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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 374
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

■ Αντίπαρος
Αυτό που έγινε στην Αντίπαρο, πρέπει να είναι πα-

γκόσμια πρωτοτυπία. Έτσι, την περασμένη εβδομάδα, 
μετά τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις συμβούλων της 
αντιπολίτευσης και στη συνέχεια τις αλλεπάλληλες 
αρνήσεις των αναπληρωματικών συμβούλων του 
συνδυασμού Λεβεντάκη, ορίστηκε σύμβουλος από 
το συνδυασμό πλειοψηφίας! Πλέον το δημοτικό συμ-
βούλιο Αντιπάρου, απαρτίζεται από εννέα δημοτικούς 
συμβούλους πλειοψηφίας και τέσσερις της αντιπολί-
τευσης!

■ Αντίπαρος 2
Απαρτίζεται από τέσσερις συμβούλους της αντιπολί-

τευσης γράψαμε πιο πάνω; Τες πα… Είμαστε large  Και 
αυτό διότι, από τους τέσσερις συμβούλους της αντιπο-
λίτευσης στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας, 
το παρόν έδωσαν μόνο οι δύο! Προσπαθώ να καταλά-
βω δηλαδή, γιατί γίνονται οι συνεδριάσεις εκεί, καθώς 
πλην της πλειοψηφίας δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άσε 
που απ’ ότι μου λένε φίλοι Αντιπαριώτες περισσότερη 
κόντρα από δικούς του συμβούλους έχει ο Φαρούπος, 
παρά από την αντιπολίτευση.

■ Αντίπαρος 3
Τώρα θα ρωτήσετε όλα αυτά τα παραπάνω δεν 

έχουν ονοματεπώνυμο; Έχουν και παραέχουν. Το χορό 
του στρίβειν άνευ αρραβώνων μάλιστα, άνοιξε –ποιος 
άλλος;- παρά ο επικεφαλής Γιάννης Λεβεντάκης, έτσι 
για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Εκείνος είναι ο υπαί-
τιος της όλης ιστορίας. Δε σεβάστηκε τους ψηφοφό-
ρους του νησιού (για να μην ξεχνούμε ότι οι μισοί πε-
ρίπου ψήφισαν το συνδυασμό του) και τους παράτησε 
–για να τους «τιμωρήσει»- που δεν τον εξέλεξαν και 
πάλι δήμαρχο! Έτσι στη συνέχεια έγινε μπάχαλο ο συν-
δυασμός και είδαμε κάθε τι περίεργο.

■ Αντίπαρος 4
Τώρα, ακούγονται «ψίθυροι» στην Αντίπαρο για ένα 

συνδυασμό και άλλα παρόμοια φληναφήματα. Με 
λίγα λόγια ένα ολοκληρωτικό ιδιότυπο καθεστώς δη-
μοτικών εκλογών. Η αντιπολίτευση σε κάθε τόπο, σε 
κάθε φορέα, έχει ίσως τον πιο σημαντικό λόγο ύπαρ-
ξης, διότι είναι αυτή που ελέγχει. Χωρίς αντιπολίτευση 
έχουμε μονοκρατορία, έχουμε ιδιότυπο καθεστώς και 
νομότυπη δικτατορία. Όταν ακούτε το αντιδημοκρα-
τικό «όλοι μαζί», να ξέρετε ότι από πίσω κρύβονται 
άνομα συμφέροντα που δεν επιθυμούν τον έλεγχο. Το 
«όλοι μαζί» μπορεί να υπάρχει μόνο στο διά ταύτα και 
όχι στην πρόταση και στη λήψη απόφασης. Όποιος/α 
δεν μπορεί να κατανοήσει την παραπάνω πρόταση 
που γράψαμε, είναι αυτός/η που κάνει συνεχή λάθη 
στις πολιτικές επιλογές.

■ Αντίπαρος 5
Όλος ο αγώνας που είχε δώσει ο Λεβεντάκης, στην 

προ κατάληψης της καρέκλας δημάρχου –για όποιον 
θυμάται- ήταν αποκλειστικά και μόνο κατά της κ. Β. 
Μανέτα. Ο κόσμος, οι απλοί ψηφοφόροι ήξεραν γι’ 

αυτόν μόνο και μόνο διότι αντιπολιτευόταν την πρ. 
κοινοτάρχη. Όταν κατέλαβε την καρέκλα –που τόσο 
επιθυμούσε- ο κ. Λεβεντάκης, φάνηκε και η πολιτική 
γύμνια της σκέψης του. Μπήκε πίσω απ’ ότι είχε αφή-
σει η προηγούμενη κοινοτική αρχή (βλ: βιολογικό) και 
προσπάθησε να επιδειχθεί πολιτικά. Σχεδόν ό,τι έπιασε 
το άφησε στη μέση. Σχεδόν τίποτα δεν ολοκλήρωσε.

■ Αντίπαρος 6
Αφήνω στην άκρη ακόμα, ότι ουσιαστικά και ο Λε-

βεντάκης δεν είχε αντιπολίτευση. Ό,τι γίνεται σήμερα 

στην Αντίπαρο, γινόταν σε μικρότερη κλίμακα και στην 
εποχή του (2010-2014). Και τότε είχαμε το φαινόμενο 
των παραιτήσεων συμβούλων, με πρώτο και καλύτερο 
το συμπαθή κατά τα άλλα Ν. Μαριάνο, που ήταν και 
εκείνος όπως θυμόσαστε επικεφαλής συνδυασμού. 
Ένας – δύο προσπαθούσαν να ασκήσουν αντιπολίτευ-
ση από το συνδυασμό του και η πάλαι ποτέ «Μένου-
με Αντίπαρο», που όμως είχαν πρόβλημα λόγω του 
rotation συμβούλων που είχαν επιλέξει, λες και ήταν ο 
Παναθηναϊκός επί Βαρδινογιάννη.

■ Αντίπαρος 7
Αυτή την κατάσταση αντιμετώπισε τότε ο Λεβεντά-

κης. Είχε γίνει «φίρμα» στο νησί λόγω της έντονης 
αντιπαράθεσης με την κ. Μανέτα, δεν είχε αντιπολί-
τευση, βρήκε έτοιμα πράγματα στην αρχή να κάνει για 
να δείξει κάποιο έργο και κυρίως, είχε βρει και χρήμα 
από την κυρία Βαρβάρα. Και για να πούμε ξεκάθαρα 
τα πράγματα, αν η κ. Μανέτα είχε αποφασίσει να θέσει 
εκ νέου υποψηφιότητα το 2010, δεν πολύ-πιστεύω ότι 
ο Λεβεντάκης θα κέρδιζε. Η κυρά Βαρβάρα είχε τον 
τρόπο να νικάει στις εκλογές, έστω και με τον παλαιο-
κομματικό τρόπο που την κατηγορούσαν. Ήταν τέτοιος 
ο θαυμασμός Λεβεντάκη για την κ. Μανέτα, που στη 
συνέχεια για να κερδίζει πολιτικούς πόντους, διέδιδε 
«σιωπηρά»: «η κυρά Βαρβάρα με υποστηρίζει!».

■ Αντίπαρος 8
Θα μπορούσα να συντάσσω σελίδες επί σελίδων 

για την πολιτική σκηνή της Αντιπάρου, αλλά σταματώ 
εδώ, κυρίως για να γράψω ότι με τις ψήφους της Αντι-
πάρου έγινε και η ανατροπή της εποχής Ροδίτη στην 
τοπική ΝΔ. Στην Αντίπαρο έχασε ο Ροδίτης, στην Αντί-
παρο κέρδισε η Ιφιγένεια. Γιατί τώρα θα με ρωτήσετε 
τα γράφω αυτά. Απλά, και είναι γνωστό, είμαι με την κ. 
Μανέτα 100%, σχεδόν από την αρχή που τη γνώρισα. 
Έτσι, η κ. Βαρβάρα ίσιωσε το μαλλί της και επειδή είχε 
πάρει και κάτι ανάποδες… γύρισε το αποτέλεσμα στην 
Αντίπαρο για την τοπική ΝΔ. «Δεν μεταδίδω άλλο. 
ΓΚΟΟΟΛ».

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
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Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στις επιχειρήσεις πώλησης  / αντικατάστασης 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών τα εξής, σύμφωνα με το έγγραφο του 
Ε.Ο.Α.Ν. 2056/24.11.2014:

     Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων πρέπει να 
αποθηκεύονται προσωρινά και να τοποθετούνται σε ασφαλές σημείο σε κατάλληλους 
κάδους . 

     Η παράδοση των αποβλήτων συσσωρευτών πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένους 
συλλέκτες και να συνοδεύεται από το Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνου Αποβλήτου.

     Οι πωλήσεις / αντικαταστάσεις πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο διακίνησης 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων.

     Οι προμηθευτές / εισαγωγείς των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, πρέπει να είναι 
ενταγμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στην 
                                                             ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν.: http://www.eoan.gr

                                                                                   
                                                                                    Επισημαίνεται τέλος ότι οι επιχειρήσεις πώλησης 
                                                                                         / αντικατάστασης συσσωρευτών δεν 
                                                                                          υποχρεούνται να έχουν υπογράψει σύμβαση 
                                                                                           συνεργασίας με συστήματα εναλλακτικής 
                                                                                            διαχείρισης ή με επιχειρήσεις ανακύκλωσης 
                                                                                           συσσωρευτών.

Η συμμετοχή σας είναι η δύναμή μας

Νέα του ωδείου
«Mυθωδία»

Την Τρίτη 29 Απριλίου έως  το 
Σάββατο 2 Απριλίου 2016, πραγ-
ματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό 
workshop στο Ωδείο Μυθωδία σε 
συνεργασία με το Ωδείο από την 
Ελβετία, Arts d essence. 

Σε αυτό δίδαξαν καθηγητές του 
ωδείο Arts d essence καθώς και ο 
Α’ κορυφαίος τσελίστας της Κ.Ο.Α. 
κ. Δημήτρης Γούζιος. Με αφορμή 
το σεμινάριο, ήρθε στο νησί μας 
μια ομάδα περίπου 40 ατόμων από την Ελβετία, οι οποίοι πέρα από τα μαθήματα 
μουσικής & την γνωριμία με έργα ελλήνων συνθετών, ήρθαν σε επαφή με την κουλ-
τούρα και την φύση του νησιού. Στο workshop έλαβαν μέρος και έλληνες μαθητές. 
Η μουσική αυτή συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια μοναδική συναυλία των συμμε-
τεχόντων, την Παρασκευή 1 Απριλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, όπου  
και ανανεώθηκε το  ραντεβού για του χρόνου. Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η 
ανταλλαγή μουσικών γνώσεων και εμπειριών  των μαθητών των δύο  Ωδείων και η 
καλύτερη γνωριμία των δύο λαών, καθώς αποτελεί την αρχή μιας σειράς ανταλλα-
γών με το ωδείο της Ελβετίας.

 
Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ωδείου Μυθωδία

Μαρουλία Κοντού

Ανακοίνωση
Κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα λειτουργήσουν στο Ωδείο Μυ-

θωδία καθημερινά προγράμματα για παιδιά, πρωινά 09.00-14.00, καθώς και θερινά 
τμήματα μουσικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα 
τηλ. 22840 23202, κιν. 6987 168 611, www.mythodia.gr

Ημερίδα για την υγεία
Ημερίδα – ανοιχτή συζήτηση με το κοινό με θέμα: «Ιός των ανθρώπινων θηλω-

μάτων ή κονδυλωμάτων – Αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στον 
σχολικό πληθυσμό της Πάρου», διοργανώνεται στην Πάρο.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το γραφείο αγωγής υγείας του νοσοκομείου Σύ-
ρου, η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων και η ένωση συλλόγων 
γονέων και κηδεμόνων δήμου Πάρου, την Κυριακή 17/4/2016, στην αίθουσα 
πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικιά, στις 10:30  π.μ. 

Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη ενός σοβαρού προβλήματος δημόσιας υγεί-
ας που δυνητικά μπορούν να αντιμετωπίσουν όλοι οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι 
και των δύο φύλων, καθώς και η ενημέρωση των τρόπων μετάδοσης και πρόληψης 
αυτού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΟΜΟΚΟΥ 5 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ:210-8802770-2108802676- 6970282064
Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εργάζονται με ένα σκοπό.
Να καταβάλλουν έγκαιρα και δίκαια τις ενισχύσεις των ελλήνων γεωργών, τηρώντας στο ακέραιο 

τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταμείων, ώστε να μην επιβάλ-
λονται πρόστιμα στη χώρα μας. 

Ο στόχος μας είναι απλός. Ούτε ένα ευρώ χαμένο για τους γεωργούς, ούτε μία ημέρα καθυστέρηση 
στις πληρωμές, ούτε ένα ευρώ πρόστιμο για τη χώρα. Για να τον επιτύχουμε, εκτός από τη δική μας 
δουλειά, απαιτείται η ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων των γεωργών και κτηνοτρόφων, η 
τήρηση των υποχρεώσεών τους και η συνεργασία τους στη διαδικασία των ελέγχων.

Οργανώνουμε ενημερωτικές συναντήσεις με γεωργούς, κτηνοτρόφους,  γεωργικούς συμβούλους, 
φορείς υποβολής των αιτήσεων κ.λ.π  σε όλη την Ελλάδα και όσον αφορά στην περιοχή ευθύνης της 
Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής –Αιγαίου στους παρακάτω νομούς:

Ημερομηνία ΝΟΜΟΣ Τόπος Ώρες Ημερίδας

13/4/2016 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ-POΔΟΣ 18:00-20:00

14/4/2016 ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ,  

Ηρ. Πολυτεχνείου 5, Πόλη Χίου
18:00-20:00

18/4/2016 ΣΑΜΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ 

ΜΕΓΑΡΟΥ, Πλατεια Αγίου Σπυρίδωνος, Βαθύ
18:00-20:00

19/4/2016 ΛΕΣΒΟΥ
 Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Μικράς 

Ασίας 2 Μυτιλήνη 
19:00-21:00

25/4/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 4, ΑΧΑΡΝΕΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 11.30-13.30
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Αλλαγές στην 
τοπική ΝΔ

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 3 Απριλίου 2016, 
οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ. Σε Πάρο – Αντίπα-
ρο εξελέγησαν (με έντονο χρώμα) οι παρακάτω:

Πρόεδρος:
Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου: 146 (εκλ.)
Κων/νος Ροδίτης 120

Διοικητικό Συμβούλιο:
Βασιλική Σαρρή 108
Θεοδοσία Κονταράτου – Μανωλάκη 97
Βαρβάρα Μανέτα 90
Παντελής Μπαφίτης 74
Κατερίνα Λουκή 65
Βάσω Αλιπράντη 48
Μιχάλης Τριαντάφυλλος 38
Θεοφάνης Θηβαίος 36
Κώστας Μάζαρος 36 (εκλ.)
Γιάννης Μπιζάς 31
Στέλιος Λουκής 19
Γιώργος Ραγκούσης 17
Μάρκος Σπύρου 8

Σύνεδροι για το Ι’ τακτικό συνέδριο:
Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου 152
Λουίζος Κοντός 137 (εκλ.)
Ιωάννης Αλιπράντης 112
Κώστας Ροδίτης 99
Μιχάλης Τριαντάφυλλος 20.

Τάδε έφη Ιφιγένεια
Η νέα πρόεδρος της ΝΔ Πάρου - Αντιπάρου, κ. Ιφι-

γένεια Χατζηγεωργίου, δημοσιοποίησε το παρακάτω 
μήνυμα για την εκλογή της: 

«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα μέλη 
που προσήλθαν στις εκλογές για την ανάδειξη προέ-
δρου και μελών της Τ.Ο. της Ν.Δ. Πάρου-Αντιπάρου. 
Σήμερα γυρίζουμε σελίδα και όλοι μαζί ανανεωμένοι 
και ενωμένοι προχωρούμε μπροστά, συνοδοιπόροι σε 
αυτή την δύσκολη προσπάθεια. 

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητή-
ρια στα εκλεγμένα μέλη, στους συνέδρους αλλά και 
σε όσους υποψήφιους δεν εξελέγησαν και να τους 
διαβεβαιώσω πως σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύ-
ει κανείς. Όλοι μαζί προχωρούμε με λύσεις και προ-
τάσεις τόσο για τη Νέα Δημοκρατία όσο και για τον 
τόπο μας».

Το νέο ΔΣ
Κατά τη συνεδρίαση στις 6 Απριλίου 2016 η δημο-

τική τοπική επιτροπή Πάρου - Αντιπάρου της ΝΔ, συ-
γκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου

Αντ ιπρόεδρος : 
Παντελής Μπαφίτης

Γραμματέας: Βασι-
λική Σαρρή

Υπεύθυνη του Το-
μέα Γυναικών: Βαρ-
βάρα Μανέτα

Ταμίας: Κατερίνα 
Λουκή

Τακτικά μέλη: Θε-
οδοσία Μανωλάκη- 
Κονταράτου, Βασιλική 
Αλιπράντη, Μιχάλης 
Τριαντάφυλλος, Θεοφάνης Θηβαίος, Κωνσταντίνος 
Μαζαρός, Κωνσταντίνος Ροδίτης.

Οι πρώτες κινήσεις
Η τοπική οργάνωση της ΝΔ για πρώτη φορά στην 

ιστορία της δραστηριοποιήθηκε από τις 10 Απριλίου 
2016 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι διευθύνσεις 
της είναι: 
Facebook: https://www.facebook.com/Nd.parou.
antiparou/
Twitter: https://twitter.com/nd_parou
Ακόμα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα που αναλαμβά-
νουν τους τομείς δράσης της τοπικής οργάνωσης στα 
νησιά μας. Συντονιστής στους τομείς δράσης τέθηκε ο 
κ. Λουίζος Κοντός. Πιο συγκεκριμένα:
Συντονιστής δράσεων: Λουίζος Κοντός 
Τομέας εκλογικού προγραμματισμού και σχε-
διασμού: Ηλίας Κουντρομιχάλης, Παντελής Βιώνης 
(Παροικιά), Τριπολιτσιώτης Μιχάλης (Νάουσα), Κώ-
στας Πούλιος (Αγκαιριά), Γιώργος Πούλιος (Πίσω λι-
βάδι), Δαμιανός Παλαιολόγος (Αντίπαρος)
Τομέας τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης: 
Γιάννης Βασιλόπουλος και Γιώργος Ραγκούσης
Τομέας τουρισμού: Γιώργος Μπαφίτης και Δημή-
τρης Πετρόπουλος.
Τομέας υγείας: Χριστίνα Καλλούς-Δαφερέρα
Τομέας επιχειρηματικότητας: Στέλιος Αλιπράντης 
και Βασιλική Αλιπράντη
Τομέας νέας γενιάς: Ελένη Σαρρή και Αμαλία Πο-
λυκανδρίτη
Τομέας αλιείας: Φραγκίσκος Τσαντάνης και Δημή-
τρης Σκιαδάς
Τομέας παιδείας και πολιτισμού: Γιώργος Σπα-
θόπουλος
Τομέας ναυτιλίας: Ηλίας Κουντρομιχάλης
Τομέας κοινωνικών υποθέσεων: Χριστίνα Αλι-
πράντη
Τομέας οργανωτικού: Θεοδοσία Μανωλάκη-Κο-
νταράτου
Τομέας αγροτικών υποθέσεων: Αθηνά Σπανού-
Πούλιου
Γραφείο τύπου και μέσων πληροφορικής και 
κοινωνικής δικτύωσης: Στέλιος Λουκής, Ραφαέλα 
Σκλαβούνου, Ανδρέας Κονταράτος
Τομέας γυναικών: Υπεύθυνη: Βαρβάρα Μανέτα, 
Κατερίνα Μοστράτου, Ευγενία Μαύρη, Ανδριανή Μπα-
φίτη, Σεβαστή Χανιώτη, Ιακωβίνα Χριστοφόρου
Νομικός σύμβουλος: Γεωργία Μελανίτη.

Παιδίατρος
Το Ν.Π.Δ.Δ. κοινωνικής προστασίας πρόνοιας και 

αλληλεγγύης δήμου Πάρου, στο πλαίσιο εφαρμογής 
του προγράμματος «εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής» ενημέρωσε για τις δράσεις της 
παιδιάτρου κ. Ευαγγελίας Αλιφιέρη.

Συγκεκριμένα στους παιδικούς σταθμούς του δήμου 
μας θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρόληψης 
συστηματικός αναπτυξιολογικός -παιδιατρικός ακοο-
λογικός έλεγχος, ενώ επί τη βάσει των αποτελεσμά-
των που θα προκύπτουν από τους διενεργηθέντες 
ελέγχους. Θα συστήνεται ανάλογα η παραπομπή του 
παιδιού για τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Ταμείο 
Ειδικής Θεραπείας στις περιπτώσεις που αυτό θα κρί-
νεται απαραίτητο (λόγου, κίνησης κλπ).

Οι ανωτέρω έλεγχοι θα γίνονται μέσω τηλεϊατρικής 

στο Κ.Υ. Πάρου, γεγονός που θα απαλλάσσει τους εν-
διαφερόμενους από την ταλαιπωρία και τα έξοδα για 
την μετάβασή τους στη Σύρο ή την Αθήνα. Επίσης, θα 
πραγματοποιείται εντελώς δωρεάν η εξέταση για όλα 
τα άπορα και ανασφάλιστα παιδιά προσχολικής ηλικί-
ας, τα οποία μέχρι σήμερα αναμένουν διάγνωση στη 
λίστα της ΕΠΑΨΥ.

Τέλος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της δη-
μοτικής αρχής: «[…] Με τις ανωτέρω δράσεις του, το 
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλ-
ληλεγγύης του Δήμου Πάρου κάνει ένα ουσιαστικό 
βήμα προς την κατεύθυνση της στήριξης των ασθε-
νέστερων και πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
του Δήμου μας, ενώ παράλληλα προσφέρει ουσια-
στική διέξοδο στην επίλυση των προβλημάτων στον 
ευαίσθητο τομέα της προληπτικής παιδιατρικής, στη-
ρίζοντας ενεργά και αποτελεσματικά τις οικογένειες 
που το έχουν ανάγκη».

Τσιμεντόβλακες…

Ξεκινάμε με την καλή είδηση: Στο πλαίσιο της 
προσπάθειας για την βελτίωση των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων του δήμου μας, ολοκληρώθηκε η πρώτη 
φάση των εργασιών ανακαίνισης του δημοτικού γη-
πέδου Αρχιλόχου, που πραγματοποίησε η αθλητική 
επιτροπή της ΚΔΕΠΑΠ, σε συνεργασία με την τεχνική 
υπηρεσία του δήμου Πάρου.

Οι εργασίες αφορούσαν την επισκευή και αποκατά-
σταση σοβάδων στους χώρους εισόδου των αποδυτη-
ρίων, την τοποθέτηση πλακών Καρύστου στην είσοδο 
των κερκίδων, το βάψιμο των κτηριακών εγκαταστά-
σεων, των τοιχίων περιμετρικά και των κερκίδων την 
αποκατάσταση των φθορών στους πάγκους καθώς 
και την τοποθέτηση επιγραφής σήμανσης του γηπέ-
δου.

Οι επεμβάσεις αυτές ήταν απαραίτητες τόσο για την 
καταλληλότητα χρήσης και την αισθητική βελτίωση του 
χώρου, όσο και για την ασφάλεια των αθλητών, προ-
πονητών, παραγόντων και θεατών. Σημειώνουμε ότι 
στο νησί μας θα φιλοξενηθούν το προσεχές διάστημα 
μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις όπως το πανκυκλαδι-
κό τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου, μία ιδιαίτερα 
σημαντική διοργάνωση στις Κυκλάδες και μία από τις 
μεγαλύτερες της χώρας, τόσο σε επίπεδο αγωνιστι-
κού ενδιαφέροντος όσο και σε επίπεδο προσέλευσης 
αθλητών και θεατών. Παράλληλα θα διεξαχθεί φιλικός 
αγώνας ανάμεσα στην εθνική ομάδα ενόπλων και την 
ομάδα επίλεκτων ποδοσφαιριστών από τις Κυκλάδες, 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προς τιμή του παρια-
νού ήρωα Νικόλα Στέλλα, τα έσοδα του οποίου θα 
διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ακόμα, στη 
δεύτερη φάση των εργασιών έχει προγραμματιστεί η 
βελτίωση των εσωτερικών χώρων των εγκαταστάσε-
ων, καθώς και η τοποθέτηση καθισμάτων.

Σε σχετικό μήνυμα του προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ, κ. 
Θανάση Μαρινόπουλου, σημειώνεται: «Ευχαριστούμε 
τον ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκό και ιδιαίτερα τον κ. Γιώργο 
Γεμελιάρη, την πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας 
Μάρπησσας κ. Άννα Αντωνοπούλου, τον πρόεδρο της 
δημοτικής κοινότητας Αρχιλόχου κ. Στρατή Χριστόφο-
ρο για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν, τους κ. 
Χρήστο Παντελαίο και Χρήστο Σάμιο για τη δωρεάν 
παραχώρηση υλικών βαφής καθώς και  όλους όσοι 
συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του έργου 
που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά στην κα-
τεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης του τοπικού μας 
ποδοσφαίρου».

Οι τσιμεντόβλακες
Πριν ακόμα στεγνώσει η μπογιά από τις εργασίες 

που έγιναν στο γήπεδο Αρχιλόχου, εργασίες που θυ-
μίζουμε θα βοηθήσουν τα μέγιστα κυρίως τη νεολαία 
του νησιού μας, έδρασαν οι μάγκες της νυκτός…

Έτσι, με σπρέι έβαψαν τους τοίχους του γηπέδου, 
σκορπίζοντας θυμηδία σε κάθε πολίτη που δεν μπο-
ρεί να αντιληφθεί το σκοπό για τον οποίο κάποιος/οι 
αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο…
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Master Plan λιμανιού
Υπογράφτηκε στις 5/4/16, στο γραφείο του λιμενικού ταμείου Πάρου - Αντιπάρου, 

η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «Γενικό προγραμματικό σχέδιο (master plan) 
λιμένα Πάρου», η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές προγραμμα-
τικών σχεδίων για λιμένες εθνικής σημασίας που έχει εκδώσει η γενική γραμματεία 
λιμένων.

Ανάδοχος μελετητής είναι, μετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία που προκη-
ρύχθηκε -και εγκρίθηκε πρόσφατα με απόφαση του Γ.Γ. της αποκεντρωμένης διοί-
κησης Αιγαίου, σύμπραξη μελετητικών γραφείων.

Η σύμβαση περιλαμβάνει μελέτες: λιμενικών έργων, κυκλοφοριακής οργάνωσης, 
μηχανολογικών - ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο λιμένα, οικονομικές / οικο-
νομοτεχνικές, πολεοδομικής οργάνωσης και χωροταξικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονι-
κές κτηριακής υποδομής λιμένα, ειδικές αρχιτεκτονικές ελεύθερων χώρων λιμένα, 
και περιβαλλοντικές. Στη σύμβαση προβλέπεται για το λιμένα Πάρου, η κατάρτιση 
των εξής τευχών - παραδοτέων της μελέτης: α) Στρατηγικό σχέδιο του λιμένα, με 
προγραμματισμό 25ετίας, β) περιγραφή και οικονομοτεχνική διερεύνηση των ανα-
πτυξιακών προτάσεων, γ) επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan) του λιμένα, με προ-
γραμματισμό 5ετίας, και δ) στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
λιμένα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
καθυστερήσεων εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων από αρμόδιους φορείς. Η αξία της 
σύμβασης είναι 63.195 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα χρηματοδο-
τηθεί από ίδιους πόρους του λιμενικού ταμείου Πάρου - Αντιπάρου. 

Στη σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε συμμετείχαν 
ο πρόεδρος του λιμενικού 
ταμείου, κ. Στ. Καραχάλιος, 
η αντιδήμαρχος κ. Δώρα 
Σαρρή, ως εκπρόσωπος 
του δημάρχου κ. Μ. Κω-
βαίου, υπηρεσιακοί εκπρό-
σωποι φορέων του δήμου 
Πάρου, εκπρόσωπος των 
μελετητών, κ.α. Στη σύ-
σκεψη συζητήθηκαν τα 
προβλήματα λειτουργίας 
του λιμένα Πάρου, οι επι-
πτώσεις στον οικισμό της 
Παροικιάς, οι αναπτυξια-
κές προοπτικές και υποδο-
μές σε σχέση με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού (κρουαζιερόπλοια, σκάφη 
αναψυχής κλπ.), και έγινε πλήρης ενημέρωση του εκπροσώπου των μελετητών με 
το υλικό και τα στοιχεία (εκθέσεις, σχέδια) από τις ολοκληρωμένες / εγκεκριμένες 
σχετικές μελέτες του λιμενικού ταμείου για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 

Τέλος, έγινε επίσκεψη στις λιμενικές εγκαταστάσεις σε όλο την έκταση της χερσαί-
ας ζώνης, για επιτόπια αναγνώριση από το μελετητή των υφιστάμενων υποδομών 
και των συνθηκών λειτουργίας του λιμένα Πάρου.
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Εξοπλισμός
πυροσβεστικής

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσ-
σεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» η πράξη «εξοπλι-
σμός πυροσβεστικού σώματος για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου», με προϋπολογισμό  
2,9 εκ. ευρώ.

Το έργο αφορά στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του υπάρχοντος πυρο-
σβεστικού - διασωστικού εξοπλισμού της περιφέρειας και έχει στόχο τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών - διασωστικών επεμβάσεων, αλλά 
και την ενίσχυση των μέτρων περιορισμού ή και αποτροπής μεγάλων φυσικών και 
τεχνολογικών καταστροφών.

Η προμήθεια περιλαμβάνει 15 πυροσβεστικά οχήματα, ένα επιβατηγό όχημα τύ-
που ΒΑΝ, πυροσβεστήρες, αντιπυρικές στολές, κλπ, για τα νησιά του Ν. Αιγαίου. Ένα 
εκ των πυροσβεστικών οχημάτων (4Χ4), εκτός δρόμου, χωρητικότητας 2500 λίτρων 
νερού, προορίζεται για την Πάρο.

Αμφικτιονία
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2016, στο αμφιθέατρο του μου-

σείου της Ακροπόλεως,  η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με σκοπό 
την ίδρυση «αμφικτιονίας αρχαίων ελληνικών πόλεων», με πρωτοβουλία του δήμου 
Μαραθώνα. 

Βασική επιδίωξη της παραπάνω «αμφικτιονίας» θα είναι η προώθηση του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού, η βέλτιστη οργάνωση του πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο και 
η σωστή διαχείριση των θεμάτων του, όπως και η προστασία, η διεκδίκηση και η 
διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. 

Στην τελετή παραβρέθηκε η πρόεδρος 
εθνικής επιτροπής για την UNESCO κ. 
Αικ. Τζιτζικώστα, ο υπουργός εσωτε-
ρικών κ. Παν. Κουρουμπλής, αντιπερι-
φερειάρχες, εκπρόσωποι περιφερειών, 
δήμων και άλλων φορέων απ’ όλη την 
Ελλάδα, καθώς και πρέσβεις διαφόρων 
χωρών. 

Το δήμο Πάρου εκπροσώπησε ο αντι-
δήμαρχος κ. Μανώλης Μαλαματένιος, 
ο οποίος υπέγραψε το πρωτόκολλο συ-
νεργασίας.

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!
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Έκθεση στις 
Λεύκες

 Ο δήμος Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ θα φιλοξενήσει την 
έκθεση σύγχρονης αγιογραφίας και ζωγραφικής, της 
αναγνωρισμένης εικαστικού Τίνας Μάσχα, με τίτλο: 
«Στο πέρασμα των αιώνων».

Η έκθεση θα διαρκέσει από 22 Απριλίου έως 11 
Μαΐου 2016 και θα φιλοξενηθεί στο κοινοτικό μέγαρο 
Λευκών. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββα-
το 23 Απριλίου  και ώρα 20:00

Το κοινό της ευρύτερης περιοχής, θα έχει την ευκαι-
ρία να γνωρίσει από κοντά, τη δύναμη της σύγχρονης 
μεταβυζαντινής αγιογραφίας, μέσα από την αρμονική 
συνύπαρξη των λαμπρών χρωμάτων της σύγχρονης 
ζωγραφικής και των αδρών βυζαντινών γραμμών της 
Τίνας Μάσχα, που εμπνέουν μια αναλλοίωτη μυστα-
γωγία. Η δημιουργός έχει παρουσιάσει έργα της, σε 
περισσότερες από 30 ατομικές εκθέσεις, ενώ έργα της 
βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και ιδιωτικές συλ-
λογές εντός και εκτός της Ελλάδος. Στην αναζήτηση 
της, συμβάλλει καθοριστικά η αγιογράφηση του κα-
θεδρικού ναού στην Ακρά, πρωτεύουσα της Γκάνα. Η 
Τίνα Μάσχα γεννήθηκε στη Χίο και σπούδασε ζωγρα-
φική, αγιογραφία και την τεχνική της εγκαυστικής. Οι 
ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι: 10:00 – 14:00 
και 18:00 – 22:00 και η είσοδος για το κοινό είναι 
ελεύθερη.

«Salon Modial 
du Tourisme 
2016» 

 Με τη διεθνή έκθεση «Salon 
Modial du Tourisme 2016», η 
οποία διεξήχθη στον εκθεσια-
κό χώρο «Port de Versailles» 
στο Παρίσι, ο δήμος Πάρου 
έκλεισε τον κύκλο συμμετο-
χών του σε διεθνείς εκθέσεις 
τουρισμού για το πρώτο μέ-
ρος του 2016. 

Ο δήμος Πάρου συμμετείχε 
μαζί με άλλα νησιά στο περί-
πτερο της περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. Το stand της Πάρου, 
σύμφωνα με δελτίο τύπου του 
δήμου μας, δέχτηκε πολλούς 
επισκέπτες, οι οποίοι εκδήλω-
σαν μεγάλο ενδιαφέρον για το 
νησί, ενώ όπως είναι ήδη γνω-
στό οι γάλλοι τουρίστες είναι 
οι πρώτοι σε επισκεψιμότητα 
στις Κυκλάδες αλλά και στην 
Πάρο. 

Τέλος, το δήμο Πάρου εκπροσώπησε ο κ. Λουκιανός 
Πολυκανδριώτης, μέλος της επιτροπής τουρισμού και 
ανάπτυξης δήμου Πάρου.

Έλεγχοι!

Συνάντηση με το γενικό γραμματέα εμπορίου και 
προστασίας καταναλωτή του υπουργείου οικονομίας 
– ανάπτυξης και τουρισμού, κ. Αντώνη Παπαδεράκη, 
είχε την Τρίτη 12 Απριλίου, στο γραφείο του ο αντιπε-
ριφερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γεώργιος Λεονταρίτης.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου του επιμελητηρίου Κυ-
κλάδων, κ. Γιάννης Ρούσσος και ο προϊστάμενος του 
τμήματος  εμπορίου Κυκλάδων, κ. Γιάννης Σιγάλας, 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στα προβλήματα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην καταπολέμηση 
του παραεμπορίου, στην εντατικοποίηση των ελέγχων 
της αγοράς ενόψει Πάσχα, καθώς και ζητήματα που 
άπτονται της προσπάθειας τόνωσης της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας και της προστασίας των κατα-
ναλωτών.

Με κοινή συνισταμένη την πεποίθηση πως η μικρο-
μεσαία επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει μο-
χλό επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, οι δύο 
άνδρες συμφώνησαν να υπάρχει «ανοιχτός δίαυλος» 
επικοινωνίας και συνεχής συνεργασία.

Επιστολή για 
αγροκήπιο

Ο σύλλογος εργαζόμενων στους οργανι-
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Πάρου-Αντιπά-
ρου, σχετικά με το αγροκήπιο Παροικιάς, έστειλε την 
παρακάτω επιστολή:

«Πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο ότι ο υπουρ-
γός εσωτερικών κ. Κουρουπλής προτίθεται να δώ-
σει σε μικρούς Δήμους, κάτω των 20.000 κατοίκων, 
οικονομική βοήθεια για την υλοποίηση δύο ώριμων 
έργων. 

Ανεξάρτητα από το αν υλοποιήσει την πρότασή του 
ο υπουργός ή όχι, εμείς ως σύλλογος θυμίζουμε στο 
Δήμαρχο και ενημερώνουμε εν νέου τους πολίτες της 
Πάρου ότι, πριν από δύο περίπου μήνες, κατατέθη-
κε αίτημα συζήτησης για την πρόταση αξιοποίησης 
του αγροκηπίου της Παροικιάς. Σύμφωνα με το πα-
ραπάνω αίτημα, είμαστε, όλοι οι φορείς δημιουργίας 
και υποστήριξης της πρότασης, ακόμα σε αναμονή 
καθορισμού ημερομηνίας μονοθεματικού Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπου με παρουσία γεωπόνου και αρχιτέ-
κτονα θα αναπτυχθεί αυτή, ώστε να δοθεί η έγκριση 
και να ξεκινήσει η υλοποίησή της. 

Ως σύλλογος πιστεύουμε ότι είναι η πιο ολοκλη-
ρωμένη πρόταση που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο 
Δήμος προς υλοποίηση. Έχει γίνει μια εμπεριστατω-
μένη μελέτη τόσο για τις καλλιέργειες που μπορούν 
να δημιουργηθούν, όσο και για τις κτηριακές εγκα-
ταστάσεις που θα φιλοξενήσουν τις δράσεις που θα 
αναπτυχθούν. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης, δίνεται έμφαση στην βιωματική εκπαίδευ-
ση, μέσω του σχολείου που θα γίνει στο χώρο, που 
αφορά την οικολογική καλλιέργεια της γης και τα βι-
ολογικά προϊόντα που θα παραχθούν, σε συνδυασμό 
βεβαίως με τη γνώση του λαογραφικού και όχι μόνο 
πολιτισμού της Πάρου. Ο στόχος είναι το αγροκήπιο 
να έχει διασύνδεση όχι μόνο με την περιφέρεια της 
Πάρου αλλά και με όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Η 
πρόταση που υποστηρίζουμε επί της ουσίας προβλέ-
πει, σε συνδυασμό και με άλλες δραστηριότητες που 
θα αναπτυχθούν, το αγροκήπιο να γίνει μια πρό-
τυπη Γεωπονική Ακαδημία ανταλλαγής ιδεών, 
προϊόντων και γνώσης, η οποία θα είναι επισκέ-
ψιμη όλο το χρόνο από αγρότες, επιστήμονες, 
μαθητές, φοιτητές. 

Με αυτή την μορφή αξιοποίησης, θα σταλούν μη-
νύματα προς όλους. Θα φανεί πως θέλουμε τα νησιά 
μας, πως αντιλαμβανόμαστε την σωστή χρήση της 
γης, του φυσικού  περιβάλλοντος, της παράδοσης, 
των παραδοσιακών οικισμών, της ιστορίας, του πο-
λιτισμού. 

Όλα αυτά οφείλουμε να τα αναδημιουργήσουμε, 
οφείλουμε να δώσουμε πίσω στο αγροκήπιο τη χα-
μένη του αίγλη, οφείλουμε να γνωρίσουμε στα παιδιά 
μας την αξία της μάνας γης, οφείλουμε να γράψουμε 
τη δική μας ιστορία ως πολίτες αυτού του τόπου αυτή 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οφείλουμε να είμα-
στε έτοιμοι να δώσουμε απάντηση στα λευκά χαρτιά 
που εξακολουθούν να κραδαίνουν κάποιοι υπουργοί 
στα πρόσωπά μας».

Καθαριότητα
Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας συμμετέχει και 

φέτος στο «Let’s do it Greece», καθαρίζοντας την 
ακτογραμμή Πίσω Λιβάδι - Δρυό. 

Στην προσπάθεια θα γίνουν δύο ομάδες δράσης. Η 
μία θα ξεκινήσει από το Π. Λιβάδι και η άλλη από το 
Δρυό. 

Οι διοργανωτές περιμένουν τους εθελοντές για 
την καθαριότητα την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 στις 
10:00 το πρωί. Σημειώνεται ότι τα παιδιά θα πρέπει να 
είναι με συνοδεία γονιών.

Πού είναι 
καλύτερα;

Ως γνωστόν οι ασφαλιζόμενοι του ΟΑΕΕ στο νησί 
της Πάρου, αλλά και της Αντιπάρου, ανήκουν στον 
ΟΑΕΕ της Νάξου, με αποτέλεσμα κάθε επιχειρηματίας 
να υποχρεούται να μετακινηθεί για μία απλή θεώρηση 
του βιβλιαρίου του.

Μέχρι πρότινος ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος 
Πάρου – Αντιπάρου για τη διευκόλυνση των μελών 
του εξυπηρετούσε τη διαδικασία αυτή, σε συνεργασία 
με τον ΟΑΕΕ της Σύρου.

Το τελευταίο διάστημα όμως ο σύλλογος δεν μπορεί 
να εξυπηρετηθεί από τον ΟΑΕΕ της Σύρου, αφού δεν 
ανήκει σ’ αυτόν και θα πρέπει η εξυπηρέτηση να γίνε-
ται από τον ΟΑΕΕ της Νάξου, όπου η εξυπηρέτηση δια 
μέσω τηλεφώνου αποδεικνύεται αδύνατη. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα οι ασφαλιζόμενοι του ΟΑΕΕ να μην 
μπορούν να εξυπηρετηθούν, αλλά και ο εμποροεπαγ-
γελματικός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, να μην μπο-
ρεί πλέον να εξυπηρετήσει τα μέλη του, τα οποία θα 
πρέπει πάλι να μετακινούνται στο νησί της Νάξου για 
τη θεώρηση των βιβλιαρίων τους. Κατά το συμβούλιο 
του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου, που πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη 5 Απριλίου συζητήθηκε το θέμα 
και λήφθηκε η απόφαση να ερωτηθούν τα μέλη για το 
παρακάτω δίλημμα: 

«1) Να συνεχίσουμε να ανήκουμε στον ΟΑΕΕ της 
Νάξου χωρίς εξυπηρέτηση;

2) Να μεταφερθούμε στον ΟΑΕΕ του Πειραιά όπου 
η μετάβαση είναι ευκολότερη, αλλά και συχνότερη και 
χρησιμότερη;».

Γι’ αυτό το λόγο ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος 
ζητά να στείλουν απαντήσεις τα μέλη του στο info@
esparou.gr ή με fax στο 22840 22262 είτε να την κα-
ταθέσουν στα γραφεία του συλλόγου από Δευτέρα 
έως Παρασκευή 09:00 – 13:30.
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Στις ΗΠΑ ο  
κ. Χατζημάρκος

Μετά την παρουσία του στον λευκό οίκο, στην Ουάσιγκτον, για τον επίσημο εορ-
τασμό της ελληνικής ημέρας ανεξαρτησίας, ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Γιώργος 
Χατζημάρκος, συνέχισε τις προγραμματισμένες επαφές στις ΗΠΑ. 

Στις 6/4 ο κ. Χατζημάρκος, επισκέφθηκε το ελληνικό προξενείο της Νέας Υόρκης, 
όπου τον υποδέχθηκε ο πρέσβης κ. Γιώργος Ηλιόπουλος και ο εμπορικός ακόλου-
θος, κ. Απόστολος Ντιγκμπασσάνης, και εκεί συζητήθηκαν τα θέματα του τουρισμού 
και η προώθηση των προϊόντων του Ν. Αιγαίου στην αμερικανική αγορά. 

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζημάρκος επισκέφθηκε το «Ground Zero» (σημείο μηδέν), 
των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, στο παγκόσμιο κέ-
ντρο εμπορίου, ενώ ξεναγήθηκε από εκπρόσωπο της αρχιεπισκοπής Αμερικής στο 
εργοτάξιο του Αγίου Νικολάου, την εκκλησία-σημείο αναφοράς της ελληνικής ομο-
γένειας, που καταπλακώθηκε από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων.

Επίσης, ο κ. Χατζημάρκος, στις 10/4/16, παρακολούθησε στο Μανχάταν την πα-
ρέλαση, με την οποία κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο 
της ελληνικής ημέρας ανεξαρτησίας, στη Νέα Υόρκη. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο 
αναπληρωτής υπουργός εθνικής άμυνας, Δημήτρης Βίτσας, ενώ παραβρέθηκε και 
ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρέλαση της 
Νέας Υόρκης είναι η μεγαλύτερη εκτός Ελλάδος και αποτελεί ιστορικό θεσμό που 
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1893, όταν κυμάτισε για πρώτη φορά η ελληνική σημαία 
στο δημαρχείο της πόλης. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση 
για τον τουρισμό

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου δημοσιοποίησε κείμενο για τον τουρισμό. Το 
κείμενο έχει ως εξής:

«Είναι διαπιστωμένο και με συγκεκριμένα στοιχεία ότι ο τουρισμός, παρά την 
συνεχιζόμενη καπιταλιστική κρίση, παρουσίασε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και 
αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους σε διεθνές επίπεδο.  

Μέσα από το πλαίσιο δράσεων για το τουρισμό και την στρατηγική που έχει 
χαράξει η Περιφέρεια, με ένα φιλόδοξο, δαπανηρό, πρόγραμμα που θα στηρίξει, 
θα χρηματοδοτήσει με την επίβλεψη και την συνεργασία του ΣΕΤΕ, επιδιώκεται 
να επιτευχθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις του κλάδου του του-
ρισμού. Σε όλο αυτό το σχέδιο προώθησης του τουρισμού, εξακολουθεί, όπως 
ακριβώς και σε άλλες στρατηγικές για την ανάπτυξη, να παραμένει αθέατη, να μην 
αποτυπώνεται ούτε μια λέξη, η ίδια η πραγματικότητα για μας. Και ποια είναι αυτή. 
Πάνω απ’ όλα ο τουρισμός, οι διακοπές, είναι λαϊκό δικαίωμα για όλους και όχι ένα 
εμπόρευμα, που το 80% των Ελλήνων δεν μπορεί να το αγοράσει.

Για να κινηθεί όλη αυτή η ατμομηχανή της οικονομίας όπως συχνά αναφέρετε 
τον τουρισμό, καλούνται κάθε χρόνο χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι να δουλέψουν 
σε συνθήκες γαλέρας, σπουδαστές και ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι με τρακόσια και 
τετρακόσια ευρώ σε συνθήκες  απίστευτης εντατικοποίησης. Την ίδια στιγμή που 
εκτινάσσονται τα κέρδη των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων, αντίστροφα οι μι-
σθοί των εργαζομένων ολοένα και πέφτουν, μένουν για μήνες απλήρωτοι, δικαιώ-
ματα εξαφανίζονται, έχοντας οι επιχειρηματίες στο πλευρό τους αρωγούς όλες τις 
κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, για να γίνει πιο φθηνή η τιμή της εργατικής δύναμης.

Άρα λοιπόν μπαίνει το ζήτημα σε όφελος ποιανού είναι αυτή η ανάπτυξη; Θεω-
ρείτε ότι οι εργαζόμενοι είναι ωφελημένοι να δουλεύουν σε απαράδεκτες συνθή-
κες και με μισθούς πείνας την ίδια στιγμή που παράγουν έναν τεράστιο πλούτο; 
Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι αυτή τη στιγμή, είναι οι πιο βάναυσα εκμεταλλευόμενοι 
εργαζόμενοι. Ανάλογες είναι οι συνέπειες στους αυτοαπασχολούμενους και μικρο-
μεσαίους στο τουρισμό. Ναι μεν μπορεί να πάρουν κι αυτοί ένα πολύ μικρό μερίδιο 
από την όλη αυτή δραστηριότητα, τη διαφήμιση ή την προώθηση του στρατηγικού 
σας σχεδίου, αλλά φροντίζει η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο το αστικό κράτος και δη-
μιουργεί ένα τέτοιο ασφυκτικό, άκαμπτο, νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να τα γυρίσουν 
πίσω στο πολλαπλάσιο μέσω της άγριας φορολογίας. Ο κύκλος που κάνει το χρή-
μα, είναι προσανατολισμένος ώστε να καταλήγει όλος αυτός ο πλούτος στα μεγάλα 
τουριστικά συγκροτήματα και στα μονοπώλια στο τουρισμό. 

Να γιατί λέμε ότι αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, συνοδεύτηκε και θα συνεχίσει να 
εξελίσσεται ακόμα προς το χειρότερο για τους εργαζόμενους, με  το τσάκισμα των 
δικαιωμάτων τους, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των αυταπασχολουμέ-
νων και των οικογενειακών επιχειρήσεων στον κλάδο. Είναι πολύ σημαντικό ακόμα 
να επισημάνουμε εδώ, ότι το τοπίο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τους ανταγωνι-
σμούς των μονοπωλίων στην περιοχή της Μεσογείου για την ενέργεια, επηρεάζει 
άμεσα και τον τουρισμό. Από την άλλη δεν μπορούν να αποφύγουν τις συγκρού-
σεις για την επικράτηση των μεν ή των δε μονοπωλίων. Στον καπιταλισμό, σε αυτό 
το βάρβαρο σύστημα, τα παραπάνω αποτελούν αντιθέσεις που δεν μπορούν να 
γεφυρωθούν. Εφόσον, όμως, δεν συμβούν γεγονότα που επηρεάζουν τον τουρισμό 
(όπως πολεμικές συγκρούσεις κ.λπ.), η κερδοφορία μιας χούφτας ομίλων είναι δε-
δομένη, ενώ μεγαλώνει και ο ανταγωνισμός. Από αυτή την κερδοφορία, όμως, θα 
μείνει μακριά σημαντικό τμήμα των αυτοαπασχολούμενων, ενώ όσες επιχειρήσεις 
δεν αντέξουν τον ανταγωνισμό θα κλείσουν, προκαλώντας νέες στρατιές ανέργων. 
Η ανάπτυξη που εμείς προτείνουμε αφορά στο σύνολο των λαϊκών στρωμάτων, 
δηλαδή και αυτούς που εργάζονται στον τουρισμό - επισιτισμό, για δουλειά με 
πλήρη δικαιώματα, αποδοχές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους, 
και στο λαό που έχει δικαίωμα σε φτηνό, ποιοτικό τουρισμό και αναψυχή. 

Αυτά λείπουν, ούτε καν αναφέρονται στο στρατηγικό σας σχέδιο. Και πως θα 
μπορούσαν να υπάρχουν τέτοιες αναφορές, όταν η αφρόκρεμα της εργοδοσίας 
στον κλάδο, ο ΣΕΤΕ, επιβλέπει, συμβουλεύει και χαράσσει την πολιτική προς όφε-
λός της, με τη δική σας στήριξη».

Βράβευση 
της Περιφέρειας

H εντυπωσιακή παρουσία της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην 
23η διεθνή έκθεση τουρισμού – 
ΜΙΤΤ 2016, που πραγματοποιή-
θηκε από 23 ως 26 Μαρτίου στη 
Μόσχα, ανταμείφθηκε με το βρα-
βείο πρωτοεμφανιζόμενου.

Ενδεικτικά άλλωστε είναι και 
τα δημοσιεύματα τον τουριστικό 
τύπο της Ρωσίας, όπου γίνεται 
αναφορά στη συνεργασία της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με το 
διεθνή ειδησεογραφικό κολοσ-
σό CNN και στην εντυπωσιακή 
τηλεοπτική καμπάνια που ξεκίνη-
σε στη διεθνή έκθεση WTM του 
Λονδίνου τον περασμένο Νοέμ-
βριο, και είχε αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια. 

Αναφορά επίσης γίνεται στην συμμετοχή της Περιφέρειας σε όλες τις μεγάλες, 
διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, όπου έχει την δυνατότητα να αναδείξει τα πολλά πρό-
σωπα των νησιών της, τη μοναδικότητα και τις ιδιαιτερότητές τους, που καλύπτουν 
ολόκληρο το φάσμα των απαιτήσεων, ακόμη και των πιο εξειδικευμένων. 

Σημειώνεται ότι το Ν. Αιγαίο ήταν  η μοναδική Περιφέρεια της χώρας που 
είχε την  δική της αυτόνομη παρουσία στην ΜΙΤΤ 2016, με στόχο την κατάκτηση της 
ρωσικής αγοράς, την  ενίσχυση και εμβάθυνση των παραδοσιακών δεσμών μεταξύ 
των δύο πλευρών, μέσα από ένα γενικότερο πλάνο δράσεων και εκδηλώσεων που 
έχουν προγραμματιστεί, επ’ ευκαιρία και του έτους ελληνορωσικής φιλίας 2016, σε 
τομείς που εκτείνονται και πέραν του τουρισμού.
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Πολιτιστική αναβάθμιση 
στην Αντίπαρο
Συνέντευξη Φαρούπου

Κάτι πολύ σημαντικό γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αντίπαρο. Έτσι, 
αθόρυβα, αλλά με μεθοδικότητα και μεράκι, προετοιμάζεται και θα λειτουργήσει 
σύντομα το «Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Αντιπάρου», έργο σημαντικό 
για τα πολιτιστικά πράγματα του νησιού αλλά και για την περιοχή γενικότερα. 

Είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας της οικογένειας Αλεξάνδρου Κοντο-
γιώργου που δώρισε στον δήμο το περιεχόμενο του «ΑΝΘΕΜΙΟΥ» και 
του δήμου Αντιπάρου που αγκάλισε την προσφορά των συμπατριωτών 
μας και εργάστηκε ώστε να έχουμε μια ευτυχή κατάληξη για την περιοχή μας. 

Για το εγχείρημα και τις προοπτικές του, μιλήσαμε με το δήμαρχο Αντιπάρου κ. 
Αναστάσιο Φαρούπο, ώστε να έχουμε τα πραγματικά στοιχεία αυτής της συνεργα-
σίας, την οποία η εφημερίδα μας στηρίζει ολόψυχα, όπως άλλωστε έκανε και για το 
«ΑΝΘΕΜΙΟ» και την όλη προσφορά της οικογένειας Κοντογιώργου.

Η συμφωνία
Πέστε μας κ. δήμαρχε, πώς άρχισε αυτή η συνεργασία και πώς κατα-

λήξατε σε συμφωνία; 
Α.Φ. «Δεν θέλω να μείνω στο παρελθόν όπου το θέμα είχε απασχολήσει τους δύο 

δήμους. Τον Μάιο του 2015 ο κ. Κοντογιώργος δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να 

δωρίσει  το περιεχόμενο του ΑΝΘΕΜΙΟΥ και τον εξοπλισμό του, ώστε να δημιουρ-
γηθεί στην περιοχή δημοτικός πολιτιστικός φορέας. 

Είχε προηγηθεί στο τέλος του 2014 η λύση του νομικού προσώπου του ΑΝ-
ΘΕΜΙΟΥ. Θεώρησα την προσφορά εξαιρετική εύνοια για την περιοχή και φυσικά 
σκέφτηκα την Αντίπαρο. Ζήτησα και συναντήθηκα με τον κ. Κοντογιώργο, με τον 
οποίο με συνδέει παλαιά φιλία. Διαπιστώθηκε αρχικά η θέλησή μας για συνεργασία 
και προχωρήσαμε σε μια σειρά συζητήσεων για την επίλυση ζητημάτων στα οποία 
έπρεπε να συμφωνήσουν τα δύο μέρη. Στις συζητήσεις αυτές συμμετείχαν από την 
πλευρά του δήμου η πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Αθηνά Καλάργυρου, το μέλος Γιάννης 
Παντελάκης, ο Γιάννης Κορκίδης και αργότερα η δικηγόρος Αλεξάνδρα  Καρανικόλα

Το θέμα ήταν σοβαρό και με την προτροπή και του συνομιλητή μας, η διαπραγ-
μάτευση και η τελική απόφαση, ακολούθησαν τους τύπους και τη νομιμότητα. Έτσι:

1. Ενημέρωσα το δημοτικό συμβούλιο για το θέμα και πήρα εξουσιοδότηση να 
κάνω τις  διαπραγματεύσεις, ώστε αυτές να έχουν επίσημο χαρακτήρα και να δε-
σμεύουν τα μέρη. 

2. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων, τα δύο μέρη υπογράψαμε πρακτικό συμπε-
ρασμάτων, το οποίο περιελάμβανε όλες τις συμφωνίες μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης δωρεάς.

3. Το πρακτικό αυτό με εισήγησή μου παρουσίασα στο Δ.Σ και ζήτησα εξουσιο-

Το κτίριο που θα φιλοξενήσει το μουσείο
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δότηση για την υπογραφή της σύμ-
βασης δωρεάς. Το Δ.Σ. με την αρ. 
63/03/07/2015 ομόφωνη απόφαση 
ενέκρινε το πρακτικό των συμπερα-
σμάτων και με εξουσιοδότησε να 
υπογράψω τη δωρεά. Με βάση την 
απόφαση αυτή υπογράφηκε η σύμ-
βαση δωρεάς εις μνήμη Κυριακής 
Ραγκούση – Κοντογιώργου».

Ποια προβλήματα αντιμετω-
πίσατε και ποιες λύσεις υιοθε-
τήσατε; 

Α.Φ.: «Το βασικότερο πρόβλημα 
ήταν ο χώρος στέγασης. Αναζητού-
σαμε ένα χώρο κατάλληλο ως προς 
το μέγεθος και τη θέση του στον 
οικισμό, ώστε να μπορεί να εκπλη-
ρώσει τον προορισμό του. Αυτή ήταν 
και η θέση των δωρητών. Νομίζω 
ότι το πρόβλημα του κτηρίου και η 
μέριμνα να υπηρετηθεί με συνέπεια 
και από κατάλληλους ανθρώπους ο 
νέος πολιτιστικός φορέας, ήταν οι 
βασικές απαιτήσεις τους.

Πήραμε την απόφαση και προχω-
ρήσαμε στη μίσθωση καταλλήλου 
οικήματος στο κέντρο του οικισμού, 
το οποίο διασκευάζουμε ώστε να 
χωρέσει όλο το υλικό. Τις εργασίες 
ανέλαβε η ΚΕΔΑ. Στη προσπάθεια 
αυτή βοήθησαν οι δωρητές ποικιλο-
τρόπως».

Η δωρεά

Ποιο είναι ακριβώς το αντι-
κείμενο της δωρεάς και με 
ποιες προϋποθέσεις παραχω-
ρείται στο δήμο;

Α.Φ.: «Θα μου επιτρέψετε να σας 
διαβάσω το κύρια άρθρα της σύμβασης δωρεάς που ρυθμίζουν τα θέματα για τα 
οποία με ρωτάτε. Θα διαπιστώσετε ότι οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τα πάντα και δεν 
ζήτησαν τίποτα.

1. Οι δωρητές, με την παρούσα σύμβαση, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παρα-
δίνουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, αιτία ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΚΟΝΩΦΕΛΗ 
ΣΚΟΠΟ, στον δωρεοδόχο και αυτός αποδέχεται (σύμφωνα με την 63/03/07/2015 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) τα κάτωθι κινητά πράγματα που αποτελούν 
το πολιτιστικό υλικό από το περιεχόμενο του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου 
«ανθέμιο», το οποίο συνοδεύεται από τον εξοπλισμό του μουσείου, με σκοπό τη 
δημιουργία πολιτιστικού φορέα ήτοι Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου στην Αντί-
παρο […].

2. Η περιουσιακή αυτή παροχή από τους δωρητές γίνεται χωρίς ο δωρεοδόχος 
Δήμος Αντιπάρου και η ΚΕΔΑ να παρέχουν οιοδήποτε αντάλλαγμα στους δωρητές 
και επίσης ότι οι δωρητές δεν διατηρούν καμία οικονομική ή άλλης φύσεως αξίωση 
εναντίον τους. Ρητά επίσης συμφωνείται ότι η παρούσα δωρεά δεν συνιστά και 
δεν ερμηνεύεται ως άμεσος ή έμμεσος επηρεασμός αποφάσεων και ενεργών του 
δωρεοδόχου και της ΚΕΔΑ, σε σχέση και υπέρ των προσώπων ή υπηρεσιών των 
δωρητών και της εν γένει δραστηριότητάς τους […].

3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι όλα τα κινητά που απο-
τελούν το πολιτιστικό υλικό θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πολιτιστικού 
φορέα για κοινωφελή σκοπό με έδρα το Δήμο Αντιπάρου με τίτλο «Ιστορικό Λαο-
γραφικό Μουσείο Αντιπάρου» και υπότιτλο «Κυριακή Ραγκούση-Κοντογιώργου» […]

4. Όλα τα πολιτιστικά αγαθά θα παραδοθούν με ευθύνη των δωρητών, με πλήρη 
περιγραφή και ταξινόμηση, καταχωρημένα και σε ηλεκτρονική μορφή […].

5. Το μουσείο θα στεγαστεί σε κτίριο που έχει μισθωθεί από την ΚΕΔΑ, το οποίο 
πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την ορθή λειτουργία, αξιοποίηση  και ανάδει-

ξη του Μουσείου. Η διαμόρφωση 
του χώρου και ο εξοπλισμός του, 
σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και 
τις οδηγίες των δωρητών, ανα-
λαμβάνεται από την ΚΕΔΑ 

Σας πληροφορώ ότι όλα έγι-
ναν όπως συμφωνήθηκαν. Όλα τα 
αντικείμενα μεταφέρθηκαν στην 
Αντίπαρο, Τόσο το υλικό της Πά-
ρου, όσο και εκείνο που είχε μετα-
φερθεί στην Αθήνα. Για  την κάθε 
περίπτωση υπογράφηκαν αναλυ-
τικά πρωτόκολλα παράδοσης και 
παραλαβής. Παραδόθηκαν και τα 
αναλυτικά ευρετήρια που αποτε-
λούν το παράρτημα στη σύμβαση 
δωρεάς».

Πότε θα λειτουργήσει;

Πότε υπολογίζετε ότι θα 
λειτουργήσει ο νέος φορέας;

Α.Φ.: «Με την ολοκλήρωση των 
εργασιών διασκευής του κτηρίου, 
οι οποίες βρίσκονται σε προχω-
ρημένο στάδιο, θα αρχίσει η το-
ποθέτηση των αντικειμένων, τα 
οποία όπως προείπα βρίσκονται 
όλα στην Αντίπαρο. Ταυτόχρονα 
σχεδιάζεται το απαραίτητο έντυ-
πο υλικό (ενημερωτικά φυλλάδια, 
αφίσες κ.λπ.). και πιστεύω ότι σύ-
ντομα θα είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι 
ώστε να ανοίξουν οι πόρτες του 
μουσείου για το κοινό».

Θέλετε να συμπληρώσετε 
κάτι ακόμα;

Α.Φ.: «Γνωρίζουμε ότι ο τόπος 
μας είναι μικρός και ότι μια τέτοια 

επιδίωξη είναι δύσκολη, δεδομένου ότι ούτε την πείρα ούτε τις ειδικές γνώσεις 
κατέχουμε. Η φήμη του ΑΝΘΕΜΙΟΥ στην εικοσαετή λειτουργία του, μας δημιουρ-
γούσε μεγαλύτερες ευθύνες, αν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στο νησί μας 
ένα φορέα που θα ζήλευαν μεγαλύτερα και πλουσιότερα νησιά. Η συγκέντρωση 
του υλικού για έναν τέτοιο φορέα απαιτεί χρόνο, χρήμα και μεγάλη προσπάθεια από 
ανθρώπους με γνώση του αντικειμένου. 

Από την άλλη πλευρά σκεφτήκαμε ότι η Αντίπαρος δεν πρέπει να μείνει ένα μικρό 
νησί με τα συνήθη τουριστικά μέτρα. Ένας σοβαρός πολιτιστικός φορέας μπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για δράσεις που θα φέρουν τον τόπο στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος και συνεπώς να συμβάλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη. 

Με τις σκέψεις αυτές δεχτήκαμε την πρόθεση της οικογένειας Α. Κοντογιώργου, 
να δωρίσει στο δήμο τη βιβλιοθήκη και τις συλλογές με τα πολιτιστικά αγαθά καθώς 
και τον εξοπλισμό για τη δημιουργία του πολιτιστικού φορέα στη μνήμη της συγγρα-
φέα Κυριακής Ραγκούση. Πρέπει να σας καταθέσω, ότι ενθαρρυνθήκαμε περισσό-
τερο ότι θα τα καταφέρουμε, από την εκφρασμένη βούληση του κ. Κοντογιώργου, 
ότι θα στεκόταν δίπλα μας και θα βοηθούσε με την πείρα και τη γνώση του, γεγονός 
που επιβεβαιώθηκε μέχρι σήμερα. 

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην οικογένεια Κοντογιώργου και υποσχόμα-
στε ότι θα εργαστούμε ώστε η μεγάλη τους προσφορά προς το νησί μας να εκπλη-
ρώσει τον κοινωφελή σκοπό της δωρεάς, ο οποίος είναι πρωτίστως «η πολιτιστική 
προαγωγή και ανάπτυξη των κατοίκων της Αντιπάρου και  ιδιαίτερα των νέων της…».

Θέλω τέλος να τονίσω ότι οι ενέργειές μας υποστηρίχτηκαν από όλο το δημοτικό 
συμβούλιο Η προσπάθεια ανήκει σε όλη την Αντίπαρο και όλους τους συμπατρι-
ώτες, την στήριξη των οποίων ασφαλώς έχουμε ανάγκη για την ολοκλήρωση του 
σπουδαίου αυτού έργου για τον τόπο μας».

Πρώτο θέμα | 9

Από τη λαογραφική συλλογή
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Κέρδος από 
τις εκπτώσεις

Περισσότεροι από 400.000 επιβάτες κυρί-
ως νησιώτες ταξιδεύουν κάθε χρόνο με την 
ακτοπλοΐα αξιοποιώντας ειδικές προφορές 
από τα προγράμματα πιστότητας (bonus, 
miles, κλπ.) των ακτοπλοϊκών εταιρειών. 

Επίσης, η παροχή μεγάλου αριθμού εμπο-
ρικών εκπτώσεων, οι οποίες έχουν ως απο-
τέλεσμα τη μείωση του ονομαστικού ναύλου 
κατά 20% έως 25%. 

Τα παραπάνω ανέφερε μεταξύ άλλων ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επι-
βατηγού Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Σακέλλης, σε 
συνέντευξη τύπου αναφερόμενος στο έργο 
της ακτοπλοΐας. Σχετικά με τις υπηρεσίες 
που θα προσφέρουν ο κλάδος το 2016 επε-
σήμανες τον έγκαιρο προγραμματισμό των 
δρομολογίων και τη διάθεση των πλάνων 
για κρατήσεις από τους τελευταίους μήνες 
του 2015.Οι ενδείξεις για τον εισερχόμενο 
τουρισμό είναι θετικές και πιθανόν να ξεπε-
ράσουν και αυτές του 2015. 

Στην ακτοπλοΐα έχουν προστεθεί 4 νέα πλοία ενώ παρατηρούμε και αύξηση των 
δρομολογίων λόγω επέκτασης της περιόδου λειτουργίας των ταχυπλόων. Το 2016 
υπολογίζουμε ότι θα εκτελεστούν 41.000 δρομολόγια με δυνατότητα αύξησής των, 
εάν παραστεί ανάγκη, είπε ο κ. Σακέλλης.

Τι αναζητούν στο 
google οι τουρίστες;

Σύμφωνα με την 
εφημερίδα «Καθη-
μερινή», η Αττική, 
οι Κυκλάδες και 
η Κρήτη συγκε-
ντρώνουν τις πε-
ρισσότερες ανα-
ζητήσεις καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 
χρόνου σύμφω-
να με τη μηχανή 
αναζήτησης της 
Google, η οποία 
σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ε 
στοιχεία για τον 
ελληνικό τουρισμό από τις αναζητήσεις των χρηστών της σε όλο τον κόσμο.

Τι ψάχνουν άραγε οι τουρίστες πριν ή αφού έρθουν στην Ελλάδα; «Είναι σημα-
ντικό οι επαγγελματίες του τουρισμού να γνωρίζουν ποιοι είναι οι δυνητικοί τους 
πελάτες και να διαμορφώνουν ανάλογα τη στρατηγική τους», σχολιάζει στην «Κ» η 
Μαρία Φουντά, διευθύντρια Μάρκετινγκ της Google. 

«Πληροφορίες μέσα από τα δωρεάν εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα της 
Google, όπως τα google trends και το Consumer barometer, σχετικά με το τι ψά-
χνουν οι επισκέπτες σε κάθε περιοχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους». Για την 
Ελλάδα ενδιαφέρονται αρκετά οι Βρετανοί, ενώ ακολουθούν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, 
οι Αμερικανοί κ.ά. Δημοφιλέστερες αναζητήσεις είναι η διαμονή, οι αερομεταφορές 
και τα συνολικά πακέτα διακοπών. Όπως παρατηρεί η κ. Φουντά έχουν αυξηθεί 
οι αναζητήσεις σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που δίνει αισιόδοξα μηνύματα για το 
φετινό καλοκαίρι. «Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι αναζητήσεις 
γίνονται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο τους τρεις καλοκαι-
ρινούς μήνες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια διεύρυνσης της 
τουριστικής περιόδου με την ανάδειξη και άλλων μορφών τουρισμού». Η έρευνα 
αφορά όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας, από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη 
και από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Τουρίστες από ΗΠΑ, Μ. Βρετανία και Γαλλία 
ψάχνουν περισσότερο για Αττική μονοήμερες εκδρομές, πεζοπορία και ξεναγήσεις 
στην Αθήνα. Το ποσοστό των αναζητήσεων είναι αρκετά υψηλό όλο τον χρόνο με 
κορύφωση τους θερινούς μήνες και αυτό που απασχολεί κυρίως τους επισκέπτες 
είναι η διαμονή, οι αερομεταφορές και τα τουριστικά προϊόντα.

Στοιχεία για τις Κυκλάδες αναζητούν τουρίστες κυρίως από Ιταλία, Μ. 
Βρετανία και ΗΠΑ με σχεδόν το 60% να αναζητεί κατάλυμα, αλλά και 
πακέτα διακοπών, αερομεταφορές και τοπικά προϊόντα. Δραστηριότητες 
κυρίως σε Μύκονο και Σαντορίνη αναζητούν οι επισκέπτες, ενώ πολύ συχνά ρωτούν 
την Google για μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Μυκόνου. Της τελευταί-
ας στιγμής είναι οι τουρίστες της περιοχής, αφού οι αναζητήσεις είναι χαμηλές την 
περίοδο μέχρι τον Μάιο, ενώ εκτοξεύονται τους τέσσερις επόμενους μήνες μέχρι 
τέλος Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες για την Κρήτη αναζητούν με μεγάλη διαφορά οι Βρετανοί τους 
οποίους ακολουθούν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Δημοφιλέστερες αναζητήσεις είναι 
οι δραστηριότητες σε Χανιά, Ηράκλειο και Μάλια, αλλά και η μεταφορά από και 
προς αεροδρόμια. Οι αναζητήσεις αφορούν κατά 45% τη διαμονή, 23% τις μετα-
φορές, 18% και 11% ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Οι αναζητήσεις ξεκινούν από τον 
Ιανουάριο με ελαφρά πτώση τον Φεβρουάριο και συνεχίζουν ανοδικά μέχρι και τον 
Αύγουστο με απότομη πτώση τον Σεπτέμβριο.

Την Πελοπόννησο προτιμούν κυρίως οι Γερμανοί και ακολουθούν Ιταλοί, Άγγλοι, 
Αμερικανοί, ενώ αναζητούν δραστηριότητες σε Καλαμάτα, Ναύπλιο και Κατάκολο, 
από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο. Το 43% αφορά τη διαμονή, το 30% τις 
μεταφορές από/προς Πελοπόννησο και το 14% πακέτα διακοπών στην περιοχή. 
Τουρίστες από Γερμανία, Μ. Βρετανία και Ιταλία ενδιαφέρονται περισσότερο για τα 
Δωδεκάνησα, όπου οι αναζητήσεις αφορούν τη διαμονή (47%), τα πακέτα οικογε-
νειακών διακοπών (32%), τις αερομεταφορές (12%). Το θαλάσσιο πάρκο στο Φα-
ληράκι αναζητούν –καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου– περισσότερο από οτιδήποτε 
άλλο οι επισκέπτες των Δωδεκανήσων, ενώ ακολουθούν οι δραστηριότητες σε Κω 
και Ρόδο και οι ημερήσιες εκδρομές.

Αγγλία, Γερμανία και χώρες της Αν. Ευρώπης αναζητούν για Ιόνιο πακέτα οικογε-
νειακών διακοπών και διαμονή, ενώ όσοι φτάνουν στην περιοχή ψάχνουν στοιχεία 
για το θαλάσσιο πάρκο στην Ζάκυνθο. Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία αναζητούν για τη 
Μακεδονία πληροφορίες –από Ιανουάριο μέχρι Σεπτέμβριο– για ξενοδοχεία, αερο-
μεταφορές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Από τις βασικότερες αναζητήσεις η μεταφορά 
από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι μονοήμερες εκδρομές σε Μετέωρα, 
Καβάλα και οι διαδρομές πεζοπορίας.

Εκπτώσεις σε 
Ρώσους τουρίστες

«Θα κάνουμε τα πάντα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση βίζας, 
και με την ενίσχυση του δυναμικού, αλλά βεβαίως και με επιτάχυνση των διαδι-
κασιών» αναφέρει σε συνέντευξή της στη ρωσική εφημερίδα «ΚΟΜΜΕΡΣΑΝΤ» η 
κυβερνητική εκπρόσωπος, κ. Όλγα Γεροβασίλη. 

Μάλιστα είπε ότι σύντομα θα ανοίξουν κι άλλα VAC (Visa application centres) για 
να καλυφθεί η ζήτηση. 

Επίσης αναφέρει ότι «πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν κατά 
20% μειωμένες τιμές στους Ρώσους τουρίστες, για τις αγορές τους, σε όλη την 
τουριστική περίοδο». Πιο συγκεκριμένα η κυβερνητική εκπρόσωπος που βρέθηκε 
στη Μόσχα για τις επετειακές εκδηλώσεις του «Έτους Ελλάδας» ανέφερε ότι: «Οι 
προξενικές αρχές μας στη Ρωσία, κάνουν ό,τι μπορούν για να ενισχυθούν και σε 
ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε όλα τα αιτήματα, τα οποία 
είναι πολλά. Συζητούνται πολλές εκδοχές, θα δούμε και πως θα πάει η ροή, και 
αντιστοίχως θα αντιδράσουμε. Θα κάνουμε τα πάντα, προκειμένου να εξασφαλι-
σθεί η έγκαιρη έκδοση βίζας, και με την ενίσχυση του δυναμικού, αλλά βεβαίως 
και με επιτάχυνση των διαδικασιών. Επίσης, έχοντας συζητήσει και με την αρμόδια 
υπουργό τουρισμού, η οποία κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για όλα αυτά, θα 
γίνει από το αρμόδιο υπουργείο συζήτηση με ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου 
να προσφέρουν μειωμένες τιμές στους ρώσους πολίτες. Για παράδειγμα τις επόμε-
νες ημέρες θα ανακοινωθεί – πιστεύω, ότι είναι έτοιμο – ότι πάρα πολλές ελληνικές 
επιχειρήσεις θα προσφέρουν κατά 20% μειωμένες τιμές στους ρώσους τουρίστες, 
για τις αγορές τους, σε όλη την τουριστική περίοδο».

Στο ερώτημα για το αν θα υπάρξουν εκπτώσεις και στα τουριστικά πακέτα η Όλγα 
Γεροβασίλη σημείωσε: «Θα το δούμε και αυτό, μειώσεις δηλαδή στα τουριστικά 
πακέτα. Αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως αφορά μεμονωμένες επιχειρήσεις. 
Επίσης, αυτό που ξέχασα να πω πριν για τις βίζες, είναι ότι σύντομα θα ανοίξουν 
και άλλα κέντρα θεωρήσεων σε πολλές πόλεις της ρωσίας, για να μπορέσουν να 
εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα και εύκολα οι ρώσοι πολίτες. Έχουμε ανοίξει διάλογο, 
προκειμένου να ξεπεράσουμε προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις κυρώ-
σεις και τα αντίμετρα ή να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος και εις βάρος της ελλη-
νικής οικονομίας» ανέφερε και κατέληξε: «Αναμένουμε και την επίσκεψη Πούτιν 
στην Ελλάδα. Μια επίσκεψη που τη θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική. Η παρούσα 
ελληνική κυβέρνηση έχει σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση και τη διεύρυνση 
του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών». 



www.fonitisparou.gr

Εκδήλωση 
στο γυμνάσιο 
Πάρου

Στις 4-5 και 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο 
γυμνάσιο Πάρου, εκδήλωση με τη συνεργασία της 
ΚΔΕΠΑΠ, της ένωσης γονέων δήμου Πάρου και της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την ενημέρωση των 
μαθητών σχετικά με την πρόληψη των τροχαίων ατυ-
χημάτων, την ενδοσχολική βία και την ασφαλή περιή-
γηση στο διαδίκτυο.

Οι μαθητές παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον 
τις παρουσιάσεις, διατύπωσαν πολλές απορίες και 
προβληματίστηκαν πάρα πολύ ιδιαίτερα στο θέμα των 
τροχαίων ατυχημάτων.

Σε σχετική ανακοίνωση της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας του γυμνασίου σημειώνεται: «Ευχαριστούμε πολύ 
τον κ. Παναγιώτη Μεταξά Υπαστυνόμο Β’ του αστυ-
νομικού τμήματος Πάρου για την άριστη παρουσίαση 
και συνεργασία. Ελπίζουμε στο μέλλον να επαναλά-
βουμε παρόμοιες εκδηλώσεις ειδικά στο θέμα της 
οδικής ασφάλειας, γιατί η ελληνική κοινωνία και οι 
θεσμοί της οφείλουν να ενεργοποιηθούν στο σύνολο 
τους, ώστε να περιοριστεί η γενοκτονία που συμβαί-
νει κάθε χρόνο στους δρόμους».
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Δια βίου 
Μάθηση

Το κέντρο δια βίου μάθησης Πάρου, διοργανώνει 
εκδήλωση με θέμα: «2ος χρόνος δια βίου μάθηση στην 
Πάρο».

Η εκδήλωση θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 
Απριλίου και ώρα 18:30 στο χώρο του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος».

Το πρόγραμμα εκδήλωσης περιλαμβάνει εκπαιδευτι-
κό σεμινάριο με θέμα: «η οικογένεια μπροστά στις δυ-
σκολίες του σήμερα». Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε 
συνεργασία με το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων 
και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, «Θησέας 
Κυκλάδων». Ακόμα, στην εκδήλωση θα γίνει απονομή 
βεβαιώσεων παρακολούθησης στους συμμετάσχοντες 
στα προγράμματα του κέντρου δια Βίου μάθησης, για 
το εκπαιδευτικό έτους 2014-2015.

Πάρος - Φάρος

Σε λαμπρό κλίμα πραγματοποιήθηκε η αδελφοποίη-
ση της Πάρου με την πόλη Στάρι Γκραντ της Κροατίας, 
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συ-
μπλήρωση 2400 χρόνων από την ίδρυση της αρχαίας 
πόλης της Φάρου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 4 Απρι-
λίου 2016, στο ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, κα-
τόπιν πρωτοβουλίας των ευρωβουλευτών Γεωργίου 
Κύρτσου για την Ελλάδα και Άντρει Πλένκοβιτς για 
την Κροατία και των δημάρχων Πάρου, Μ. Κωβαίου 
και Στάρι Γκραντ, Βίνκο Μαροέβιτς. 

Συγκεκριμένα, πριν 2400 χρόνια οι Πάριοι διέσχισαν 
την Αδριατική και ίδρυσαν την πόλη Φάρο, την τρίτη 
σε σειρά αποικία της Πάρου, στο Κροατικό νησί Κβαρ. 
Σήμερα, Πάρος και Φάρος, μητρόπολη και αποικία, 
βρέθηκαν ξανά μαζί γιορτάζοντας όχι μόνο τα 2400 
χρόνια από την ίδρυση της Φάρου, αλλά και την αρχή 
μιας ωραίας φιλίας και μιας εποικοδομητικής συνερ-
γασίας μεταξύ των δήμων της Πάρου και του Στάρι 
Γκραντ (όπου υπάγεται σήμερα η πόλη της Φάρου), η 
οποία επισφραγίσθηκε με την υπογραφή του συμφώ-
νου αδελφοποίησης των δύο Δήμων. Η συγκεκριμένη 
αδελφοποίηση μπορεί να αποβεί δυνατή και ειλικρι-
νής, προάγοντας τις αξίες της φιλίας, της αλληλεγγύ-
ης, της συνεργασίας και της αδελφοσύνης μεταξύ των 
πολιτών των δύο τόπων.

Το πρώτο μέρος των εκδηλώσεων διεξήχθη με τις 
ομιλίες αρχαιολόγων, ιστορικών και εκπροσώπων των 
πολιτειακών αρχών της Πάρου και Στάρι Γκραντ. Από 
πλευράς του δήμου μας συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος 
Πάρου, ο αρχαιολόγος, κ.  Γιάννος Κουράγιος και η 
αρχαιολόγος κ. Ντόρα Κατσωνοπούλου. Το δεύτερο 
μέρος των εκδηλώσεων περιελάμβανε έκθεση φωτο-
γραφίας με εικόνες από την παράδοση, την ιστορία, 
τον πολιτισμό και το απαράμιλλό φυσικό τοπίο της 
Πάρου και του Στάρι Γκραντ, μουσικοχορευτική πα-
ράσταση αποτελούμενη από μια κροατική χορωδία a 
capella και μια ομάδα χορευτών του χορευτικού ομί-
λου Νάουσας και του μουσικοχορευτικού συγκροτή-
ματος Νάουσας και τέλος, μια γιορτή οίνου και γεύσης 
με παραδοσιακά προϊόντα από τα δύο νησιά. Τις εκδη-
λώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώτος αντι-
πρόεδρος του ΕΚ κ. Αντόνιο Ταγιάνι, ο Κύπριος επίτρο-
πος κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ο πρώην πρωθυπουργός 
της Σλοβενίας και νυν ευρωβουλευτής κ. Πέτερλε, ο 
αναπληρωτής υπουργός οικονομίας της Κροατίας κ. 
Ίβο Μίλατιτς, ευρωβουλευτές και πολλοί φίλοι της 
Πάρου και της Φάρου.

Τέλος, ο δήμος Πάρου ευχαρίστησε όλους όσοι συ-
νέβαλλαν στην άψογη διοργάνωση της συμμετοχής 
της Πάρου στην συγκεκριμένη εκδήλωση και επίσης, 
την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου για την 
προσφορά τοπικών προϊόντων.  

Άδειες ταξί
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-

ου, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γεώργιος Λε-
ονταρίτης, υπέγραψε την χορήγηση δύο νέων αδειών 
επιβατικών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων (ταξί), με 
έδρα την Αντίπαρο.

Σε σχετική ανακοίνωση του έπαρχου Πάρου, κ. Κώ-
στα Μπιζά, σημειώνεται: «Θεωρούμε το γεγονός ιδι-
αίτερα σημαντικό διότι αναβαθμίζει τις μεταφορικές 
δυνατότητες και προσφέρει περισσότερες επιλογές 
στους επισκέπτες του συνεχώς αναπτυσσόμενου νη-
σιού της Αντιπάρου».

Ανταγωνιστι-
κότητα

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Απριλίου 
2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου 
Κυκλάδων, η ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσί-
αση των τεσσάρων νέων δράσεων του επιχειρησιακού 
προγράμματος ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότη-
τα και καινοτομία 2014-2020, σε απευθείας σύνδεση 
μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης, με τα γραφεία 
του επιμελητηρίου στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύ-
κονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα σύντομο καλωσόρισμα 
του Β’ αντιπροέδρου του επιμελητηρίου, κ. Ισίδωρου 
Ροσσολάτου, ο οποίος τόνισε ότι τέτοιες δράσεις είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για την επιχειρηματικότητα 
υπό τις τρέχουσες συνθήκες, τόσο για τις υφιστάμε-
νες επιχειρήσεις όσο και για τους ανέργους οι οποίοι 
μπορούν να λάβουν σημαντική στήριξη ώστε να ξεκι-
νήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Η πα-
ρουσίαση των τεσσάρων δράσεων ήταν:

1) Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονι-
σμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών, 

2) Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσε-
ων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές, 

3) Νεοφυής ςπιχειρηματικότητα,
4) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης 
καθώς και η ανάλυση όρων, των προϋποθέσεων 

συμμετοχής, των κριτηρίων βαθμολόγησης και άλλων 
επί μέρους σημείων.

Τέλος, λατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων δόθηκε 
η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν βα-
σικά σημεία των τεσσάρων δράσεων που έχρηζαν δι-
ευκρινίσεων, μέσα από τα ποικίλα ερωτήματα που τέ-
θηκαν και την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε.
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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

ΛΕΥΚΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιδιόκτητη πέ-
τρινη αυτόνοµη µεζονέτα 95 τ.µ. µε 
πανοραµική θέα, 2 Υ/∆, καθιστικό, 
κουζίνα, µπάνιο, W.C, αποθήκες, 
κήπο και οικοσκευές.Τιµή 160.000€. 
Τηλ. επικοινωνίας:6977 324 311.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται οικόπεδο 
900 τ.µ. µε άδεια οικοδοµήσεως 
µεζονέτας 223 τ.µ. Έχει όλες τις 
παροχές (∆ΕΗ, ΝΕΡΟ), πανοραµική 
θέα, 1 χλµ. από τη θάλασσα. Τιµή: 
50.000 ευρώ.
Τηλ. 6937 755 804

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα, δυάρι επιπλωµένο, 
µε αυτονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978 184 955

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-
άζεται κατάστηµα 42 τ.µ., ισόγειο, 
γωνιακό, ανακαινισµένο 2014, 1wc, 
κλιµατισµός, χωρίς κοινόχρηστα, 
ελεύθερο. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
407 532, 6974 362 246

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥ-

ΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό δρόµο, 
ενοικιάζεται χώρος για κατάστηµα 
ή γραφείο, 100 τ.µ. ισόγειο και 100 
τ.µ. υπόγειο. Ενοικιάζονται µαζί ή 
και ξεχωριστά. Με πάρκινγκ. Τηλ: 
6977 618 527

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 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 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

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

Ο∆ΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ζητείται 
από εταιρεία διανοµών. Απαραί-
τητες προϋποθέσεις : Απολυτήριο 
Λυκείου, ∆ίπλωµα Οδήγησης Γ΄ 
Κατηγορίας, Ηλικία έως 35 ετών, 
Ελληνικής Υπηκοότητας. Προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. Τηλ. επικοινωνίας 
: 22840 41252, 41764. Κιν.: 6979 
798 938

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ζητείται σε ενοικιαζόµενα στούντιο 
στη Νάουσα, για την περίοδο από 
01/06/2016 έως 30/09/2016. Επιθυ-
µητή η προϋπηρεσία. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6947 888 252

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

ΑΛΥΚΗ, ζητούνται δύο κοπέλες 
(Ελληνίδες) για κατάστηµα µε είδη 
δώρου, µε γνώσεις ξένων γλωσσών 
και εµπειρία, και κυρία για πρατήριο 
άρτου. Τηλ. 22840 90443. Ώρες: 
09:00-17:00

ΑΛΥΚΗ ζητούνται από εστιατόριο 
τυλιχτής και σερβιτόρος.
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 91740

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για κατάστηµα 
ρούχων στη Νάουσα, για πλήρη 
απασχόληση για τη σεζόν. Τηλ. 6979 
005 070

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ BLUE στη Χρυσή 
Ακτή, ζητάει βοηθούς κουζίνας, 
σερβιτόρους και µπουφετζήδες. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ. 6989 
825 188

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται 
Ελληνίδα ή αλλοδαπή, εσωτερική ή 
εξωτερική. Τηλ. επικοινωνίας: 6945 
069 970

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ έµπειρος ζητείται 
από συνεργείο αυτοκινήτων. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6977 440 099

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για γραµµατειακή 
υποστήριξη. Απαραίτητες οι γνώσεις 
αγγλικών και Η/Υ. Μόνιµη εργασία. 
Τηλ. επικοινωνίας: 697 741 9029

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ευπαρουσίαστη, 
ευχάριστη, µόνιµος κάτοικος Πάρου, 
µε 3 ξένες γλώσσες και πολύ καλή 
επικοινωνία, πρώην επιχειρηµατίας, 
ζητεί εργασία στον χώρο της εστί-
ασης (σερβιτόρα) ή σε ξενοδοχείο 
ως receptionist και µε πολλές άλλες 
δυνατότητες. Ενδιαφέροµαι µόνο για 
Παροικία για πρωινή ή απογευ-
µατινή-βραδυνή βάρδια, έστω και 
µειωµένο ωράριο. Τηλ. επικοινωνί-
ας:  6932 629 045

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαµβάνει 
φροντίδα ηλικιωµένων. (ενέσεις, 
καθετήρες κλπ). 
Τηλ. επικοινωνίας: 6974 840 903

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ ζητεί 
εργασία, µε προϋπηρεσία πολλά 
χρόνια στην Πάρο σαν οδηγός και 
αποθηκάριος. Τηλ. 6934 173 774

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑ, ζητεί εργασία 
απογευµατινή, (από τις 3 µ.µ. έως 
βράδυ), για φροντίδα ατόµων 
µε ανάγκη ή οποιαδήποτε άλλη 

εργασία. Περιοχή Παροικίας. Τηλ. 
6934 804 731

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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

LAPTOP 14” καινούρια πωλούνται, 
µε εγγύηση 2 χρόνια. Τιµή: 230,00 
ευρώ.
Τηλ. 6993 309 867

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΡΙΑ διαφόρων ηλικιών 
πωλούνται. Τηλ. 6949 201 544 
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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 | 21-22/4

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Αναγνώστου 
Κωνσταντίνος | 21-22/4

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης | 11/4
Holter, Τεστ κοπώσεως, ΗΚΓ, triplex καρδιάς

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

Νευρολόγος | Τριαντάφυλλος Ηλίας | 
26-27/4

ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

Ανοιχτά όλη µέρα

& το χειµώνα

Πολίτικη                 Κουζίνα

Λιβάδια Παροικιάς
Delivery: 22840 22520, 6976065689

ephessusparos@hotmail.com

πίτσα- πεϊνιρλί - λαχµατζούν

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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Αγώνες στίβου στην Παροικιά
Πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο 9/4/2016, στο δημοτικό στάδιο 

Παροικιάς, οι διασυλλογικοί αγώνες στίβου Κυκλάδων, κατηγορίας παμπαίδων - 
παγκορασίδων Β’, (ηλικίες 12-13 ετών).

Στους αγώνες μετείχαν αθλητές από τη Νάξο, Μήλο και Πάρο. Στόχο είχαν την 
πολυπλευρικότητα των αγωνισμάτων του στίβου και όχι τον ανταγωνισμό.

Photo: Πάνος Μαθιουδάκης
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Περιφερειακό 
πρωτάθλημα

Με επιτυχία διενεργήθηκε στην Πάρο από 25 έως 27 Μαρτίου, το περιφερειακό 
πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας νήσων Αιγαίου και Κρήτης, για σκάφη τύπου optimist και 
laser 4.7 υπό την αιγίδα της ελληνικής ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας, με διοργανωτή 
τον ΝΟΠ και συνδιοργανωτές την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου και το δήμο Πάρου . 

Όπως είχε γράψει η εφημερίδα μας σε ειδικό αφιέρωμα σε προηγούμενο φύλλο 
της, στο πρωτάθλημα συμμετείχαν συνολικά 137 αθλητές στις κατηγορίες σκαφών 
optimist και laser 4,7 από 
14 ομίλους: τον Ν.Ο. Κω, τον 
Ν.Ο. Μυτιλήνης, τον Ν.Ο. 
Χίου, τον Ν.Ο. Καρδάμυλων 
Χίου, τον Ν.Ο. Ρόδου, τον 
Ν.Ο. Άνδρου, τον Ν.Ο. Σύ-
ρου, τον Ν.Ο. Αντίπαρου, τον 
Ν.Ο. Χανίων, τον Ι.Ο. Χανιών, 
τον Ι.Ο. Ηρακλείου, τον Ν.Ο. 
Γαζίου Κρήτης, τον Ι.Ο. Αγί-
ου Νικολάου Κρήτης και τον 
Ν.Ο. Πάρου. 

Παρά τις δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες της πρώτης 
μέρας των ιστιοδρομιών, ο 
καιρός ευνόησε τις επόμε-
νες μέρες ώστε να διενερ-
γηθούν επιτυχώς συνολικά 
εννέα ιστιοδρομίες.

Αναλυτικά τα αποτε-
λέσματα έχουν ως εξής: 

Στη γενική κατάταξη στην 
κατηγορία Οptimist

- την 1η θέση κατέλαβε 
η Βλαχάκη Βάσω από τον 
Ν.Ο.Γαζίου Κρήτης

- τη 2η θέση κατέλαβε ο 
Αναδιώτης Κωνσταντίνος 
από τον Ν.Ο. Χίου 

- την 3η θέση κατέλαβε ο αθλητής του Ν.Ο. Πάρου Βίκτωρ Μπρούσης 

Στη γενική κατάταξη στην κατηγορία Laser 4,7
- την 1η θέση κατέλαβε η Γεωργούλη Δέσποινα από τον Ν.Ο. Χίου
- τη 2η θέση κατέλαβε ο Κουμπανάκης Γιάννης  από τον Ν.Ο. Γαζίου Κρήτης
- την 3η θέση κατέλαβε ο Αλευράκης Δημήτρης από τον Ι.Ο. Χανίων 

Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία έχουν ως εξής: 
Optimist:
Κατηγορία αγοριών 15 ετών
- την 1η θέση κατέλαβε ο Αναδιώτης Κωνσταντίνος από τον Ν.Ο. Χίου 
- τη 2η θέση κατέλαβε ο Μπρούσης Βίκτωρ από τον Ν.Ο. Πάρου
- την 3η θέση κατέλαβε ο Ζήσης Θεοφάνης από τον Ν.Ο.Χίου
Κατηγορία κοριτσιών 15 ετών
- την 1η θέση κατέλαβε η Βλαχάκη Βάσω από τον Ν.Ο. Γαζίου Κρήτης
- τη 2η θέση κατέλαβε η Βασταρδή Κατιάνα από τον Ν.Ο. Άνδρου
- την 3η θέση κατέλαβε η Βάγιου Ζωή από τον Ι.Ο. Ηρακλείου
Κατηγορία παίδων 11 ετών
- την 1η θέση κατέλαβε ο Καβαντζής Θωμάς από τον Ν.Ο. Γαζίου Κρήτης
- τη 2η θέση κατέλαβε ο  Γεωργούλας Νικόλαος από τον Ν.Ο. Χίου
- την 3η θέση κατέλαβε ο Μπρούλης Αδαμάντιος από τον Ν.Ο. Χίου 
Κατηγορία κορασίδων 11 ετών
- την 1η θέση κατέλαβε η Δαφερέρα Θεοδώρα του Ναυτικού Ομίλου Πάρου 
- τη 2η θέση κατέλαβε η Σκουλούδη Μαρία του Ν.Ο. Γαζίου Κρήτης
- την 3η θέση κατέλαβε η Καλακώνα Μαρία Ελένη του Ναυτικού Ομίλου Πάρου.

Laser 4,7:
Κατηγορία αγοριών 
- την 1η θέση κατέλαβε ο Κουμπανάκης Γιάννης  από τον Ν.Ο. Γαζίου Κρήτης
- τη 2η θέση κατέλαβε ο Αλευράκης Δημήτρης από τον Ι.Ο. Χανίων 
- την 3η θέση κατέλαβε ο Βιδάλης Πέτρος από τον Ν.Ο. Άνδρου
Κατηγορία κοριτσιών 
- την 1η θέση κατέλαβε η Γεωργούλη Δέσποινα από τον Ν.Ο.Χίου  
- τη 2η θέση κατέλαβε η Νίλσεν Ναταλία από τον Ι.Ο. Χανίων 
- την 3η θέση κατέλαβε η Κόζα Σύλβια απο τον Ν.Ο. Ρόδου
Πολυνίκης όμιλος αναδείχθηκε ο Ν.Ο. Χίου με 5 συνολικά κύπελλα.

Ο ΝΟΠ
Οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Πάρου πρωτοστάτησαν, πήραν κύπελλα και δια-

κρίσεις αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την προσπάθεια που γίνεται στον όμιλο, 
αλλά και πολύτιμες εμπειρίες για τους επόμενους αγώνες.

Τρεις αθλητές, οι Βίκτωρ Μπρούσης, Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης και Γρηγόρης 
Ανδρεάδης, προκρίθηκαν και θα συμμετάσχουν στους αγώνες πρόκρισης της προε-
θνικής ομάδας ώστε να προκύψει η εθνική ομάδα Optimist, που θα διεξαχθούν στη 
Ραφήνα στις 3-7 Μαΐου.

Αναλυτικά οι θέσεις που κατέλαβαν οι Παριανοί αθλητές στην κατηγορία τους και 
στη γενική κατάταξη έχουν ως εξής:

Κατηγορία σκαφών 
Optimist:

Μπρούσης Βίκτωρ 2η 
θέση στα αγόρια 15 ετών, 3η 
θέση στην γενική, πρόκριση 
στους αγώνες Προεθνικής 
και συμμετοχή στο πανελλή-
νιο πρωτάθλημα 

Παναγιωτίδης Κων-
σταντίνος 5η θέση στα 
αγόρια 15 ετών, 7η στη γενι-
κή, πρόκριση στους αγώνες 
προεθνικής και συμμετοχή 
στο πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα 

Ανδρεάδης Γρήγορης 
11η θέση στα αγόρια 15 
ετών, 18η θέση στη γενι-
κή, πρόκριση στους αγώνες 
προεθνικής και συμμετοχή 
στο πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα

Καλακώνα Μαρίνα 9η 
θέση στα κορίτσια 15 ετών, 
26η θέση στη γενική 

Δαφερέρα Θεοδώρα 
1η θέση στις κορασίδες 11 
ετών και 31η θέση στη γε-
νική

Δαφερέρα Θεοφανία 
13η θέση στα κορίτσια 15 ετών και  48η θέση στη γενική 

Καλακώνα Μαρία-Ελένη 3η θέση στα κορίτσια 11 ετών και 49η θέση στη 
γενική 

Ραγκούσης Στέφανος 10η θέση στους παίδες 11 ετών και 53η θέση στη γε-
νική

Καρασαντές Κωνσταντίνος 31η θέση στα αγόρια 15 ετών και 66η θέση στη 
γενική

Σίδερης Χάρης 24η  θέση στους παίδες 11 ετών και 92η θέση στη γενική
Κοντοθεοδώρου Γιάννης 28η θέση στους παίδες 11 ετών και 98η θέση στην 

γενική
Κυπραίος Γιώργος 31η θέση στους παίδες 11 ετών και 101η θέση στη γενική
Σπανός Μάνος 33η θέση στους παίδες 11 ετών και 103η θέση στη γενική
Πούλιος Αντώνης 34η θέση στους παίδες 11 ετών και 105η θέση στη γενική
Ραγκούσης Σωτήρης 35η θέση στους παίδες 11 ετών και 106η θέση στη γε-

νική
Νίκας Θοδωρής 36η θέση στους παίδες 11 ετών και στη 108η θέση γενική
Τέλος, το βραβείο του μικρότερου αθλητή απονεμήθηκε στον αθλητή του Ν.Ο. 

Πάρου, Γιώργο Κυπραίο, ο οποίος είναι γεννημένος τον Δεκέμβριο του 2008.
Κατηγορία σκαφών Laser 4,7: 
Δαφερέρας Σπύρος 15η θέση στα αγόρια και τη 19η θέση στη γενική
Σιφναίος Δημήτρης 19η θέση στα αγόρια και την 24η θέση στη γενική.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, σημειώνεται για τους πα-
ραπάνω αγώνες:

«Το ΔΣ του Ομίλου μας συγχαίρει όλους τους αθλητές και τους προπονητές του 
ομίλου, κ. Ταγαρόπουλο Παναγιώτη, υπεύθυνο των αγωνιστικών ομάδων, κ. Βασι-
λά Άγγελο, υπεύθυνο των ακαδημιών και προχωρημένων Optimist και κ. Θεοχάρη 
Σταυρούλα, υπεύθυνη της νεοσύστατης ομάδας Laser, καθώς και το προσωπικό 
του ομίλου.

Επίσης ευχαριστεί προσωπικά τον δήμαρχο Πάρου κ. Μ. Κωβαίο, τον  έπαρχο 
Πάρου κ. Κ. Μπιζά, το λιμενάρχη Πάρου, κ. Α. Ραγκούση, τον πρόεδρο του λιμενι-
κού ταμείου Πάρου, κ. Σ. Καραχάλιο, τους εθελοντές και τους χορηγούς μας για τη 
βοήθεια τους.

Τέλος, συγχαίρει και ευχαριστεί όλους τους Ομίλους για την συμμετοχή τους και 
τους αθλητές τους που αγωνίστηκαν με επιτυχία, καθώς και όλους τους γονείς των 
αθλητών που είναι συμπαραστάτες και συνταξιδιώτες των μικρών ιστιοπλόων».

φωτο: Δημήτρης Χανιώτης
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Ήττα για ΑΟΠ 
στον τελικό

Για μια ακόμα φορά ο ΑΟΠ πέφτει «θύμα» της ανυ-
παρξίας κλειστών γυμναστηρίων στο νησί μας και έτσι 
έχασε στον τελικό του final 4 του πρωταθλήματος Κυ-
κλάδων από τον ΑΟ Σύρου, με 68-55, σε αγώνα φυσικά 
που έγινε στην έδρα των αντιπάλων μας, όπως εδώ και 
χρόνια…

Οι αγώνες καλά κάνουν και γίνονται σε κλειστά γυ-
μναστήρια και έτσι πρέπει, αλλά κάποια στιγμή θα πρέ-
πει όλοι μας να αναλογιστούμε τι έχουμε στερήσει από 

την Παριανή νεολαία στα αθλητικά δρώμενα.
Η ομάδα μας νίκησε στον ημιτελικό στη Σύρο τον Άρη 

Σύρου με 54-35 (δεκάλεπτα: 15-9, 17-6, 14-10, 8-10, 
ενώ στον άλλο ημιτελικό ο ΑΟ Ερμούπολης κέρδισε 
70-48 την ΑΕ Σαντορίνης.

Την περασμένη Κυριακή το βράδυ στην Α’ αίθουσα 
του ΑΚΔΕ της Σύρου, διεξήχθη ο μεγάλος τελικός των 
εφήβων, όπου ο ΑΟΠ έχασε δίκαια από την καλή ομάδα 
του Α.Ο. Ερμούπολης, με 68-55. Στο μικρό τελικό η Α.Ε. 
Σαντορίνης επικράτησε με 53-50 του Α.Ο. Άρη Σύρου.

Η καλύτερη πεντάδα των αγώνων -ύστερα από ψη-
φοφορία- ήταν: Δημ. Τσώλης και Γιώργος Πατάπης (ΑΟ 
Ερμούπολης), Μαν. Βασιλειάδης (Άρης Σύρου), Νικ. 
Κουραντάς (ΑΕ Σαντορίνης) και Δημήτρης Παπαχα-
τζής (ΑΟ Πάρου). 

Την ευκαιρία να κερδίσει απευθείας την άνοδό του 
στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Κυκλάδων, έχασε την προ-
ηγούμενη Κυριακή ο Μαρπησσαϊκός, στο ντέρμπι της 
χρονιάς, κόντρα στη Λάβα, στον αγώνα που διεξήχθη 
στο γήπεδο Μαρμάρων. Ο Μαρπησσαϊκός έχασε στο 
μεγάλο ντέρμπι με 2-0 από τη Λάβα.

Στον αγώνα που συγκέντρωσε πολλούς φιλάθλους 
του ποδοσφαίρου, η ομάδα της Μάρπησσας ξεκίνησε 
με τους: Ζουμή, Τζανακόπουλο, Παπαδόπουλο, Τριβυ-
ζά, Κορρέ, Αντωνόπουλο, Παντελαίο, Ρούσσο, Ευστρ. 
Κρητικό, Βιτζηλαίο και Δ. Κρητικό, ενώ η Λάβα Εμπο-
ρείου με τους: Κρητικό, Δρόσο, Κομορτζή, Σαρρή, Κο-
λιούση, Δακουτρό, Φίκο, Νομικό, Χριστιανό, Καφίρη 
και Βρενάγκρ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία έγινε πριν τη συμπλή-
ρωση του πρώτου λεπτού και ήταν για την ομάδα 
της Σαντορίνης, με το Φίκο. Έπρεπε να περάσει μισή 
ώρα αγώνα για να έχουμε τη δεύτερη φάση της συ-
νάντησης και αυτή ήταν ένα σουτ του Βιτζηλαίου της 
Μάρπησσας, που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Θηραίος 
τερματοφύλακας Κρητικός. Όμως λίγα λεπτά αργότε-
ρα και ενώ όλοι περίμεναν το επιθετικό ξέσπασμα του 
Μαρπησσαϊκού, είχαμε το άνοιγμα του σκορ από τους 
φιλοξενούμενους με το Νομικό, στο 35ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μαρπησσαϊκός ξεκίνησε 
πολύ επιθετικά για να ισοφαρίσει και έχασε ευκαιρί-
ες με πιο χαρακτηριστική αυτή του Παντελαίου στο 
63ο λεπτό. Παρόλα αυτά ήταν φανερό ότι οι ποδο-
σφαιριστές της Λάβας ήταν αρκετά επικίνδυνοι στις 
αντεπιθέσεις τους και έβρισαν κενά στην άμυνα της 
Μάρπησσας. Στο 71ο λεπτό μάλιστα ο Μαρπησσαϊκός 
σώθηκε από δεύτερη παραβίαση, χάρη στην εκπληκτι-

κή απόκρουση του Παριανού τερματοφύλακα Ζουμή, 
σε τετ α τετ με το Ζαμπέλη της Λάβας. Το παιχνίδι 
κυλούσε βασανιστικά όσο περνούσε η ώρα και στέ-
νευαν τα περιθώρια για το Μαρπησσαϊκό και στο 90ο 
λεπτό είχαμε το «τετέλεσται», όταν ο Αγκαράι της Λά-
βας έγραψε το τελικό 0-2, που έστεψε την ομάδα του 
πρωταθλήτρια της Β’ ΕΠΣΚ και έστειλε τη Μάρπησσα 
σε νέο μπαράζ με την τέταρτη ομάδα της τελικής βαθ-
μολογίας του ομίλου παραμονής της Α’ ΕΠΣΚ. Η μόνη 
ελπίδα ανόδου χωρίς μπαράζ για το Μαρπησσαϊκό, 
είναι να κερδίσει την άνοδό του στη Γ’ Εθνική κατηγο-
ρία ο πρωταθλητής Κυκλάδων, Πανθηραϊκός. Σε αυτήν 
την περίπτωση ο Μαρπησσαϊκός ανεβαίνει απευθείας 
στην Α’ ΕΠΣΚ.

Ήταν αλλού…
Άσχημο παιχνίδι και ήττα με 4-0 υπέστη ο ΑΟΠ στη 

Μήλο από τον τοπικό Παμμηλιακό, για τους αγώνες 
του ομίλου παραμονής στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Κυ-
κλάδων.

Ο ΑΟΠ, που πραγματοποίησε απογοητευτική εμφά-
νιση, ξεκίνησε τον αγώνα με τους: 

Βασιλάρη, Κότσαρη, Χασάνι, Δελημπαλταδάκη, 
Μπαρμπαρήγο, Χύσκα, Αρκουλή, Κληρονόμο, Φρα-
ντζεσκάκη, Τριανταφυλλίδη και Σένκα, ενώ η Μήλος 
με τους: Ζούλια, Σοσόλι, Ταγκίρη, Ατανάσοφ, Σίδερη, 
Μπεκογιάνι, Δρίλη, Τσιριγωτάκη, Καμακάρη, Σάντα και 
Κυρίτση.

Στο πρώτο απογοητευτικό 45λεπτο για την ομάδα 
μας είχαμε: «γκολ εσείς, σέντρα εμείς!». Σχεδόν κάθε 
κατεβασιά που επιχειρούσαν οι ποδοσφαιριστές της 

Μήλου «μύριζε» γκολ! Το 1-0 έγινε στο 8ο λεπτό με 
κεφαλιά του Κυρίτση, το 2-0 στο 12ο λεπτό με πλασέ 
του Σοσόλι, το 3-0 στο 38ο λεπτό, με ψηλοκρεμαστό 
σουτ του Τσιριγωτάκη από 35 μέτρα περίπου και το 
4-0 με τακουνάκι του Σάντα, στο 44ο λεπτό.

Ευχαριστίες ΑΟΠ
Ανακοίνωση για τη διευκόλυνση που τυγχάνει από 

την «Hellenic Seaways» εξέδωσε ο ΑΟΠ. Η ανακοίνω-
ση έχει ως εξής:

«Το Δ.Σ του Α.Ο. Πάρου νιώθει την υποχρέω-
ση να ευχαριστήσει δημόσια την εταιρεία «Hellenic 
Seaways», όλο το πλήρωμα του πλοίου «Άρτεμις» και 
ιδιαιτέρως τον πλοίαρχο κ. Περιστεράκη Στέλιο (ναυ-
τικός της χρονιάς 2011), γιατί σε όλες τις μετακινή-
σεις, των ομάδων μας που συμμετέχουν στα φετινά 
πρωταθλήματα της ΕΠΣ και της ΕΣΚ Κυκλάδων, μας 
έχουν βοηθήσει και συμπαρασταθεί απεριόριστα».

Όλη η κίνηση
Όμιλος πρωταθλητή
Άνω Μερά – Πανναξιακός 0-3
ΑΟ Σύρου – Θύελλα Καμαρίου 3-4
Μύκονος – Πανθηραϊκός 02
ΑΟ Σύρου – Πανναξιακός 4-1

Βαθμολογία
1. Πανθηραϊκός 27
--------------------------
2. Μύκονος 19
3. ΑΟ Σύρου 11
4. Πανναξιακός 11
5. Θύελλα 10
6. Άνω Μερά 0
Σ.σ.: Υπολείπονται δύο ακόμα αγώνες για την ολο-

κλήρωση των αγώνων του ομίλου.

Όμιλος παραμονής
Παμμηλιακός – ΑΟΠ 4-0

Βαθμολογία
1. Φιλώτι 18
2. ΑΟΠ 13
3. Πάγος 11
--------------------------
4. Μήλος 9
--------------------------
5. Ανδριακός 5
6. Σίφνος 3
Σ.σ.: Υπολείπονται τέσσερις ακόμα αγώνες για την 

ολοκλήρωση των αγώνων του ομίλου.
 
Κ-13
Μαρπησσαϊκός – ΠΑΣ Νάξου 1-7

Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 21
2. ΑΟΠ 16
3. Μαρπησσαϊκός 15
4. Νηρέας 7
5. Θύελλα 3
6. Μήλος 0

Συννεφιασμένη Κυριακή
Ήττες στο ποδόσφαιρο



απογείωσε την προβολή σου!

διαφήµισε την επιχείρησή σου!
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