβάνεται ή είναι αδι-
όρθωτα ονειροπόλος ή δεν έχει επίγνωση της ση-
μερινής κατάστασης. Ομάδες σαν τον ΑΟΠ, Νηρέα, 
Μαρπησσαϊκό και παλαιότερα τον Αστέρα Μαρμά-
ρων, η μόνη τύχη που έχουν είναι να βγει μέσα από 
τις ακαδημίες τους κάποιος ποδοσφαιριστής που 
στη συνέχεια θα αγωνιστεί σε μεγαλύτερο σωμα-
τείο και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα γίνει γνωστή και 
η ομάδα που ξεκίνησε. Αγνοούμε πλήρως σε ποια 
κατηγορία παίζει σήμερα η Άμυνα Αμπελοκήπων, 
αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι από εκεί βγήκε ο Δομά-
ζος. Αγνοούμε πολλοί τον ιστορικό Αργοναύτη, αλλά 
όλοι γνωρίζουμε ότι η ομάδα από τη συνοικία του 
Βρυώνη, ανέδειξε το Δεληκάρη. Κάπως έτσι…

Γύρω μας στις Κυκλάδες, υπάρχουν ομάδες σε 
αθλήματα σάλας, που σημειώνουν μεγάλες επιτυχί-
ες σε πανελλήνια πρωταθλήματα.

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Φοίνικας 
Σύρου, που κυριολεκτικά έχει μπει «σφήνα» στους 
μεγάλους της χώρας και αγωνίζεται και σε Ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα. Ο Φοίνικας πολλές από τις 
προπονήσεις του τις κάνει στην Αθήνα, αφού σχεδόν 
όλοι του οι αθλητές δεν είναι από τη Σύρο. Κάποιοι 
ίσως «ξινίσουν» τη μούρη τους και πουν «σιγά τότε». 
Υπάρχει όμως μία διαφορά  Χάρη στο Φοίνικα, η 
Σύρος είναι παντού, εντός και εκτός Ελλάδας.

Η συγχώνευση ομάδων στην Πάρο, ουσιαστικά 
δεν μπορεί να συνεισφέρει σε τίποτα και αυτό διότι 
θα αποκόψει πολλά παιδιά από τον αθλητισμό. Μία 
ομάδα ποδοσφαίρου δεν μπορεί να έχει ετοιμοπό-
λεμους πάνω από 18-20 άτομα. Οι υπόλοιποι τι θα 
γίνουν; Εκτός και αν κάποιος πιστεύει ότι η συμμε-
τοχή σε τοπικά πρωταθλήματα είναι η λύση. Αυτή η 
λύση, εκτός του ότι είναι «νεκροταφείο» για αθλη-
τές, είναι λύση που προτείνεται από ανθρώπους 
που δε γνωρίζουν την αξία του αθλητισμού και τον 
ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός έφερε τη Βερούλη, 
επειδή υπήρχε Σακοράφα.

Η ένωση ΑΟΠ-Νηρέα δεν μπορούσε να φέρει κάτι 
περισσότερο. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν μπάλα 
σε κάθε γωνιά του νησιού. Αφήστε τη νεολαία να δι-
ασκεδάσει, αφήστε τους ντόπιους ποδοσφαιριστές 
να χαρούν τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα Κυ-
κλάδων και όχι σε γήπεδα 5Χ5.

Ανασφάλιστοι 
Εγκύκλιο για το πώς γίνεται η έκδοση βιβλιαρίων 

για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου. 

Όπως ορίζει ο νόμος δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομει-
ακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι ανα-
σφάλιστοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους 
δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ, προσαυξανό-
μενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο 
ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια 
ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελ-
ματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη 
δυνατότητα ασφάλισης. «Το καθορισθέν αυτό εισό-
δημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων 
με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το 
φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλ-
λασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο», ση-
μειώνεται στην ΚΥΑ. Το βιβλιάριο ανασφαλίστου χο-
ρηγείται για ένα έτος.

Δικαιολογητικά
Σύμφωνα με το νόμο για την έκδοση του συγκεκρι-

μένου βιβλιαρίου απαιτούνται:
1. Αίτηση επί εντύπου που χορηγείται από την αρ-

μόδια υπηρεσία της Ν.Α., στην οποία θα επισυνάπτε-
ται φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτό-
τητα ανιθαγενούς, δύο φωτογραφίες του μέλους για 
το οποίο θα εκδοθεί βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα 
τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αι-
τών είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση 
άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας κλπ. 
Επιπλέον στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 
δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πη-
γές του εξωτερικού.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 
αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας όπου δε απαιτείται 
απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), όταν δεν υποβάλλεται 
φορολογική δήλωση ή υπάρχει νέα εγκατάσταση κλπ.

3. Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικείο αστυ-
νομικό τμήμα.

Για την κατηγορία 1Α εκτός των γενικών δικαιολο-

γητικών, απαιτείται ακόμη: Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, 
Ε9 από την εφορία και αντίγραφο του εκκαθαριστικού 
σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου 
έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεού-
ται στη υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από 
την αρμόδια ΔΟΥ.

Για τη βεβαίωση χρειάζεται:
i. Αποδεικτικό πληρωμής προνοιακού επιδόματος 

και
ii. του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει 

στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (επί-
δομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη 
ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη).

iii. Για τους ομογενείς, επικυρωμένο αντίγραφο του 
ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς. Για τους ομο-
γενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται έλεγχος του 
διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από τη χώρα 
και κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο 
σχετικό φάκελο.

Για εγγραφή στο μητρώο οι δικαιούχοι που 
εφοδιάζονται με βιβλιάριο ανασφαλίστου, εγγράφο-
νται στο μητρώο ανασφαλίστων και οικονομικά αδυ-
νάτων που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία υγείας ή 
πρόνοιας κάθε Νομαρχίας. Σύμφωνα με το νόμο ακο-
λουθείται η κάτωθι διαδικασία:

α) Κατάθεση από τον αιτούντα (ή εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του) των προβλεπόμενων δικαιολογητι-
κών στην αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας ή υγείας της 
Ν.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας

β) Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία 
ως προς την πληρότητα και γνησιότητα.

γ) Διαβίβαση των δικαιολογητικών σε ειδική επιτρο-
πή κοινωνικής αρωγής η οποία συγκροτείται με από-
φαση του Νομάρχη κατά Νομ/κή Αυτοδ/ση ή Νομ/κό 
Διαμέρισμα ή Νομ/κό Τομέα.

Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του βιβλιαρίου, η 
ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με την 
οποία εκδίδεται. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιο-
λογητικά.

Τέλος, στους δικαιούχους βιβλιαρίου δωρεάν ια-
τροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 
παρέχεται: α) Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ’ 
θέσης, β) εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων 
(λίστας) στα ιδρύματα που αναφέρονται στην από-
φαση και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών 
εξετάσεων και γ) μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αε-
ροπορικό μέσο.

Στην τελική 
ευθεία 

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων με τον 
υπουργό κ. Σπρίντζη, την ΥΠΑ, την αεροπορική εται-
ρεία «Aegean» και την ΑΜΚΕ, για το νέο αεροδρόμιο 
της Πάρου μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ολο-
κλήρωση των έργων για την κατασκευή της κτιριακής 
υποδομής, ώστε σύντομα να ξεκινήσει τη λειτουργία 
του.

Η εταιρεία «ΙΝTRΑΚΑΤ», που έχει αναλάβει την 
κατασκευή του διαδρόμου από-προσγείωσης αε-
ροσκαφών, ήδη ξεκίνησε με εντατικούς ρυθμούς να 
ολοκληρώσει τις εναπομένουσες εργασίες για την 
ολοκλήρωση του έργου. 

Οι εργασίες που απομένουν για να ολοκληρωθεί το 
έργο του διαδρόμου είναι ένα μέρος χωματουργικών 
εργασιών, ολοκλήρωσης της περίφραξης του αερο-
δρομίου, φωτοσήμανσης του διαδρόμου και οι εργα-
σίες υδραυλικής ολοκλήρωσης του αγωγού απορροής 
υδάτων στην εκβολή του προς την περιοχή Βουτάκου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εφημερί-
δας μας οι εργασίες για την κατασκευή των κτιριακών 
υποδομών πρόκειται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέ-
ρες. Αυτές, θα προχωρήσουν με ασφυκτικό χρονοδι-
άγραμμα, έτσι ώστε, το νέο αεροδρόμιο, να ξεκινήσει 
να δέχεται προσγειώσεις αεροσκαφών τους καλοκαι-
ρινούς μήνες.
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Δράση  
του συλλόγου 
Αμπελά

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αμπελά, αποφάσισε ομόφω-
να να μετάσχει ενεργά και συντονισμένα στη πανελλήνια 
δράση #letsdoitgreece και την Κυριακή 17 Απριλίου, συ-

ναντιούνται τα μέλη και οι φίλοι του για να καθαρίσουν 
τον Αμπελά.

Σε σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος σημειώνει: «Γιατί 
εμάς μας νοιάζει να είναι καθαρή η γειτονιά μας, ο δρό-
μος μας, οι παραλίες, το λιμάνι ακόμα και οι βραχιές του 
Αμπελά. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να 
ενεργοποιήσουμε όσους από τους φίλους και μέλη μας 
μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά λίγες ώρες εργασί-
ας προς το περιβάλλον. Ας κάνουμε όλοι τον Αμπελά μας 
πιο καθαρό από ποτέ! Εμείς θα είμαστε τη Κυριακή 17 
Απριλίου εκεί, εσείς θα έρθετε στη παρέα μας. Ευελπι-
στούμε στην θετική σας ανταπόκριση».

Εικόνα 
αποσύνθεσης

Τραγική εικόνα -αν όχι εικόνα διάλυσης- πα-
ρουσιάζεται στην αντιπολίτευση του δήμου 
Αντιπάρου, καθώς μετά την παραίτηση και τρί-
του συμβούλου του συνδυασμού «Ανάπτυξη – 
Ενότητα – Δημιουργία», σχεδόν κανείς από τους 
επιλαχόντες συμβούλους του συνδυασμού, δε 
θέλει να αναλάβει θέση στο δημοτικό συμβού-
λιο!

Ο πρώτος που άνοιξε το χορό των παραιτή-
σεων από την αντιπολίτευση ήταν ο τέως δή-
μαρχος Αντιπάρου, κ. Γιάννης Λεβεντάκης και 
τον διαδέχθηκε ο κ. Βασίλης Φαρούπος. Ο κ. Β. 
Φαρούπος, στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε 
και λίγους μήνες μετά παραιτήθηκε από τη θέση 
του. Στη συνέχεια παραιτήθηκε και ο σύμβουλος, 
κ. Παρασκευάς Κουβαράς! 

Τη θέση του συμβούλου, κ. Φαρούπου, κατέ-
λαβε-αποδέχθηκε ο 15ος στη λίστα κατά σειρά 
εκλογής, κ. Παναγιώτης Τριαντάφυλλος, καθώς 
νωρίτερα οκτώ δημοτικοί σύμβουλοι δεν αποδέ-
χτηκαν τη θέση! Το ζητούμενο πλέον είναι ποιος 
από τους εναπομείναντες οκτώ συμβούλους 
της λίστας των επιλαχόντων θα αποδεχθεί τη 
θέση. Σημειώνουμε ότι οι σύμβουλοι που έχουν 
απομείνει είχαν πολύ μικρό αριθμό ψήφων στις 
δημοτικές εκλογές και η επόμενη στη λίστα επι-
λαχόντων είναι η κ. Βαρβάρα Φαρούπου του 
Πέτρου.

Το πρόβλημα
Το θέμα με την ανυπαρξία αντιπολίτευσης στο 

δήμο Αντιπάρου είναι ένα πολύ αρνητικό γεγο-
νός, καθώς από τη στιγμή που δεν υπάρχει δι-
αφορετική φωνή στο δημοτικό συμβούλιο είναι 
σαφές ότι αυτό, θα οδηγήσει σε σφάλματα και 
την πλειοψηφία.

Ο νομοθέτης φυσικά έχει προβλέψει και για 
την περίπτωση που δεν αποδεχθεί κανείς άλλος 
επιλαχών σύμβουλος τη θέση. Σ’ αυτή την περί-
πτωση ο σύμβουλος θα οριστεί από την πλειο-
ψηφία, κάτι που είναι ακόμα πιο αρνητικό από 
τη σημερινή κατάσταση που βιώνει το δημοτικό 
συμβούλιο Αντιπάρου.

Και οι ψηφοφόροι;
Ο συνδυασμός της αντιπολίτευσης, που ήταν 

σε θέση πλειοψηφίας την περασμένη τετραετία 
προφανώς οφείλει κάποιες εξηγήσεις στους 
ψηφοφόρους του για την κατάσταση που πα-
ρουσιάζει. 

Ακόμα, ο πρώην επικεφαλής του συνδυασμού, 
κ. Γιάννης Λεβεντάκης, θα πρέπει να εξηγήσει τι 
εννοούσε και πόσα από αυτά εννοούσε στο μή-
νυμά του μετά τις εκλογές. Έτσι, για την ιστορία 
ας θυμηθούμε τις δηλώσεις του:

«Ο επικεφαλής και τα μέλη του συνδυασμού 
μας ευχαριστούμε θερμά όσους από τους συ-
μπολίτες μας, τίμησαν με τη ψήφο τους το συν-
δυασμό μας, αναγνωρίζοντας έτσι τη δουλειά 
και το τεράστιο έργο που έχουμε επιτελέσει στο 
νησί μας.

Δηλώνουμε ότι θα παραμείνουμε όλοι στις 
θέσεις μας μάχιμοι, θα διεκδικήσουμε δυναμι-
κά τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των έργων 
που ξεκινήσαμε και θα αγωνιστούμε για την 
ανάπτυξη, την ενότητα και τη δημιουργία στον 
τόπο μας».

Προτάσεις για 
την υγεία

Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, μετείχε κατόπιν της 
πρόσκλησης της ένωσης γονέων και κηδεμόνων Πάρου, 
σε συζήτηση για τα προβλήματα στον τομέα υγείας.

Οι προτάσεις του κ. Μπιζά, ο οποίος παρουσίασε και τη 
σχετική αλληλογραφία για το θέμα, ήταν οι παρακάτω:

«Η επίσημη πολιτεία έχει υποχρέωση να καλύπτει την 
υγειονομική περίθαλψη των συμπατριωτών μας τόσο 
σε ιατρικό όσο και παραϊατρικό προσωπικό. Το αρμόδιο 
υπουργείο υγείας έχει συνταγματική υποχρέωση να πα-
ρέχει δωρεάν και υψηλού επιπέδου ιατρικές και νοση-
λευτικές υπηρεσίες στους κατοίκους της πατρίδας μας.

Ταυτόχρονα όμως η τοπική αυτοδιοίκηση (περιφέρειες 
και δήμοι), λαμβάνοντας υπόψη τους τη δυσμενή οικο-
νομική κατάσταση της χώρας μας, θα πρέπει να εκμεταλ-
λευτούν το ΦΕΚ (…) και να παρέχουν σε επικουρικούς 
ιατρούς, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας 
τους, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή 
και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών 
τους αυτών όπως προβλέπονται στα σχετικά ΦΕΚ. Το 
περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στη συνεδρία-
ση της 2ας Μαρτίου 2015 αποφάσισε την οικονομική 
ενίσχυση 60 επικουρικών ιατρών για όλα τα νησιά με το 
ποσόν των 450 ευρώ ανά μήνα, για το σύνολο της τριε-

τούς θητεί-
ας. Για την 
Πάρο, η 
περιφέρεια 
μπορεί να 
καλύψει οι-
κονομ ικά , 
δύο επι-
κουρικούς 
ι α τ ρ ο ύ ς , 
αρκεί το 
α ρ μ ό δ ι ο 
υπουργείο 
να συμπε-
ριλάβει τη σχετική οικονομική ενίσχυση στην προκή-
ρυξη που θα κάνει. Οπότε προτείνω να ζητηθεί από το 
υπουργείο υγείας, εγγράφως (με ένα κοινό έγγραφο - 
αίτημα από δήμο και περιφερειακή ενότητα) να συμπε-
ριληφθούν σε επόμενη προκήρυξη για το Κ.Υ. Πάρου τα 
κίνητρα που παρέχει η περιφέρεια και επιπλέον αυτά που 
έχει αποφασίσει ο δήμος Πάρου. Ίσως με αυτό τον τρόπο 
να υπάρξει ενδιαφέρον από ιατρούς για την κάλυψη κά-
ποιων «κενών» του Κ.Υ. και την όσο το δυνατόν εύρυθμη 
λειτουργία του.

Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαρι-
στίες μου στο υπάρχων ιατρικό και παραϊατρικό προσω-
πικό καθώς και στο ΕΚΑΒ Πάρου, για τις υπεράνθρωπες 
και ηρωικές προσπάθειες που καταβάλλουν τα τελευταία 
χρόνια για να κρατήσουν «όρθια» τη δωρεάν δημόσια 
υγεία στα νησιά μας». 

Δρομολόγια 
ΚΤΕΛ Πάρου

Το ΚΤΕΛ Πάρου ανακοίνωσε τα νέα του δρομολόγια, 
που θα ισχύουν έως τις 10 Απριλίου 2016.

No 1
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΜΑΡΑΘΙ – ΚΩΣΤΟ – ΛΕΥΚΕΣ 

– ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΜΑΡΜΑΡΑ – ΜΑΡΠΗΣΣΑ - Π. 
ΛΙΒΑΔΙ – ΛΟΓΑΡΑΣ - ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ - ΧΡ. ΑΚΤΗ 
- ΔΡYΟΣ

Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25*, 10.30, 12.10*, 14.15*, 
16.00*

Σαββατοκύριακο: 12.10*, 14.15*
ΑΠΟ ΔΡΥΟ ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25 Από Μάρπησσα, 

08.55*, 13.05*, 15.05*
Σαββατοκύριακο: 08.55*, 13.05*

No 2
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25*, 10.30, 12.10, 

13.35*>>, No5, 14.15, 16.00 
Σαββατοκύριακο: 09.30*, 12.10, 14.15
ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 

11.00*, 12.30, 14.35*, 16.30
Σαββατοκύριακο: 10.00, 12.30*, 14.35
* Από/Προς Καμάρες

No 3
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ

Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15 και Βουτάκο 
11.10^, 12.10^, 13.15^ ,14.15, 16.10^

Σαββατοκύριακο: 08.45, 12,.10^, 14.10^
ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35, 09.10*, 12.45, 

13.45, 14.40, 16.40
Σαββατοκύριακο: 09.10*, 12.40, 14.40
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ- ΠΟΥΝΤΑ
^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ - ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

No 4
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30 11.10 12.10 13.15 

14.15 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.45^ 12.10 14.10
ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50, 09.25, 12.25* 

13.30*, >14.30, 16.25*
Σαββατοκύριακο: 09.25, 12.25*, 14.25*
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΑΛΥΚΗΣ
^ MEΣΩ ΑΛΥΚΗΣ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΜΑΡ-
ΠΗΣΣΑ, Π. ΛΙΒΑΔΙ, ΛΟΓΑΡΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥ-
ΝΤΑ, ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, ΔΡΥΟΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή: 13.35* από Άσπρο Χω-
ριό, μέσω Καμαρών

ΑΠΟ ΔΡΥΟ, ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, Π. ΠΟΥΝΤΑ, ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ, Π. ΛΙΒΑΔΙ, ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΝΑ-
ΟΥΣΑ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.05
ΣΗΜ.: Στις 25/03 θα εκτελεστούν δρομολόγια Σαββα-

τοκύριακου
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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 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ, ενοικιάζο-
νται χώροι 62 και 57 τ.µ. αντίστοιχα, 
κατάλληλοι για γραφείο ή επιχείρη-
ση, για όλο το χρόνο. Τιµή ενοικίων, 
300 και 200 ευρώ. Τηλ. 6982 061 

284, 6979 727 616

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 
ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 
170 τ.µ. Τηλ επικοινωνίας: 6976 
698 351

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΠΙΤΙ Η’ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ζητείται 
µε ένα ή δύο Υ/∆, στην περιοχή 
της Νάουσας για 6µηνη ενοικίαση 
(Απρίλιος-Σεπτέµβριος). Παρακαλώ 
επικοινωνήστε στο: 6973 808 729

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 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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο και καταρτι-
σµένο ζητείται για νέα ξενοδοχειακή 
µονάδα στην Σάντα Μαρία, για τις 
θέσεις του µάγειρα και για το pool 
bar (barista). Τηλ.: 6936 844 414, 
6937 107 870

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για εταιρεία 
ενοικιάσεων οχηµάτων στην Αλυκή. 
α) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ µε 
γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών, θα εκτι-
µηθεί η γνώση και δεύτερης ξένης 
γλώσσας. β) Ο∆ΗΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
µε δίπλωµα Α’ +Β’ Κατηγορίας. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6934 215 919

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία service 
πρωινών και pool bar. Η γνώση 
Αγγλικών απαραίτητη, θα προτιµηθεί 
άτοµο που γνωρίζει επιπλέον 
Γαλλικά ή/και Ιταλικά. Παρακαλώ 
επικοινωνήστε µε τον διευθυντή 
στα τηλέφωνα: 22840 51858 & 
6958 621575 και στο e-mail:  info@
angelsvillas.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
(receptionist) ζητείται για το 
ξενοδοχείο Amaryllis στη Χρυσή 
Ακτή. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλο-
γη θέση, άριστη γνώση Η/Υ, άριστη 
γνώση αγγλικών ή/και γαλλικών, 
γνώση ξενοδοχειακών προγραµ-
µάτων. Αποστολή βιογραφικών: 
a.papounidis@ermiaresorts.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για το 
ξενοδοχείο Αµαρυλλίς στη Χρυσή 
Ακτή. Επιθυµητή η προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6973 808 729

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για 
6µηνη απασχόληση σε ιδιωτική 
οικία. Στα καθήκοντα περιλαµβά-
νεται η φύλαξη και φροντίδα ενός 
βρέφους 6 µηνών, καθαριότητα και 
µαγείρεµα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6973 808 729

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, νέος, -α 
ζητείται από εταιρεία ενοικιάσεων 
αυτοκινήτων στην Πάρο. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία, απαραίτητα προσόντα 
η γνώση Η/Υ και αγγλικών, ευγενι-
κός, -η. Αποστείλατε βιογραφικό στο 
email: info@paroscarrental.com 

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Νάουσα για το service, µε γνώ-
σεις Αγγλικών και Γαλλικών. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6974 321 980

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητεί εργασία σε 
ενοικιαζόµενα δωµάτια, ξενοδοχεία 
ή και καθαρισµό σπιτιών, στις περιο-
χές: Λογαράς, Πούντα, Πίσω Λιβάδι, 
Μάρπησσα. Τηλ. επικοινωνίας: 6945 
275 152, 6994 312 204

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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 | 11/4
Holter, Τεστ κοπώσεως, ΗΚΓ, triplex καρδιάς

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος |1/4
& 15/4

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
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Συνάντηση χορωδιών
Μια πολύ ωραία εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην 

αίθουσα Αγ. Αθανασίου στον Κώστο. Πρόκειται για την ετήσια συνάντηση χορω-
διών της Πάρου.

Στη συνάντηση –που συγκέντρωσε πολλούς φιλόμουσους- μετείχαν οι χορω-
δίες: Βυζαντινής μουσικής, «Ρωμανός ο Μελωδός», νεανικού κέντρου Ζ. Πηγής, 
παιδική χορωδία πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς, ωδείου «Μυθωδία», συλ-
λόγου γυναικών Νάουσας, ΚΑΠΗ Παροικιάς, εφήβων ωδείου Πάρου, ενηλίκων 
ωδείου Πάρου και Νάουσας.

photo: studio Αχιλλέας
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Τέλος στη συνεργασία 
ΑΟΠ – Νηρέα

Λύση στη συνεργασία του με το αντρικό τμήμα ποδοσφαίρου του ΑΟΠ, έδωσε ο 
Νηρέας. Η ομάδα της Νάουσας έστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον ΑΟΠ.

«Με την παρούσα επιστολή σας κοινοποιούμε την απόφαση, που έλαβε ομόφωνα 
το διοικητικό συμβούλιο του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ και με την οποία δηλώνουμε την επι-
θυμία της διακοπής της συνεργασίας μας, στην κοινή κάθοδο των δυο σωματείων 
στο πρωτάθλημα Α κατηγορίας Κυκλάδων.

Ήταν μια μεταβατική αγωνιστική περίοδος με ένα μεγάλο στόχο: τη δημιουργία 
μιας ποδοσφαιρικής ομάδας στην Πάρο. Δυστυχώς και μετά λύπης διαπιστώνουμε 
ότι ίσως δεν έχει ωριμάσει η ιδέα μιας τέτοιας προσπάθειας, αφού δεν έχουν γίνει 
ουσιαστικά βήματα για την επιτυχημένη συνέχεια της συνεργασίας.

Ευελπιστώντας ότι η παρούσα επιστολή επ’ ουδενί δεν αποσκοπεί σε διαμόρ-
φωση αντιπαραθέσεων και σε οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ των δύο αθλητικών 
σωματείων, αλλά αποτελεί την ειλικρινή επιθυμία μας για λύση της συνεργασίας. 
Χωρίς εκατέρωθεν επιφυλάξεις σας καλούμε σε μια άμεση συνάντηση έτσι ώστε 
να διευθετήσουμε τις οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες και δεσμεύσεις που 
έχουμε μέχρι και σήμερα.

Ο ΑΜΕΣ Νηρέας θα συνεχίσει αφενός να εργάζεται για τη βελτίωση του αθλη-
τισμού στην Πάρο, την αγαστή και στενή συνεργασία με τα αθλητικά τμήματά του, 
τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές του, προβλέποντας στην ανάπτυξη του 
ευ αγωνίζεσθαι, και αφετέρου να διασφαλίσει ότι το μέλλον του στηρίζεται σε γε-
ρές βάσεις και στις αέναες αξίες του αθλητισμού».

Η απάντηση ΑΟΠ
Από την πλευρά της η Παροικιώτική ομάδα έστειλε στη συνέχεια (16/3/16), την 

ακόλουθη επιστολή προς τον πρόεδρο του Νηρέα:
«Το αίτημα που μας υποβάλατε με την υπ’ αρ. 63/11.03.2016 επιστολή σας, με 

φέρνει στη δυσάρεστη θέση να αποδεχτώ αναγκαστικά εκ μέρους του συλλόγου 
μας και μετά από συνεδρίαση του διοικητικού μας συμβουλίου την 16η Μαρτίου 
2016, την μονομερή απόφαση σας για διακοπή της συνεργασίας μας.

Η κοινή Παριανή ομάδα ποδοσφαίρου υπήρξε διαχρονική επιθυμία των ασχολού-
μενων με τον αθλητισμό στο νησί μας. Μια επιθυμία για την οποία τα μέλη του ΑΟΠ 
εργάστηκαν ολόψυχα και ακούραστα για να επιτευχθεί και να συνεχίσει να υπάρχει. 
Γι’ αυτό το θέμα άλλωστε έχουν υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια πολλές συζητήσεις 

από όλους τους αθλητικούς συλλόγους ενώ έχει ξαναγίνει τέτοια προσπάθεια από 
την μεριά σας όταν συνεργαστήκατε με την ομάδα του Μαρπησσαϊκού παλαιότερα. 

Εκτιμώ ότι η επιθυμία αυτή θα συνεχίσει να αποτελεί ζητούμενο για τους φιλά-
θλους της Πάρου. Γι’ αυτό θα ήταν χρήσιμη παρακαταθήκη για όσους το ξανα-
προσπαθήσουν στο μέλλον, να μας φέρει σχέδιο των βημάτων προσέγγισης που 
είχε αναλάβει να προωθήσει και για τους δυο μας συλλόγους, προκειμένου να 
ωριμάσει η ιδέα της κοινής ομάδας, το μέλος της διοίκησης του ΝΗΡΕΑ κ. Σιφναίος 
Εμμανουήλ, όταν αποφασίζαμε από κοινού το εγχείρημα. Προτείνω λοιπόν στην 
προσεχή άμεση κοινή συνεδρίαση που επιθυμείτε, αυτό το σχέδιο να κατατεθεί στα 
πρακτικά της, μαζί με την εκκαθάριση των οικονομικών, τα οποία θα βρίσκονται 
στη διάθεσή σας με κάθε λεπτομέρεια όπως άλλωστε έχει γίνει όλες τις φόρες τις 
οποίες συνεδριάσαμε μέχρι τώρα.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία μέχρι εδώ, τα μισά της αγωνιστικής 
σεζόν. Σας διαβεβαιώνουμε για τη συνέχιση των αγαστών σχέσεων των ομάδων 
μας για τις οποίες ο ΑΟΠ θα συνεχίσει να εργάζεται».

Η ενημέρωση
Ο ΑΟΠ για το παραπάνω θέμα ενημέρωσε τους φίλους του ποδοσφαίρου με το 

ακόλουθο δελτίο τύπου:
«Ο ΑΟΠ βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει ότι, κατόπιν σχετικής 

απόφασης που μας κοινοποίησαν οι συνάδελφοι του ΔΣ του συλλόγου ΑΜΕΣ ΝΗ-
ΡΕΑ με επιστολή τους στις 11/3/16, διακόπτεται η συνεργασία που είχε αποφέρει 
την φετινή κάθοδο με μία κοινή ομάδα των δύο συλλόγων μας στο πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ συνεχίζει κανονικά την προσπάθεια τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και σε 
όλα τα τμήματα αθλητισμού που αναπτύσσει. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί 
θερμά τους συναδέλφους του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ για την έως τώρα συνεργασία (…)».

Αγώνα Υγείας Αντιπάρου
 Με σύνθημα: «Πάμε γερά και στον 5ο Αγώνα Δρόμου Αντιπάρου», ο πολιτιστικός 

σύλλογος «Αντίπαρος Εν Πλω», ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του «5ου αγώνα υγείας 
Αντιπάρου 24,4 χιλιομέτρων» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Ιουνίου 2016.

Παράλληλα με τον αγώνα δρόμου 24,4 χλμ θα πραγματοποιηθούν:
- Αγώνας δρόμου 10 χλμ.
- Περιπατητική διαδρομή 10 χλμ (μη αγωνιστική)  
- Αγώνας 2 χλμ παιδιών (Fun Race). 
Πιο αναλυτικά ο αγώνας της Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18/6 και 

η εκκίνηση υα δοθεί στις 5.30 το απόγευμα. Τόπος εκκίνησης και τερματισμού είναι 
το λιμάνι Αντιπάρου (αλαιός μώλος).

Διαδρομή
Πρόκειται για μια όμορφη διαδρομή που ξεκινά από το λιμάνι και διασχίζει το 

χωριό, συνεχίζει δίπλα στη θάλασσα έως τον οικισμό του Αγίου Γεωργίου με θέα 
το Δεσποτικό και επιστροφή (επί ασφάλτου). Σε αυτό το σημείο είναι και το σημείο 
ελέγχου των αθλητών (-τριών). 

- Ώρα προσέλευσης: Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προσέλθουν ως μισή 
ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

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

- Κόστος συμμετοχής
- To κόστος συμμετοχής για τα αγωνίσματα των 24,4km, 10km και την περι-

πατητική διαδρομή είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει: τεχνικό μπλουζάκι, έκπτωση 
στα ακτοπλοϊκά εισιτήριααπό και προς Πειραιά, συμμετοχή, αναμνηστικό μετάλλιο 
και χρονομέτρηση και συμμετοχή στον μπουφέ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. 
Σημειώνουμε ότι για τον αγώνα 2 χλμ παιδιών (Fun Race) δεν υπάρχει κόστος συμ-
μετοχής

 
Παράλληλοι αγώνες

- Αγώνας 10 χλμ.: Η διαδρομή  ξεκινά από το λιμάνι και διασχίζει το χωριό, συ-
νεχίζει δίπλα στη θάλασσα ως τη περιοχή Γλυφά όπου και επιστρέφει από τον ίδιο 
δρόμο. 

- Περιπατη-
τική διαδρομή 
10 χλμ:  Η εκ-
κίνηση θα γίνει 
από το λιμάνι 
και η διαδρομή 
θα είναι κυκλι-
κή γύρω από 
το χωριό. Οι 
συμμετέχοντες 
καλούνται να 
έχουν μαζί του 
σακίδιο πλά-
της, κατάλλη-
λα παπούτσια, 
καπέλο και 
νερό. Η περιπατητική διαδρομή δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα και αποτελεί ιδανική 
επιλογή για όσους αγαπούν το περπάτημα. 

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

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

λόγου www.antiparosenplo.gr και στη φόρμα εγγραφών μέχρι την Παρασκευή 27 
Μάιου 2016.  

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

- Έπαθλα: Κύπελλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές για τις κατηγορίες 
γυναικών και ανδρών ενώ θα δοθούν μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Στον αγώνα fun race θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια  για όλα τα παιδιά. 
- Επικοινωνία και ενημερώσεις: Για καθημερινές ενημερώσεις, νέα και πληροφο-

ρίες για πρόγραμμα του αγώνα μπορείτε να επισκέπτεστε την σελίδα και τα social 
media του συλλόγου. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα του Αντί-
παρος Εν Πλω στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας: Αργυράκης Γιώργος 6951 
93317, Κυριακοπούλου Βίκυ 22840 61012, Δανιηλίδης Γιώργος 6973 853790.
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Μία δικαιότατη όσο και ολοκάθαρη 
νίκη με 3-1 πέτυχε ο ΑΟΠ στο δημοτικό 
στάδιο Πάρου, νικώντας τον Ανδριακό, 
στο πλαίσιο αγώνων για την παραμονή 
στην Α’ κατηγορία ΕΠΣΚ.

Ο ΑΟΠ -παρά τα δεκάδες προβλήμα-
τα που προέκυψαν την εβδομάδα πριν 
τον αγώνα με τη διάλυση συνεργασίας 
του με το Νηρέα- στάθηκε καλά μέσα 
στο γήπεδο και πήρε τους τρεις πολύτι-
μους βαθμούς.

Από την άλλη, ο Ανδριακός, ήταν φα-
νερό που τον είχε καταβάλει το άγχος 
για τη βαθμολογική συγκομιδή που επι-
θυμούσε και έτσι, ειδικά στο πρώτο ημί-
χρονο, η άμυνα του ήταν τραγική, δίνο-
ντας στην Παριανή ομάδα προβάδισμα 
ασφαλείας.

Το προφίλ του αγώνα
9ο ΓΚΟΛ: Ο Τριανταφυλλίδης του 

ΑΟΠ εκτελεί φάουλ έξω από τη μεγάλη 
περιοχή των φιλοξενουμένων. Η ψηλο-
κρεμαστή σέντρα που έκανε είχε απο-
δέκτη το Χατζία, ο οποίος πηδώντας 
σχεδόν μόνος του έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0. Το γκολ 
που δέχθηκε η ομάδα του Ανδριακού, 
κάλλιστα θα μπορούσε να επιφέρει 
φωνές προπονητή, ακόμα και σε αγώνα 
πρωταθλήματος παίδων!

18ο ΓΚΟΛ: Ο Κορτιάνος εκτελεί 
συρτό φάουλ από την αριστερή πλά-
για γραμμή της μεγάλης περιοχής του 
Ανδριακού. Τη σέντρα προλαβαίνει ο 
Γιουρτζίδης, όπου με προβολή στέλνει 
για δεύτερη φορά την μπάλα στα δί-
χτυα γράφοντας το 2-0 υπέρ του ΑΟΠ. 
Και σε αυτή τη φάση οι αμυντικοί του 
Ανδριακού ήταν σε άλλο παιχνίδι…

29ο: Μπέρδεμα μεταξύ τερματοφύ-
λακα και αμυντικών του ΑΟΠ δίνει την 
ευκαιρία στον Ανδριακό, με τον Κου-
λουρά, να πετύχει γκολ. Πριν η μπάλα 
περάσει τη νοητή γραμμή, την απομά-
κρυνε ο Δελημπαλταδάκης. 

41ο: Καλή κεφαλιά του Γ. Ζαννάκη 
της Άνδρου, φεύγει δίπλα από το κάθε-
το αριστερό δοκάρι του ΑΟΠ.

55ο: Ο Νίκας του ΑΟΠ «χαζεύει» 
αμυντικό της Άνδρου με μία υπέροχη 
ντρίπλα, αλλά το τελικό σουτ που επι-
χειρεί αποκρούεται από τον Ανδριώτη 

τερματοφύλα-
κα, Παπουτσή.

57ο: Ο Γιουρ-
τζίδης παραλί-
γο να πετύχει 
το γκολ της 
χρονιάς για τον 
ΑΟΠ. Ο επιθετι-

κός της Παριανής ομάδας από το ύψος 
της μεγάλης περιοχής, επιχείρησε ένα 
τέλειο ψαλιδάκι, αλλά ο Ανδριώτης 
τερματοφύλακας με μία υπέροχη εκτί-
ναξη έσωσε την ομάδα του από βέβαιη 
παραβίαση.

58ο: Κεφαλιά πολύ κοντά στην εστία 
του Ανδριακού, από το Νίκα, αποκρού-
εται.

65ο ΓΚΟΛ: Μετά από προσπάθεια 
επιθετικού παίκτη του Ανδριακού, η 
μπάλα βρίσκει το χέρι του Χατζία και η 
διαιτητής κ. Μαθιουδάκης, δείχνει την 
εσχάτη των ποινών. Το πέναλτι εκτελεί 
ο Αρ. Γλυνός και στέλνει την μπάλα στα 
δίχτυα, μειώνοντας σε 2-1, και δίνοντας 
νέο ενδιαφέρον στον αγώνα.

85ο ΓΚΟΛ: Ο Τσόκα, παρά το μικρό 
του ύψος, πηδάει μέσα σε ένα όμιλο 
παικτών –μετά από εκτέλεση κόρνερ- 
και με κεφαλιά γράφει το 3-1 υπέρ του 
ΑΟΠ.

Οι πρωταγωνιστές

ΑΟΠ: Βαιλάρης, Σένκα (87ο Πρί-
φτης), Χασάνι, Δελημπαλταδάκης, 
Μπαρμπαρήγος, Χατζία, Αρκουλής, 
Κορτιάνος (69ο Τσόκα), Νίκας (86ο Κ.Π. 
Σαρρής), Τριανταφυλλίδης, Γιουρτζίδης

Ανδριακός: Παπουτσής, Γαρύφαλ-
λος, Τσορτανίδης, Ισλαμάι, Β. Ζαννάκης, 
Νάζος, Αρ. Γλυνός (86ο Τσιάμαλος), 
Ψαριανός, Μ. Γλυνός Μ. (76ο Νιτσό-
λας(, Γ.  Ζαννάκης, Κουλουράς.

Διαιτητής: Μαθιουδάκης (άριστος), 
με βοηθούς τον κ. Τερζάκη και την κ. 
Μαργαρίτη (καλοί).

Ήττα Μάρπησσας

Απρόσμενη βαριά ήττα δέχθηκε ο 
Μαρπησσαϊκός σε αγώνα στη Σαντορί-
νη, όπου έχασε με 3-0 από τον τοπικό 
Καρτεράδο. 

Οι γηπεδούχοι επέβαλλα το ρυθμό 
τους και προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρο-
νο, με γκολ του Κλουβάτου και Σελι-
στάι. Το τρίτο γκολ ο Μαρπησσαϊκός, το 
δέχθηκε στο 68ο λεπτό, από το Φύτρο.

Όλη η αγωνιστική κίνηση

Όμιλος ανάδειξης πρωταθλητή
ΑΟ Σύρου – Πανθηραϊκός 0-3

Βαθμολογία
1. Πανθηραϊκός 15
2. Μύκονος 10
3. Πανναξιακός 7
4. Θύελλα 6
5. ΑΟ Σύρου 5
6. Άνω Μερά 0
ΣΗΜ.: Μύκονος και Πανθηραϊκός 

ξεκίνησαν με +3 βαθμούς. Πανναξιακός 
και ΑΟ Σύρου ξεκίνησαν με +1 βαθμό.

Επόμενη αγωνιστική
Πανναξιακός – Πανθηραϊκός
Θύελλα Καμαρίου – Μύκονος

Όμιλος παραμονής
ΑΟΠ – Ανδριακός 3-1
Πανσιφναϊκός – Φιλώτι 1-0

Βαθμολογία
1. Φιλώτι 12
2. ΑΟΠ 10
3. Πάγος 8
--------------------------
4. Μήλος 6
--------------------------
5. Σίφνος 3
6. Άνδρος 2
ΣΗΜ.: Το Φιλώτι και η Άνδρος ξεκί-

νησαν με +3 βαθμούς. Από τον Ανδρια-
κό έχουν αφαιρεθεί 2 βαθμοί. ΑΟΠ, και 
Πάγος, ξεκίνησαν με +1 βαθμό.

Επόμενη αγωνιστική
Φιλώτι – Παμμηλιακός
Πάγος – ΑΟΠ
Ανδριακός – Πανσιφναϊκός

Β’ ΕΠΣΚ
ΠΑΣ Νάξου – Σέριφος 2-0
Αίας Σύρου – Λάβα 2-0
Καρτεράδος – Μαρπησσαϊκός 3-0

Βαθμολογία
1. Αίας Σύρου 22
2. Λάβα 22
--------------------------
3. Μάρπησσα 21
--------------------------
4. ΠΑΣ Νάξου 15
5. Καρτεράδος 13
6. Σέριφος 5
7. Τραγαία 4
ΣΗΜ.: Ο Καρτεράδος έχει -2 βαθ-

μούς. ΠΑΣ Νάξου και Σέριφος έχουν 
έναν αγώνα περισσότερο. 

Επόμενη αγωνιστική
Λάβα – Καρτεράδος
Σέριφος – Μαρπησσαϊκός

Κ – 15 (2ος Ομ.)
ΑΟΠ – Αίας Σύρου 1-2

Βαθμολογία
1. Αίας Σύρου 15
2. ΑΟΠ 12
3. Νηρέας -1
4. Σίφνος -1
Σημ.: Νηρέας και Πανσιφναϊκός 

έχουν -2 βαθμούς.

Επόμενη αγωνιστική
Αίας Σύρου – ΑΟΠ

Κ-13 (2ος Ομ.)
Θύελλα – Μαρπησσαϊκός 1-5
ΑΟΠ – Νηρέας 1-1
Παμμηλιακός – ΠΑΣ Νάξου 0-9

Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 15
2. Μαρπησσαϊκός 12
3. ΑΟΠ 10
4. Νηρέας 7
5. Θύελλα 3
6. Παμμηλιακός 0

Επόμενη αγωνιστική
Νηρέας – ΠΑΣ Νάξου
Μήλος - Μαρπησσαϊκός

Δράσεις ΝΟΠ
Τις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Πάρου επισκέφτηκαν 

την Τετάρτη 16/3 οι πρώτες τάξεις του δημοτικού 
σχολείου Μάρπησσας. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΝΟΠ: «Οι μικροί μας 
φίλοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ομίλου 
από τους εκπαιδευτές μας και μάθανε μερικά μικρά 
μυστικά της ιστιοπλοΐας, πράγμα που ο ΝΟΠ θεωρεί 
ηθική υποχρέωση απέναντι στους κατοίκους του νη-
σιού. Είναι μία κίνηση που θα συνεχιστεί μέσα στους 
επόμενους μήνες με σκοπό την ανάδειξη της ναυτικής 
τέχνης από αυτούς που την δίδαξαν και στον υπόλοι-
πο κόσμο, τους νησιώτες».
Ανοιχτή θάλασσα

Ο Ναυτικός όμιλος Πάρου διοργανώνει φέτος πα-

ράλληλα με το τμήμα βασικής εκπαί-
δευσης, τμήμα που απευθύνεται σε 
προχωρημένους ιστιοπλόους και κα-
τόχους βασικού διπλώματος ανοιχτής 
θάλασσας.

Τα μαθήματα γίνονται με σύγχρονο 
σκάφος, ναυπήγησης 2011, Salona 
37, από έμπειρους εκπαιδευτές και 
καθηγητές, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ασφάλεια, σωστικά και πρώτες βοή-
θειες. Οι θέσεις είναι περιορισμένες 
και για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευ-
θυνθούν στη γραμματεία του ΝΟΠ 
(Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00-18:00 
και Σάββατο - Κυριακή: 10:00-18:00 
καθώς και τηλεφωνικά στο 22840 
21800).

Νίκη – Ανάσα
ΑΟΠ – Άνδρος 3-1
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