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Γνωστοποίηση
Τώρα µε την επίδειξη της κάρτας προνοµίων προσφέρουµε για όλα
τα νοσοκοµεία του οµίλου ιατρικού τις παρακάτω υπηρεσίες:
• Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφηµερεύοντες ιατρούς
των εξωτερικών ιατρείων του Οµίλου, έναντι αντίτιµου 25 ευρώ ανά επίσκεψη.
• Έκπτωση 15% στις επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. 
• Έκπτωση 30% στις διαγνωστικές εξετάσεις.
• ∆ωρεάν χρήση της υπηρεσίας ασθενοφόρων EMS.
• Έκπτωση 10% στα έξοδα νοσηλείας σε όλα τα νοσοκοµεία του Οµίλου.
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■ Νάουσα
Προσπαθώ να καταλάβω τι στο καλό γίνεται στη 

Νάουσα, σε ό,τι αφορά την ανεξέλεγκτη στάθμευση 
και την αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων οδών από κα-
ταστηματάρχες της περιοχής.

■ Παροικιά
Προσπαθώ να καταλάβω τι στο καλό γίνεται στην 

Παροικιά, σε ό,τι αφορά την ανεξέλεγκτη στάθμευση 
και την αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων οδών από κα-
ταστηματάρχες της περιοχής.

■ Δημοτικό συμβούλιο
Προσπαθώ να καταλάβω τι στο καλό γίνεται στις 

αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και την τήρηση 
αυτών, σε ό,τι αφορά την ανεξέλεγκτη στάθμευση και 
την αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων οδών από κατα-
στηματάρχες της περιοχής.

■ Η Μαρουσώ
Ήρθε και η κ. Μαρουσώ την ώρα που έγραφα «δι-

αφωνίες» και «κόλλησε» στον υπολογιστή για να δει 
τι γράφω. Αφού διάβασε τις παραπάνω «διαφωνίες», 
γύρισε και μου είπε: «Το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;». 
Σα να έχει δίκιο μου φαίνεται και πρέπει να αλλάξω 
θέμα. 

■ Μαρουσώ 2
Έτσι, για την ιστορία να θυμίσω πως στην Πάρο δι-

καίωμα έχουν και οι διαβάτες των δρόμων. Τα έργα 
στο νησί δε γίνονται αποκλειστικά για την εκμετάλλευ-
σή τους από τους επαγγελματίες. Τα έργα γίνονται και 
για τους επαγγελματίες, όμως κυρίως, γίνονται για να 
«ανέβει» η ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων. Ακό-
μα, σε όλο τον κόσμο δε σημαίνει ότι όταν ενοικιάσεις 
έναν επαγγελματικό χώρο 20-25 τ.μ. αυτόματα μπο-
ρείς να κάνεις ό,τι θέλεις στα 2 στρέμματα Γης που 
βρίσκονται μπροστά σου και σε άλλο ένα στρέμμα που 
βρίσκεται από πίσω. Ακόμα, δε σημαίνει ότι μπορείς το 
χειμώνα να χρησιμοποιείς δημόσιο χώρο για να τον 
έχεις αποθήκη. Αυτά… 

■ Ταξί
Πάμε και στην πιάτσα της Παροικιάς. Το πρόβλημα 

με τα «καμάκια» των τροχοφόρων ενοικιαζόμενων δεν 
έχει λυθεί και μάλλον δεν υπάρχει βούληση για την 
επίλυσή του. Οι οδηγοί ταξί έχουν να λένε τα «καλυ-
τερότερα» για την αδιαφορία του λιμενικού σώματος 
και την αντιμετώπιση που έτυχαν από εκπρόσωπό του 
σε σύσκεψη που έγινε προ εικοσαημέρου για το θέμα. 
Βλέπετε, ακούγεται πολύ λογικό να ενοικιάζει κάποιος 
ένα γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων στο πουθενά, 
να καταλαμβάνει με τα αυτοκίνητα όλους τους χώ-
ρους πέριξ του λιμανιού και να πηγαίνει για άγρα πε-
λατών στην πιάτσα ταξί. Πάρος, 21ος αιώνας!

■ Άσχετο
Αν Απρίλιο μήνα έχουμε ανάψει «φιδάκια» στο σπίτι 

μας, λογικά τον Αύγουστο θα παίζουμε ποδοσφαιράκι 
με τα κουνούπια.

■ Ryanair
Ότι η Ryanair είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε καταγ-

γελίες εργαζομένων της και επιβατών είναι γνωστό. Ο 
τελευταίος της όμως εκβιασμός κατά του ελληνικού 
κράτους και οι απαξιωτικές-υβριστικές δηλώσεις εκ-
προσώπου της κατά ελληνίδας υπουργού (Ελ. Κου-
ντουρά), ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Η «εταιρεία 
προς αποφυγή» όπως έχει χαρακτηριστεί από τους 
επιβάτες, είχε την απαίτηση –μόνο για εκείνη-, όπως 
το ελληνικό κράτος την απαλλάξει από φόρους αερο-
δρομίου! Σημειώνουμε ότι τη συγκεκριμένη παράλογη 
απαίτηση την έχει καταθέσει εδώ και δύο χρόνια, αλλά 
μόλις προ ημερών θυμήθηκε να εκβιάσει με τον τρόπο 
που το έκανε. 

■ Άρχοντες
Οι συνεδριάσεις της δημοτικής κοινότητας Παροι-

κιάς γίνονται στις 8 το πρωί και το θέμα το έχουμε 

σχολιάσει κατά καιρούς. Έχουμε μάλιστα κάνει και 
προτάσεις για after διασκέδαση στους ξενύχτηδες 
του νησιού μας. Το κακό είναι ότι το μαγαζί «δημοτική 
κοινότητα Πάρου», δεν είναι πάντα ανοιχτό και αυτό 
διότι άλλοτε πηγαίνουν μόνο δύο μέλη του και άλλοτε 
μόνο ένας και έτσι, επειδή δε συμπληρώνει την ορχή-
στρα, πέφτει αναβολή συνεδρίασης. Τα καλυτερότερα 
ήρθαν όμως από άλλη δημοτική κοινότητα του νησιού 
μας που αποφάσισε συζήτηση για τις 8 το βράδυ της 
περασμένης Κυριακής!

■ Άρχοντες 2
Λοιπόν παιδιά πρέπει να συντονιστούμε. Όλοι ξέρετε 

πως έτσι και αλλιώς κανείς στο δημοτικό συμβούλιο 
δεν παίρνει σοβαρά τις αποφάσεις σας. Άλλα ψηφίζε-
τε εσείς και άλλα το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει. 
Γι’ αυτό πρέπει να τους της σπάσετε. Θα κάνετε τρεις 
παραστάσεις. Δηλαδή, θα ξεκινάει π.χ. η Αγκαιριά τις 
συνεδριάσεις της κατά τις 10 το βράδυ (αυτό μπορού-
με να το συνοδέψουμε και με φαγητό), θα συνεχίζει η 
Νάουσα –σαν σταρ που είναι- μετά τις 12 τα μεσάνυ-
χτα (εδώ θα έχουμε μόνο ποτό) και τα ξημερώματα θα 
κάνει εμφάνιση το τοπικό Παροικιάς! Μεγαλεία στην 
Αγγλία θα ζήσουμε! Πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο θα 
γίνουμε. Μέχρι CNN μας βλέπω!

■ Συμβούλιο 
Πήγα την περασμένη Παρασκευή (15/4), στη συνε-

δρίαση του δημοτικού μας συμβουλίου. Ατυχήσαμε. 
Δεν είχαν ενδιαφέρον για «διαφωνίες». Κάτι τσακωμοί 
Γκόκα – Σαραντινού (κάποιος πρέπει να τσακώνεται 
με τον πρόεδρα, τώρα που σταμάτησε ο Μαλινδρέ-
τος), άντε και τα γνωστά μπερδέματα στα θέματα. 
Είχαμε και μία ενημέρωση για το αεροδρόμιο, δίχως 
όμως να μπορεί να παρέμβει η αντιπολίτευση, καθώς 
στην «ενημέρωση» δεν έχουμε συζήτηση του θέματος. 
Όπως μάθαμε θα έχουμε την ευθύνη κατασκευής του 
δρόμου, και η Aegean θα βάλει τα χρήματα για την 
κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 773 τ.μ.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Τι γίνεται 
στη Νάουσα;

Όλο και εντονότερες είναι οι διαμαρτυρίες από ανα-
γνώστες της εφημερίδας μας για την κατάσταση με 
το παράνομο παρκάρισμα και την κατάληψη δημοσίων 
χώρων στη Νάουσα.

Όπως μας γράφουν: «Η καλοκαιρινή σεζόν στη Νά-
ουσα έχει ξεκινήσει από τις αρχές Απριλίου. Παρόλα 
αυτά το λιμάνι και η πλατεία του χωριού είναι ένα 
απέραντο παρκινγκ γεμάτα αυτοκίνητα και μηχανάκια 
αναγκάζοντας τους επισκέπτες να περπατούν ανάμε-
σά τους αλλά και να θαυμάζουν την γραφικότητα του 
τόπου μας συντροφιά με τις «κινητές λαμαρίνες!».

Στη συνέχεια της επιστολής τους οι κάτοικοι της 
Νάουσας καταφέρονται και κατά καταστημάτων της 
περιοχής που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιούν ως 
υπαίθρια αποθήκη και ως χώρος στάθμευσης δικύ-
κλων για το προσωπικό τους, το παραδοσιακό βενε-
τσιάνικο λιμανάκι της Νάουσας. 

Στην επιστολή τους οι κάτοικοι –την οποία συνοδεύ-
ουν με φωτογραφίες που αποδεικνύουν τα όσα γρά-
φουν- κάνουν λόγο και για το στενό πίσω από το ΚΕΠ 
(κοινοτικό κατάστημα) που οδηγεί στο Καθολικό εκ-
κλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Όπως σημειώνουν: «σε 
ένα εκκλησάκι που σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο τε-
λούνται γάμοι κυρίως ξένων επισκεπτών με τη συνο-
δεία πολλών καλεσμένων. Πολλές φορές έχουμε γίνει 
μάρτυρες να προσπαθεί ο ίδιος ο καθολικός εφημέ-
ριος του ναού να απομακρύνει από το συγκεκριμένο 
καλντερίμι τα μηχανάκια και τα τραπεζοκαθίσματα για 
να περάσει το ζευγάρι και οι καλεσμένοι, μάλιστα σε 
μία περίπτωση η νύφη έσκισε το νυφικό όταν μπλέ-
χτηκε σε μια εξάτμιση».

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ενώ όλα αυτά είναι σε 
γνώση της τοπικής δημοτικής αρχής, καθώς η τοπική 
κοινότητα βρίσκεται παραπλεύρως του Αγίου Γεωργί-
ου, αλλά δείχνει ανήμπορη να αντιδράσει.

Όπως σημειώνουν για την καθολική εκκλησία του 
Αγ. Γεωργίου είναι «ένας ναός που εκτός από την θρη-
σκευτική του πλευρά έχει τεράστια ιστορική σημασία 
για το νησί μας μιας και είναι η παλαιότερη χριστια-
νική εκκλησία στον οικισμό της Νάουσας, χτισμένη 
το 1460 με 9 τάφους σπουδαίων ιπποτών στο εσω-
τερικό της όπως του Κρεβελιέρ και άλλων. Δεν είναι 
τυχαίο ότι όλοι οι τουριστικοί οδηγοί την έχουν ως 
αξιοθέατο. Αν δεν καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να δι-
ατηρήσουμε και να συντηρήσουμε την παραδοσιακό-
τατα και την πολιτιστική κληρονομιά αυτού το τόπου 
σύντομα θα μείνουμε μόνοι μας! Ο ήλιος και η θάλασ-
σα προσφέρονται μόνο για 2-3 μήνες και εμείς δεν 
έχουμε να δείξουμε μόνο αυτά, αλλά χιλιάδες γωνιές 
με απίστευτη ιστορία πάνω στο νησί μας. Ώρα να τις 
σεβαστούμε!».

Τέλος, η εφημερίδα μας δεν είναι σε θέση να γνω-
ρίζει κατά πόσο έχουν δίκιο οι αναγνώστες μας για τη 
διαμαρτυρία τους και κατά πόσο η κοινότητα Νάου-
σας δεν μπορεί να αντιδράσει στο θέμα. Γνωρίζουμε 
όμως ότι οι φωνές από τη Νάουσα για το συγκεκριμέ-
νο θέμα έχουν γίνει περισσότερες και αναμένουμε την 
επίσημη θέση της τοπικής κοινότητας. 

4 | Τοπικές ειδήσεις

Νέο ΔΣ στον 
Π.Σ. Αγκαιριάς

Ο πολιτιστικός μορφωτικός σύλλογος Αγκαιριάς συ-
γκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από  τις εκλογές στις 
10/4/16. Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χανιώτη Τζόγια
Αντιπρόεδρος: Λουκής  Ιωάννης
Γενική γραμματέας: Ραγκούση Μαρίνα
Αναπλ. γραμματέας: Ματθαίου Σοφία
Ταμίας: Λουκή Φωτεινή
Μέλη: Κρητικός Χαράλαμπος, Σμιρνόβα Λυδία, Ρα-

γκούσης Δημήτριος, Ραγκούσης Γεώργιος.

Εορταστικό 
ωράριο

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου – Αντι-
πάρου ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουρ-
γίας των εμπορικών καταστημάτων για τη περίοδο 
των εορτών. 

Σάββατο 23.4: 08:00 – 21:00
Κυριακή 24.4: 10:00 – 14:00
Μ. Δευτέρα 25.4: 08:00 – 21:00
Μ. Τρίτη 26.4: 08:00 – 21:00
Μ. Τετάρτη 27.4: 08:00 – 21:00
Μ. Πέμπτη 28.4: 08:00 – 21:00
Μ. Παρασκευή 29.4: 12:00 – 20:00
Μ. Σάββατο 30.4: 09:00 – 20:00
Κυριακή Πάσχα 1.5: ΚΛΕΙΣΤΑ
Από Δευτέρα 2.5.2016 τα εμπορικά καταστήματα 

που δεν απασχολούν προσωπικό μπορούν να ακολου-
θήσουν το θερινό ωράριο (εξαιρούνται τα καταστήμα-
τα άνω των 250 τμ), ενώ το δεκαήμερο ενδιάμεσων 
εκπτώσεων θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 4 
Μαΐου 2016 έως την Τρίτη 10 Μαΐου 2016.

Νέο ΔΣ στο 
«Σκόπα»

Το νέο ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Προδρόμου, 

«Σκόπας ο Πάριος», μετά τις εκλογές στις 16/4/16 
σχηματίστηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Παυλάκης Στρατής του Γεωργίου 
Αντιπρόεδρος Α’: Ρούσσου Άννα του Βασιλείου 
Αντιπρόεδρος Β’: Φραντζή Κατερίνα του Γεωργίου
Γενικός γραμματέας: Δελέντα Πελαγία του Ιωάννη
Ταμίας: Καβάλη Σπυριδούλα του Ιάκωβου. 

Συνάντηση 
γονέων

Την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016, το Δ.Σ. της ένωσης 
γονέων και κηδεμόνων  Πάρου συναντήθηκε με τη 
διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού 
Κυκλάδων κ. Μαρκέλλα Παραμυθιώτου.

Σύμφωνα με την ένωση γονέων: «Ήταν μια γόνιμη 
συνάντηση με πρωτοβουλία της ιδίας. Νοιώσαμε το 
έκδηλο ενδιαφέρον από την εκπρόσωπο ενός φορέα 
που έχει σκοπό το διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο μά-
θησης και διαβίωσης των παιδιών στα σχολεία. Συ-
ζητήσαμε μαζί της όλα τα θέματα των σχολείων μας 
αφού προηγουμένως είχαμε ενημερωθεί για αυτά 
από τους συλλόγους των γονέων. Θα θέλαμε να την 
ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και ταυτόχρονα να χαιρε-
τήσουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Δηλώνουμε 
ότι και στο μέλλον θα είμαστε κοντά σε προσπάθειες 
καλυτέρευσης των συνθηκών στα σχολεία του νη-
σιού μας και θα στηρίζουμε ανθρώπους που έχουν το 
ενδιαφέρον και την διάθεση να βάλουν το δικό τους 
λιθαράκι στην όλη προσπάθεια. Ήταν πραγματικά μια 
ουσιαστική συνάντηση!».

Πυρκαγιά

Πυρκαγιά μικρής ισχύος ξέσπασε σε απόκρημνη 
πλαγιά ανατολικά από τους Αγίους Πάντες, την Κυρια-
κή 17 Απριλίου, το μεσημέρι.

Η φωτιά –παρά τις αναζωπυρώσεις- σβήστηκε το 
απόγευμα της ίδιας μέρας από δυνάμεις της πυροσβε-
στικής υπηρεσίας, μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων και πολί-
τες.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΕΟΔ σημειώνεται: «Τα 
μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων βρίσκονταν στην περιοχή 
από τις 3.30 μμ, ενεπλάκησαν στην πυρόσβεση, μετά 
από εντολή του προϊστάμενου του πυροσβεστικού 
κλιμακίου Πάρου, γύρω στις 4.30 μμ κι επιχειρούσαν 
ως τις 6.55 μμ, οπότε κι έλαβαν εντολή να αποχωρή-
σουν από το πεδίο».

Επαρχιακό 
δίκτυο

Ένα ιδιαιτέρως σημαντικό έργο για το νησί της Πά-
ρου, δημοπρατεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενόψει 
και της νέας τουριστικής περιόδου.

Πρόκειται για το έργο «Συντήρηση – καθαρισμός 
τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου», που η 
περιφέρεια έχει ιεραρχήσει σε προτεραιότητα για το 
νησί, με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας του οδι-
κού δικτύου και την ασφαλή χρήση του από ντόπιους 
κατοίκους και επισκέπτες.

Με απόφαση του περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζη-
μάρκου, η διεύθυνση τεχνικών έργων Κυκλάδων προ-
κηρύσσει δημοπρασία για την ανάδειξη εκτέλεσης του 
έργου, με προϋπολογισμό 45.000 (με ΦΠΑ). Προβλέ-
πονται εργασίες καθαρισμού τάφρων και επούλωσης 
λάκκων και γενικότερα εργασίες άρσης της επικινδυ-
νότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου της Πάρου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ-
γράμματος δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. 
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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!

Αγροκήπιο
Μετά την απόφαση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με 

την οποία εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου «επισκευή – συντήρηση Α΄ 
ορόφου κτιρίου αγροκηπίου Παροικιάς»,  η διεύθυνση τεχνικών έργων Κυκλάδων 
προκήρρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, με προϋ-
πολογισμό μελέτης 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπονται εργασίες επισκευής και συντήρησης του 
Α’ ορόφου του κτιρίου, όπου στεγάζονται το γραφείο επάρχου Πάρου και το τμή-
μα αγροτικής οικονομίας, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λει-
τουργία του.  

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφερειακής ενότη-
τας Κυκλάδων. 

Σύνδεση Κρήτης με 
Πάρο

Το «Champion Jet 1» της SEAJETS ξε-
κίνησε από την Παρασκευή 15 Απριλίου 
τα δρομολόγιά του με τα οποία συνδέε-
ται ακτοπλοϊκά αυθημερόν η Κρήτη με την 
Πάρο.

Το «Champion Jet 1» θα συνδέει το 
Ηράκλειο Κρήτης με τα Κυκλαδίτικα νησιά: 
Σαντορίνη, Ίος, Νάξος, Μύκονος και Πά-
ρος.  Το δρομολόγιο έχει ως εξής:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9:00  | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 10:50 - 11:00  | ΙΟΣ 11:50 - 12:00 | ΝΑΞΟΣ 
12:50 - 13:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ 13:45 - 14:10  | ΠΑΡΟΣ 14:45 - 14:55 | ΝΑΞΟΣ 
15:20 - 15:25 | ΙΟΣ 16:10 - 16:20  | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 17:00 - 17:25 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
18:55 

Να σημειωθεί ότι το δρομολόγιο θα εκτελείται με το «Champion Jet 1» καθη-
μερινά, από τις 15 Απριλίου μέχρι την 1η Μαΐου, 20 Μαΐου έως 21 Ιουλίου και 5 
Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου, ενώ από τις 22 Ιουλίου έως τις 4 Σεπτεμβρίου η 
σύνδεση θα πραγματοποιείται με το «Tera Jet».

Ζητούν
επιμήκυνση

Νέα διαμαρτυρία πολιτών της Παροικι-
άς είχαμε τις τελευταίες ημέρες, σχετικά 
με τη λειτουργία του προβλήτα στο Βίντσι 
σαν εμπορικό λιμάνι.

Περίπου 380 πολίτες (έως τη Δευτέρα 
18 Απριλίου 2016), είχαν υπογράψει σχε-
τικό αίτημα επιμήκυνσης της απαγόρευ-
σης φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών 
σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της 
Παροικιάς. Το αίτημα τους οι πολίτες της 
Παροικιάς παρέδωσαν στο δήμο Πάρου 
και το λιμενικό ταμείο Πάρου - Αντιπάρου.

Η επιστολή των κατοίκων έχει ως εξής:
«Οι πολίτες της Παροικιάς Πάρου, 

κάτοικοι και επιχειρηματίες τουρισμού 
και εμπορίου υπογράφουμε το έγγραφο 
αυτό προκειμένου να κατατεθεί με τη 
μορφή αιτήματος προς το Δήμο Πάρου 
και κάθε άλλη αρμόδια αρχή.

Ζητάμε την επέκταση της περιόδου 
παύσης εργασιών μεταφόρτωσης σε 
πλοία μεταφοράς υλικών που προκαλούν 
όχληση και επικινδυνότητα, επιπτώσεις 
στην υγεία,   στη τουριστική οικονομία 
και το εμπόριο. Ζητάμε τη διακοπή εργα-
σιών φορτοεκφόρτωσης για διάστημα 
πέντε μηνών.

Το νησί μας, μετά από χρόνια καθόδου 
και κρίσης έχει τη δυνατότητα να ανα-
πτύξει τη τουριστική περίοδο. Αυτό όμως 
είναι αδύνατο, αν λειτουργεί σαν εμπο-
ρικό λιμάνι ένας χώρος που διαθέτει 

θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία 
και παραλιακό δρόμο στον οποίο κυκλο-
φορούν επισκέπτες. Είναι δυσφήμιση η 
λειτουργία εμπορικού λιμανιού εκεί που 
ελλιμενίζουν τα σκάφοι τους υψηλού ει-
σοδήματος επισκέπτες από όλο τον κό-
σμο. Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να 
ισχυρίζεται ότι κάνει ενέργειες για την 
ανάπτυξη του νησιού τουριστικά καθ 
όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιό-
δου. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο 
τη καταστροφή ιδιωτικών επενδύσεων, 
αλλά και δημοτικών, από τη λειτουργία 
αυτών των δραστηριοτήτων πόσο μάλ-
λον που όπως πληροφορηθήκαμε, το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πρόκειται να 
επενδύσει σημαντικά ποσά για την ανα-
βάθμιση   των εγκαταστάσεων αναμονής 
επιβατών του κεντρικού λιμενικού χώ-
ρου.

Προτείνουμε την προσθήκη επέκτασης 
της απαγόρευσης για τους μήνες Μάιο 
και Σεπτέμβριο από την προσεχή χρονιά. 
Τονίζουμε ότι πριν χρόνια, η μερική απα-
γόρευση φορτοεκφόρτωσης υλικών είχε 
επεκταθεί έως τα σημερινά επίπεδα, διότι 
οι μια- δυο επωφελούμενες εταιρίες δεν 
είχαν κάνει καμία επένδυση, ώστε να πε-
ριοριστεί η όχληση που προκαλούν στη 
πρωτεύουσα του νησιού μας.  

Το δημοτικό συμβούλιο είχε δεσμευτεί 
να καταστήσει καθοδικά τη περίοδο απα-
γόρευσης σε περίπτωση που ελάχιστοι 
επωφελούμενοι συνεχίζουν να κερδίζουν 
αδιαφορώντας για την καταστροφή που 
προκαλούν στη συντριπτική πλειοψηφία 
των πολιτών  ου νησιού μας άμεσα και 
έμμεσα».
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6/µερη ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Παροικίας Πάρου διοργανώνει εξαήµερη 
εκδροµή δίνοντας µας την ευκαιρία να επισκεφθούµε ναούς, µουσεία και 
όλα τα αξιοθέατα στα µέρη που θα επισκεφθούµε όπως Ιωάννινα, Άρτα, 
νησάκι του Αλι-Πασά, Μέτσοβο, Ι.Μ.Μολυβδοσκέπαστης, Χαράδρα του 
Βίκου, Βοϊδοµάτης ποταµός, Μουσείο κέρινων οµοιωµάτων Βρέλλη, 

Σπήλαιο Περάµατος, Ζαγοροχώρια  κ.α.

Αναχώρηση ΚΥΡΙΑΚΗ  29 ΜΑΙΟΥ 2016 &   
Επιστροφή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΟΥ 2016 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
& ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ 

ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 

2284021203 & 6945191005

Η ΕΛΜΕ 
για τους 
διορισμούς

Η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, δημο-
σιοποίησε ανακοίνωση σχετικά με το 
σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών που προωθεί η κυβέρ-
νηση. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η διάταξη που το Υπουργείο Παι-
δείας προωθεί για τη θεσμοθέτηση 
προσωρινού συστήματος πρόσληψης 
αναπληρωτών καταδεικνύει ότι είναι 
συνειδητή πολιτική επιλογή να ενισχυ-
θούν οι αντιδραστικές πολιτικές στην 
εκπαίδευση. 

Όλα αυτά προωθούνται εν μέσω του 
«εθνικού διαλόγου (;) για την Παιδεία» 
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι 
ο διάλογος αυτός είναι προσχηματικός. 

- Η μοριοδότηση των κριτηρίων που 
θέτει η πρόταση, υποβαθμίζει την προ-
ϋπηρεσία, αποτελεί εμπαιγμό για τους 
συναδέλφους αναπληρωτές που το 
προηγούμενο διάστημα δούλεψαν σε 
δυσπρόσιτα, δημιουργεί εκ νέου εκ-
παιδευτικούς πολλών ταχυτήτων και 
ενισχύει την ελαστική εργασία. Η «ανα-
δόμηση» των πινάκων των αναπληρω-
τών με την εφαρμογή των κριτηρίων 
του 3848 (έως 60 μήνες προϋπηρεσία, 
βαθμός πτυχίου, ακαδημαϊκά κριτήρια, 
κοινωνικά κριτήρια, μοριοδότηση επι-
τυχίας σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ) οδηγεί 
χιλιάδες αναπληρωτές συναδέλφους  

στην ανεργία.
- Η ανατροπή στους πίνακες, επιδιώ-

κει να ενισχύσει τις αντιπαραθέσεις σε 
συνέχεια των διαχωρισμών που τόσο 
καιρό καλλιεργήθηκαν μεταξύ των συ-
ναδέλφων. Έτσι οι αναπληρωτές παρα-
μένουν σε ομηρία, διασπασμένοι, ανα-
λώσιμοι και διαχειρίσιμοι. 

- Όχι μόνο δεν καταργείται ο νόμος 
3848/10, αλλά επικαιροποιείται προς 
το χειρότερο. Η ανατροπή που φέρνει 
η συγκεκριμένη διάταξη θα έχει ολέ-
θριες συνέπειες στη λειτουργία των 
σχολείων. 

- Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τους 
συναδέλφους αναπληρωτές αλλά προ-
ετοιμάζουν το δρόμο για ανατροπές 
και στις εργασιακές σχέσεις των μόνι-
μων συναδέλφων (η κάλυψη των κε-
νών θα οδηγήσει σε αύξηση ωραρίου, 
αλλαγές στις αναθέσεις μαθημάτων, 
συρρίκνωση ειδικής αγωγής, μείωση 
ειδικοτήτων στην τεχνική εκπαίδευση 
κλp).

- Η πρόταση του υπουργείου επι-
καλείται την απόφαση του ΣΤΕ και τη 
«συνταγματικότητα» του τρόπου πρό-
σληψης των αναπληρωτών. Ωστόσο η 
μοναδική λύση είναι το Υπουργείο να 
νομοθετήσει με βάση τις  πάγιες θέ-
σεις του εκπαιδευτικού κινήματος, για 
ένα σύστημα μόνιμων διορισμών  με 
μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες της εκ-
παίδευσης. 

- Διεκδικούμε άμεση απόσυρση της 
διάταξης.

- Στηρίζουμε την πανελλαδική κινη-
τοποίηση για μόνιμους μαζικούς διορι-
σμούς

Κανένας εκπαιδευτικός δεν πε-
ρισσεύει».

Σεμινάριο
Πραγματο-

ποιήθηκε στις 
13 Απριλίου 
ημερίδα σχο-
λικού επαγ-
γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ 
προσανατολι-
σμού στο πο-
λιτιστικό και 
π ν ε υ μ α τ ι κ ό 
κέντρο Αγίου 
Α θ α ν α σ ί ο υ 
του Παρίου, 
στον Κώστο.

Την παραπάνω εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το τμήμα επιστημονικής και παιδα-
γωγικής καθοδήγησης της περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Την ημερίδα 
παρακολούθησαν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί των λυκείων και γυμνασίων 
Πάρου και Αντιπάρου.

 Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός (Σ.Ε.Π) στοχεύει ιδίως στην ανά-
πτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, στην πληροφόρηση τους για τις επαγγελ-
ματικές διεξόδους, στην ενημέρωση για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελμα-
τική αποκατάσταση και στην αρμονική ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Σε σχετική ανακοίνωση ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, αναφέρει: «[…] Η Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου έχοντας την παιδεία όπως και άλλους τομείς στο επίκεντρο 
στηρίζει ανάλογες δράσεις σε όλα τα νησιά. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για 
τη συνεργασία τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα δια βίου μά-
θησης και παιδείας, κ. Άγγελο Ανανία, τη σχολική σύμβουλο Δ.Ε Κυκλάδων κ. Σο-
φία Αγγέλαινα, το δ/ντή του γυμνασίου Πάρου κ. Ιωάννη Δρόσο, τους αξιόλογους 
ομιλητές Καλλιόπη Κουνενού, Παντελαίο Ιωάννη, Κοκκίνου Ευαγγελία, Καρποδίνη 
Ανδρέα, Φλέσσα Νικόλαο, Βοσινάκη Θεόφιλο και Μουστάκα Γεώργιο. Επίσης, τον 
ιερέα π. Νικόλαο Ανουσάκη, την πρόεδρο της κοινότητας Κώστου κ. Ειρήνη Ρού-
σου και τα μέλη του ΜΕΑΣ ΚΩΣΤΟΥ για την παραχώρηση της αίθουσας και την 
αμέριστη συμπαράσταση τους στην πραγματοποίηση της ημερίδας».

«Συλλέγω 
εμπειρίες»

Το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «συλλέγω εμπειρίες» ήταν 
μια εβδομαδιαία γιορτή για τα παιδιά 
και την ανάγνωση, με σκοπό τη δημι-
ουργία έμπειρων αναγνωστών.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
παιδικού βιβλίου στις 2 Απριλίου και 
με αφετηρία το εκπαιδευτικό υλικό του 
κέντρου πολιτισμού «ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος», η δημοτική βιβλιοθήκη, «Γ. 
Γκίκας», πρότεινε στα παιδιά διαφορε-
τικές εμπειρίες ανάγνωσης μέσα από 
ποικίλα εργαστήρια φέρνοντάς τα σε 

επαφή με τη λογοτεχνία και την τέχνη, 
την εβδομάδα από 4 έως Απριλίου 
2016.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε ταυτό-
χρονα σε 87 βιβλιοθήκες της χώρας, 
απευθυνόταν σε παιδιά δημοτικού σχο-
λείου, με αποκλειστική δωρεά του ιδρύ-
ματος «Σταύρος Νιάρχος», σε συνεργα-
σία με την εθνική λυρική σκηνή και το 
«Future Library» και με την υποστήριξη 
της εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 
Στη δική μας βιβλιοθήκη συμμετείχαν 
ενεργά 140 παιδιά και το παρακολού-
θησαν 75 ενήλικες.

Σε σχετική ανακοίνωση της βιβλιοθή-
κης ευχαριστούν τους εθελοντές που 
υλοποίησαν τις δράσεις, τις επιχειρή-
σεις που επίσης στήριξαν τη δράση και 
όλους όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμ-
μα.

Περπατήματα
Από το σύλλογο «Περπατητές Πά-

ρου», δημοσιοποιήθηκε η ακόλουθη 
πρόσκληση:

«Την Κυριακή 24/4/16 περπατάμε 
και θα κατεβούμε από τον Κώστο στη 
Παροικιά παρέα με τις ανοιξιάτικες μυ-
ρωδιές του τόπου μας. 

Μια εντυπωσιακή διαδρομή 11 χλμ 
και 4 ωρών περίπου, μέτριας δυσκο-
λίας, μέσα από πανέμορφα μονοπάτια 
στη καρδιά του νησιού. Θα συναντη-
θούμε στο ΚΤΕΛ Παροικίας στις 10.30 
π.μ. για να μεταβούμε με λεωφορείο 
(κόστος 2 ευρώ) στο Κώστο. Στη συ-
νεχεία η πορεία ξεκινά από την Αγ. 

Πακού, περνά 
από την περι-
οχή αρχαίων 
λατομείων, τη 
γραφική μονή 
του Αγ. Μηνά, 
διασχίζει τα 
Βουνιά φθάνο-
ντας στη μονή 
Θαψανών και 
από κει κατεβαίνει μέσω ρεματιάς στα 
Κακάπετρα, για να καταλήξει στη Πα-
ροικία.

Απαιτείται σακίδιο πλάτης με νερό 
τουλάχιστον 1 λίτρο και πρόχειρο φα-
γητό, μακρύ παντελόνι, πεζοπορικά 
μποτάκια, γυαλιά ηλίου, μπατόν. Άτομα 
κάτω των 16 ετών δεκτά με συνοδό».

περπατητές
π ά ρ ο υ
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Κρατήσεις στο
22840 41375

Πάσχα στον Πρόδροµο,
στην ταβέρνα του Τσιτσάνη!

• Μεγάλη Εβδομάδα με νηστίσιμα
• Μεγάλο Σάββατο βράδυ με μαγειρίτσα
• Κυριακή του Πάσχα με ψητά

µεζεδοκαφενείο

Στο λιµάνι της Παροικίας, στη γραφική πλατεία Αλυγαριάς µε τα όµορφα δέντρα της,
µπορείτε να χαλαρώσετε στο χώρο του νέου παραδοσιακού µεζεδοκαφενείου µας

και να απολαύσετε τις αγνές µαµαδίστικες γεύσεις που προσφέρουµε,
µέσα από τις σπιτικές – ντόπιες συνταγές που δηµιουργούµε,
µαµά και κόρη, χρησιµοποιώντας ελαιόλαδο και Παριανές

πρώτες ύλες που προέρχονται είτε από το µποστάνι του µπαµπά,
είτε από άλλους ντόπιους παραγωγούς.

 
Επιπλέον, θα βρείτε στα ράφια του µικρού µας παντοπωλείου,

τυποποιηµένα τα ντόπια προϊόντα που χρησιµοποιούµε στα πιάτα µας.
Ανακαλύψτε µέσα από το γαστρονοµικό µας µονοπάτι,

τους θησαυρούς της Ευλογηµένης Παριανής γης!! 

Αργυρώ & Αναστασία Σκαραµαγκά
Πλ. Αλυγαριάς, Παροικιά | τηλ. 22840 26556 | www.tomortari.com | facebook.com/tomortari

Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδας 
στη Μάρπησσα

Ο δήμος Πάρου, η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, σε συνεργασία με συλλόγους, 
φορείς, κατοίκους και την οικονομική στήριξη της ΚΔΕΠΑΠ, θα διοργανώσουν τις 
εκδηλώσεις της Μ. Εβδομάδας στη Μάρπησσα.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Μ. Παρασκευή 29/4
10.00 Ακολουθία Μεγάλων Ωρών.
12.00: Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως (Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος)
15.00 Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως (Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Λαγκάδας)
20.30 Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου
22.30 Έξοδος και περιφορά του Ιερού Επιταφίου. Κατά μήκος της διαδρομής της 
περιφοράς διαδραματίζεται το έθιμο των αναπαραστάσεων των Παθών του Κυρίου.
Μ. Σάββατο 30/4
07.00 Θεία λειτουργία του Μ. Βασιλείου 
23.00 Λειτουργία Αναστάσεως στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Κυριακή του Πάσχα 1/5
11.30 Η Περιφορά της Αναστάσεως του Κυρίου
13.00 Η γιορτή της Αγάπης στο γήπεδο Μάρπησσας, με παραδοσιακούς χορούς 
από το χορευτικό του συλλόγου γυναικών Μάρπησσας, ψητό αρνί, κόκκινα αυγά και 
Παριανά εδέσματα και κρασί. Τραγούδια της «κούνιας».

Εκδηλώσεις στο
Άσπρο Χωριό

Ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», διοργανώνει και φέτος 
το παραδοσιακό του παζάρι με πασχαλινά είδη και τοπικά παραδοσιακά γλυκά και 
υφαντά. 

Το παζάρι θα είναι ανοικτό ολόκληρη την Μ. Εβδομάδα και την εβδομάδα του 

Πάσχα (Κυριακή των Βαΐων 24/4 έως την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής 6/5 
εκτός από την Κυριακή του Πάσχα) και θα λειτουργήσει στην αίθουσα δίπλα από τον 
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, πρωινές ώρες 10:00-13:00 και απογευματινές ώρες  17:00-
20:00.

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

Τέλος. την Παρασκευή του Πάσχα, ανήμερα του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πη-
γής, το πρωί μετά το πέρας της Θ. λειτουργίας θα ακολουθήσει το παραδοσιακό 
γλέντι με κεράσματα του συλλόγου και «ζωντανή» μουσική.  

Ευχαριστίες στον «μπέμπη»
Το ιερό προσκύνημα 

Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής, δημοσιο-
ποίησε ευχαριστήρια 
ανακοίνωση για αθλη-
τικό υλικό που δωρί-
θηκε από το κ. Φάνη 
Χριστοδούλου. Η 
ανακοίνωση έχει ως 
εξής:

«Η Διοικούσα Επι-
τροπή του Ιερού Προ-
σκυνήματος Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής, 
αισθάνεται επιτακτική την ανάγκη να σας εκφράσει τις ένθερμες ευχαριστίες της 
για την προσφορά σας στο κατηχητικό σχολείο του Ιερού Προσκυνήματος, προ-
σφέροντας αθλητικό υλικό για τα παιδιά.

Αναμφίβολα, παρόμοιες ενέργειες συμβάλλουν θετικώς στην επίτευξη των στό-
χων και των οραματισμών του Ιερού Προσκυνήματος, προωθούν την επιτέλεση 
του έργου του και αποσπούν την Χάρη του Θεού και τις Ευλογίες της Παναγίας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι και ευχόμαστε η Παναγία η Εκατονταπυλιανή, να 
προστατεύει και να σκεπάζει εσάς, την οικογένειά σας και τους συνεργάτες σας και 
να είναι αρωγός στην επίτευξη των προσωπικών σας στόχων».
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Φυτεύουν χαζομάρα
Κόβουν δένδρα

Το «σπορ»της αυθαίρετης κοπής δένδρων ή της «τυχαίας» ξήρανσης αυτών, φαί-
νεται ότι έχει αρχίσει και διαδίδεται και στην Πάρο.

Συνήθως στις καταγγελίες που γίνονται για αυθαίρετες κοπές δένδρων οι αρ-
μόδιες αρχές με το συνήθη και γνωστό τρόπο από αρχαιοτάτων χρόνων, είτε επι-
βάλλουν κάποιο πρόστιμο μικρό, δυσανάλογο του μεγέθους της καταστροφής, είτε 
υποχρεώνουν το «δράστη» να φυτέψει ένα θάμνο στη θέση του δέντρου. Ο θάμνος 
στη συνέχεια αφαιρείται τον επόμενο χρόνο… αφού είναι σίγουρο ότι κανείς δε θα 
ζητήσει να δει τι απέγινε. Πράγματα γνωστά σε όλους…

Κατά καιρούς η αυθαίρετη κοπή δένδρων αποκτά νομιμοφάνεια μέσω αποφάσε-
ων του δημοτικού συμβουλίου. Εκεί, το ζήτημα έχει ως εξής: Εννέα στις δέκα πε-
ριπτώσεις που εξετάζει το δημοτικό συμβούλιο για την κοπή ενός ή περισσοτέρων 
δένδρων αντιμετωπίζονται με καθαρά πολιτικάντικη διάθεση. Δηλαδή, ποιος έχει 
κάνει την αίτηση και πόσο πολιτικός «φίλος» μας είναι… Οι περισσότερες των αιτή-
σεων για κοπή δένδρων δεν έχουν ουσιαστική αιτία. Η ουσία της κοπής εστιάζεται 
στο «να κόψουμε το δένδρο, για μας ενοχλεί οπτικά» ή «κρύβει τη θέα στο περιουσι-
ακό μας στοιχείο», το οποίο τις περισσότερες αν όχι όλες τις φορές είναι κατάλυμα 
(ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια).

Κατά καιρούς στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων Πάρου, παρόμοια 
αιτήματα πολιτών έρχονται προς συζήτηση με ρυθμούς πολυβόλου. Άλλοτε υπάρ-
χουν αιτήματα από τοπικές κοινότητες. Στο νησί μας έχει ακουστεί έως αίτημα κοπής 

δένδρων πλησίον μάντρας νεκροταφείου! Από την άλλη, οι αντιδράσεις για κοπή 
δένδρων στο δημοτικό συμβούλιο είναι συνήθως μικρές και αυτό για να μην κα-
κοκαρδίσουν οι σύμβουλοι τους πολίτες… Άλλοι πάλι υποστηρίζουν το δίκαιο του 
αιτήματος… Όσο δε πιο μακριά από την Παροικιά είναι η περιοχή στην οποία θα γίνει 
η κοπή δένδρων, τόσο πιο εύκολο είναι αυτό.

Τέλος, ας μην ξεχνούμε ότι και η ίδια η δημοτική αρχή κατά καιρούς κόβει αυθαί-
ρετα από μόνη της δένδρα. Τελευταίο παράδειγμα η κοπή μικρών φοινίκων στον 
παραλιακό δρόμο Παροικιάς, διότι ως υποστηρίζουν «ενοχλούσαν» τους πεζούς στο 
βάδισμά τους!

Το πρόβλημα
Ουσιαστικά η αυθαιρεσία υποβοηθείται από την  πολιτεία, καθώς, σε ό,τι αφορά 

την ευθύνη και την άκρη του νήματος που πρέπει κάποιος να βρει για να αποδώσει 
ευθύνες, πρέπει να ξεμπλέξει το γραφειοκρατικό κουβάρι, μέσα στο λαβύρινθο της 
απύθμενης νομοθεσίας, νομολογίας και των κανονιστικών διατάξεων.

Όταν η αυθαιρεσία αφορά τις δύο μεγάλες περιοχές του νησιού μας (Παροικιά, 
Νάουσα), αυτό προκαλεί αντιδράσεις σε ομάδες ατόμων και προκαλεί το ενδιαφέ-
ρον στα τοπικά ΜΜΕ. Έτσι, κάποιοι αποφασίζουν να βρουν το νομικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο θα κινηθούν και τους φορείς στους οποίους θα απευθυνθούν. 
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Το αίτημα πολιτών ή επαγ-
γελματιών προς το δήμο μας 
συνήθως έχει ως δικαιολογία 
ότι τα δένδρα «απειλούν» κτί-
ρια, δηλαδή, αν δεν κοπούν οι 
ρίζες τους θα προκαλέσουν 
πρόβλημα στη στατικότητα 
των ακινήτων. Άλλοτε πάλι 
τα αιτήματα (πολύ λιγότερα), 
ισχυρίζονται ότι πρέπει να κο-
πούν δένδρα διότι αλλιώς δεν 
υπάρχει άνετη πρόσβαση στο 
κτίριο. Το τελευταίο εφαρμό-
ζεται ιδιαίτερα από επιχειρη-
ματίες. Φυσικά, κανείς δεν 
κάνει τη σκέψη τι προϋπήρχε 
στη συγκεκριμένη περιοχή. Το 
δένδρο ή το κτίριο; Η αυθαιρε-
σία αφορά λίγα δέντρα κάθε 
φορά. Αυτό είναι κανόνας. Δη-
λαδή, κάποια σε μια πλατεία ή 
μερικά σε παιδική χαρά ή ένα 
δύο έξω από βιτρίνα εμπορι-
κής επιχείρησης! Το ζήσαμε 
και αυτό προ μηνών. Επειδή, 
το κόψιμο ενός, δύο, τριών 
δένδρων δεν ακούγεται και 
τόσο υπερβολικό, αφού την 
ώρα που καίγονται ολόκληρα 
δάση, πώς εσύ να φωνάξεις 
για δυο δένδρα… δεν είναι και 
τόσο δύσκολο να πάρεις άδεια 
για την κοπή τους. Φυσικά, κα-
νείς δεν έχει αθροίσει τα κομ-
μένα δέντρα της τελευταίας 
πενταετίας στην Πάρο (νόμιμα 
ή παράνομα). Αφήνουμε στην 
άκρη ότι σε μία συγκεκριμένη 
εποχή στην Πάρο, σχεδόν σε 
κάθε συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου είχαμε αιτή-
ματα για κοπή δένδρων.

Πάρος

Στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
δήμου μας υπάρχει σχετική 
ενημέρωση για τα συμβάντα 
αυθαιρεσίας κοπής δένδρων 
το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα.

Οι καταγγελίες είναι πολ-
λές, ενώ οι «ψίθυροι» και τα 
ονοματεπώνυμα όλων όσοι 
αυθαιρετούν ακόμα περισσό-
τερα. Δίχως καμία υπερβολή 
επαγγελματίες και ιδιώτες του 
νησιού μας αποξηλώνουν-κό-
βουν δένδρα κατά βούληση προκειμένου να έχουν καλύτερη θέα ή για να επιδεικνύ-
ονται καλύτερα τα ακίνητά τους! Κατά καιρούς κατηγορίες πολιτών έχουν και έντο-
νες διαφωνίες. Άλλο θέλουν τα δένδρα ψηλά για να μη φαίνονται από το δρόμο και 
άλλοι δένδρα χαμηλά ή κόψιμό τους για να φαίνονται! Αυτοί που την «πληρώνουν» 
και αυτοί που τα ακούνε είναι τα συνεργεία του δήμου. Πολλές φορές η αντιμετώ-
πιση συνεργείων του δήμου Πάρου είναι επιεικώς απαράδεκτη.

Κανείς ιδιώτης ή επαγγελματίας δε δίνει την παραμικρή σημασία σε νόμους. Έτσι, 
ζητούν από κλάδεμα ή κόψιμο ευκαλύπτων, που η νομοθεσία ορίζει τα 7-12 μέτρα 
ή πεύκων, κέδρων, κουκουναριών, που ακόμα και ο καθαρισμός τους, δηλαδή, η 
αφαίρεση κλαδιών, απαιτεί ειδική άδεια από το δασαρχείο. 

Τέλος, πολλοί επαγγελματίες θεωρούν φυσικό πάνω σε δένδρα να καρφώνουν 
διαφημιστικές πινακίδες ή να βάζουν πάνω σε αυτά γάντζους για να κρεμάσουν 
σχοινιά, καλώδια κλπ. Ίσως να είναι παράδοση στην Πάρο και να μην το έχουμε 
καταλάβει…

Νέα σπορ

Ακόμα και η κοπή ή απομά-
κρυνση ενός ξεραμένου δέν-
δρου χρειάζεται άδεια από την 
πολεοδομία. Αίφνης η Πάρος 
γέμισε σε συγκεκριμένους 
δρόμους ξενοδοχειακού ενδι-
αφέροντος, ξεραμένα δένδρα. 
Γιατί άραγε;

Η απάντηση στο παραπά-
νω ερώτημα έρχεται γρήγορα 
από τους ειδικούς πέριξ της 
γεωπονίας. Στα δένδρα ρίχνε-
ται φάρμακο που σταδιακά τα 
ξεραίνει! Η μεθοδολογία έχει 
προχωρήσει τόσο πολύ που 
τρομάζει. Εκτός από τις συνη-
θισμένες μεθόδους (χλωρίνη, 
πετρέλαιο, νιτρικό οξύ - ακου-
αφόρτε), στο εμπόριο έχουν 
κυκλοφορήσει και τα «έξυπνα» 
καρφιά με δηλητήριο. Αυτά, 
καρφώνονται πάνω στο δέν-
δρο και στη συνέχεια –σε μι-
κρό χρονικό διάστημα- αυτό 
ξεραίνεται. 

Ο Νόμος

Οι παραβάτες των δασικών 
- αστυνομικών διατάξεων δι-
ώκονται σε βαθμό πταίσματος 
και τιμωρούνται με πρόστιμο 
ή κράτηση εάν από την πα-
ράβαση των διατάξεων αυ-
τών η προκύψασα ζημία δεν 
υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Εάν 
όμως η προκύψασα ζημία από 
την παράβαση των διατάξεων 
αυτών είναι μεγαλύτερη των 
300 ευρώ, τότε οι παραβάτες 
διώκονται σε βαθμό πλημμε-
λήματος και τιμωρούνται με 
φυλάκιση ή χρηματική ποινή.

Με τις ίδιες ποινές τιμω-
ρούνται και οι παραβάτες των 
περί κλαδονομής διατάξεων. 
Η κλαδονομή εντός δημοσίων, 
δημοτικών ή κοινοτικών δα-
σών θεωρείται ως επιβαρυ-
ντική αιτία.

Ακόμα, για εκείνους που 
αγοράζουν την παρανόμως 
υλοτομημένη ξυλεία με σκοπό 
την περαιτέρω εμπορία, προ-
βλέπεται η επιβολή από την 

αρμόδια οικονομική αρχή προστίμου ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας μεταπώλησης 
του προϊόντος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δασικού κώδικα διώκονται σε βαθμό 
πταίσματος (ζημία κάτω των 300 ευρώ), και τιμωρούνται οι παραβάτες με κράτηση 
έως έξι μήνες ή με πρόστιμο έως 3000 ευρώ. Επίσης, με τις ίδιες ποινές τιμωρού-
νται και οι παραβάτες των περί κλαδονομής .Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτι-
κών ή κοινοτικών δασών θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία.

Σε ό,τι αφορά τους παραβάτες με ζημία άνω των 300 ευρώ, αυτό διώκεται σε 
βαθμό πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση ή χρηματική ποινή σύμφωνα με 
τις διατάξεις για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας» και «διακεκριμένες περιπτώσεις φθο-
ράς» του Ποινικού Κώδικα. Εάν η φθορά είναι ευτελούς αξίας διώκεται σε βαθμό 
πταίσματος και τιμωρείται με κράτηση έως  έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις 
χιλιάδες (3000) ευρώ). Επιβαρυντική είναι η περίπτωση που το δάσος είναι δημόσιο. 
Εφόσον η προκληθείσα στο δάσος ζημία υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ο παραβάτης 
θα διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη.
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Αποτίμηση 
επαφών στις 
ΗΠΑ

Εξαιρετικά εποικοδομητικό για την κατάκτηση του 
στόχου ανοίγματος της αμερικανικής αγοράς στους 
τομείς του τουρισμού και της προώθησης των τοπι-
κών προϊόντων ήταν το ταξίδι του περιφερειάρχη Ν. 
Αιγαίου, κ. Γιώργου Χατζημάρκου.

Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε με την επιστροφή 
του στη Ρόδο, ο κ. Χατζημάρκος προέβη σε αποτίμηση 
των επαφών του στις ΗΠΑ, οι οποίες δεν περιορίστη-
καν σε εθιμοτυπικό επίπεδο. Ο κ. περιφερειάρχης με-
ταξύ άλλων είπε:

«Η αμερικανική αγορά είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, 
με πολλές δυνατότητες και μεγάλες προοπτικές για 
τα νησιά μας. Στις ΗΠΑ διαθέτουμε ένα πολύ ισχυρό 
σύμμαχο, την ομογένεια, που διατηρεί πολύ δυνατούς 
δεσμούς με την πατρίδα και ταυτόχρονα έχει ισχυρή 
δυνατότητα παρέμβασης σε οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτικό επίπεδο. Αυτά τα στοιχεία οφείλουμε να τα 
αναζητήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος 
των νησιών μας, πολύ περισσότερο στη εξαιρετικά 
δυσάρεστη θέση που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας».

Ακόμα, τα θέματα τα οποία προώθησε στις επαφές 
του ο κ. Χατζημάρκος ήταν το προσφυγικό, ο τουρι-
σμός και η προώθηση των τοπικών προϊόντων στην 
αμερικανική αγορά. Ειδικότερα για την προσφυγική 
κρίση, ανέφερε πως σκοπός του ήταν να ενημερώσει 
για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και ειδικό-
τερα στα νησιά μας, για ένα ζήτημα που έχει λάβει 
διεθνείς διαστάσεις. Τόνισε δε πως η καλύτερη ενημέ-
ρωση γίνεται από εκείνους που βιώνουν το πρόβλημα 
και σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν παραχωρούμε 
σε κανέναν άλλο το δικαίωμα να το παρουσιάσει και 
να μιλήσει για μας».

Επίσης, ιδιαίτερα αισιόδοξος δήλωσε από τις συνα-
ντήσεις του με εκπροσώπους μεγάλων ταξιδιωτικών 
οργανισμών στις ΗΠΑ. Από τις συζητήσεις που είχε, δι-
απίστωσε ότι υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για να νησιά 
μας, παράλληλα με την ανάγκη να βρουν αξιόπιστους 
συνομιλητές, καθώς και ένα καλά δομημένο σχέδιο 
για την ανάπτυξη του τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο. 
«Και τις δύο αυτές ανάγκες τις καλύπτουμε απόλυ-
τα. Τα αποτελέσματα στον τομέα του τουρισμού θα 
τα δούμε άμεσα», είπε ο κ. Χατζημάρκος και έκανε 
γνωστό ότι στα τέλη Μαΐου αναμένονται στη Ρόδο 25 
εκπρόσωποι μεγάλων αμερικανικών πρακτορείων, που 
θα φιλοξενήσει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε νησιά 
δικής τους επιλογής. Θετική είναι και η προοπτική αύ-
ξησης των αεροπορικών πτήσεων από τις ΗΠΑ προς 
την Ελλάδα. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε γνωστό ότι και 
στον τομέα αυτό θα υπάρξει και παρέμβαση εκ μέρους 
της Περιφέρειας, με τρόπο που θα βοηθά στην αύξη-
ση των πτήσεων και παράλληλα θα  ανοίγει δίαυλο 
μεταφοράς των τοπικών προϊόντων στην αμερικανική 
αγορά.

Τέλος, όπως ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος: «Τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων των νησιών μας θέ-
λουν μια αγορά που θα τους προσδίδει προστιθέμενη 
αξία. Τέτοια αγορά είναι οι ΗΠΑ. Μετά την εξαιρετική 
δουλειά που έχει γίνει από πλευράς Περιφέρειας σε 
χώρες της Ευρώπης, με πολύ σημαντικά αποτελέ-
σματα σε όλους τους τομείς, σειρά έχει η αμερικανική 
αγορά, στην οποία θα δουλέψουμε εντατικά τα επό-
μενα χρόνια». 

ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου
Από τη ΝΔ Πάρου – Αντιπάρου, σχετικά με τη λει-

τουργία του γραφείου της εκδόθηκε η παρακάτω ανα-
κοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία της ΔΗΜ.Τ.Ε 
Πάρου Αντιπάρου θα είναι ανοιχτά για τους φίλους 
και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, κάθε Σάββατο 
από τις 10 π.μ έως τις 12 μ. και το απόγευμα από τις 
5 έως τις 9 μ.μ. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στο nd.parou.antiparou@gmail.com ή τηλεφωνικά 
στο 6980 148489».

Χοροί στις 
Βρυξέλλες

Μέσα σε 
μια όμορφη 
ατμόσφαιρα 
ξανασυνα-
ντήθηκαν οι 
εκπρόσωποι 
της «μητρό-
πολης» Πά-
ρου και της 
«αποικίας» 
Φάρου - 
Στάριγκραντ 
του νησιού 
Χβαρ της 
Κ ρ ο α τ ί α ς , 
πριν λίγες 
ημέρες στο 
ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
για τα 2400 χρόνια από την ίδρυση της αποικίας του 
Φάρου από τους αρχαίους παριανούς, υπό την αιγίδα 
ευρωβουλευτών.

Περιλάμβανε συνάντηση αρχαιολογίας, φωτογρα-
φική έκθεση και παρουσίαση προϊόντων από τα δύο 
νησιά, όπως και μουσική εκδήλωση των κροατών. Η 
παριανή και κροατική αντιπροσωπεία είχαν ως επικε-
φαλής τους δημάρχους των νησιών. Σημαντική στιγμή 
της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών από χορευτές της Πάρου με τη συμμετοχή και 
του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος «Νάουσα Πά-
ρου». Μετά το τέλος της εκδήλωσης ο νυν αλλά και ο 
πρώην δήμαρχος του Φάρου δήλωσαν ενθουσιασμέ-
νοι από τη χορευτική παράδοση του νησιού μας. Ο κ. 
Visco Haladic υποδέχτηκε θερμά τους χορευτές του 
συγκροτήματος και τους ανέφερε την επιθυμία του να 
ξαναεπισκεφθούν το Φάρο, ενθυμούμενος τις εκδη-
λώσεις του 2007 όπου το συγκρότημα της Νάουσας 
είχε πραγματοποιήσει εμφανίσεις με επίκεντρο την 
αναπαράσταση του αποικισμού από τους παριανούς 
και τον αρχαίο χορό «Αγέρανο» γύρω από βωμό. Στη 
συνάντηση των Βρυξελλών η κροατική αντιπροσω-
πεία προέβαλε σχετικές εικόνες με τις μουσικοχορευ-
τικές εκδηλώσεις πριν από εννιά χρόνια.

Η αντιπροσωπεία του μουσικοχορευτικού Νάουσας 
αποτελούνταν από τους χορευτές, Θανάση Βελέντζα, 
που συμμετείχε και στην αναπαράσταση του αποικι-
σμού το 2007, τη Μαρκετώ Κρητικού και την Ευαγγε-
λία Βελέντζα, που προσέφεραν αναμνηστικό κυκλαδι-
κό ειδώλιο στο δήμαρχο Φάρου - Στάριγκραντ, όπως 
και ψηφιακούς δίσκους με φωτογραφίες και βίντεο 
από την παλαιότερη συνάντηση.

Το συγκρότημα Νάουσας με ανακοίνωσή του ευ-
χαρίστησε την κροατική αντιπροσωπεία για τη θερμή 
υποδοχή όσο και το δήμο Πάρου για την πρόσκληση 
και την οργάνωση της αποστολής. Ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες απεύθυνε στην κ. Ελένη Τριπολιτσιώτη, για τη 
συνεργασία και την φροντίδα της για την επιτυχία της 
εκδήλωσης.

Αλιεία
Να δοθεί στις Περιφέρειες η διαχείριση του προ-

γράμματος αλιείας, ζήτησε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 
από την Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής.

Ο κ. Ζαννετίδης, ο οποίος εκπροσώπησε στη συνε-
δρίαση την περιφέρεια μας και το βασικό θέμα που 
έθεσε στον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης ήταν το 
πάγιο αίτημα να δοθεί η διαχείριση του προγράμμα-
τος αλιείας στις Περιφέρειες, καθώς η εμπειρία της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου έδειξε ότι η 
κεντρική διαχείριση του προγράμματος είχε ως αποτέ-
λεσμα την απώλεια πόρων, αφού μεγάλο μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων δεν απορροφήθηκε.

Ο κ. αντιπεριφερειάρχης κατέθεσε στον υπουργό 
υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυ-
ση των προβλημάτων της αλιείας και των υδατοκαλ-
λιεργειών στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Οι προτάσεις 
αυτές είναι οι εξής:

- Στα μικρά παράκτια σκάφη που είναι και η πλειονό-
τητα των σκαφών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα 
πρέπει να τους επιτραπεί η δυνατότητα αύξησης τόσο 
της χωρητικότητας όσο και της ιπποδύναμης.

- Θέσπιση μέτρων επιδότησης για την αντικατάστα-
ση αλιευτικών εργαλείων (δίχτυα) που καταστρέφο-
νται από δελφίνια, φώκιες, χελώνες (προστατευόμενα 
είδη ).

- Τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης για την αειφο-
ρική ανάπτυξη της αλιείας με πρόβλεψη καθορισμού 
αλιευτικών ζωνών.

- Κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων και αλιευτικών 
σταθμών και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων που 
θα περιλαμβάνουν ψυκτικούς θαλάμους, παγοποιείο, 
παροχή νερού, ρεύματος και χώρους ανέλκυσης και 
καθέλκυσης σκαφών. 

- Την πλήρη και σχολαστική αστυνόμευση τόσο της 
επαγγελματικής όσο και της ερασιτεχνικής αλιείας.

- Την ανάπτυξη νέων τεχνικών αλιείας και αλιείας 
βαθέων υδάτων. 

Μαγειρική και  
Παριανές μελωδίες

Το νέο βιβλίο του δικτύου «Aegean Cuisine», με 
τίτλο «Του άνεμου και της αρμύρας – προϊόντα και 
μαγειρικές των Κυκλάδων», παρουσίασε το επιμελητή-
ριο Κυκλάδων την Πέμπτη 7 Απριλίου, σε Κυκλαδίτικο 
εστιατόριο στην Αθήνα. 

Μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου πιστοποιη-
μένων εστιατορίων και τη σύνδεση της γαστρονομί-
ας με την πρωτογενή παραγωγή, το δίκτυο «Aegean 
Cuisine» στις Κυκλάδες προσφέρει στον επισκέπτη τη 
δυνατότητα να γνωρίσει τη γαστρονομική κουλτούρα 
της περιοχής και να γευθεί παραδοσιακά τοπικά προ-
ϊόντα.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα με θέα το λεκανοπέδιο 
της Αττικής, πάνω από 50 δημοσιογράφοι γαστρονο-
μίας και food bloggers βρέθηκαν την ίδια ημέρα στον 
ίδιο χώρο για να παρακολουθήσουν την επίσημη πα-
ρουσίαση του βιβλίου που υπογράφουν οι καταξιωμέ-
νοι στο χώρο της οινο-γαστρονομίας: Νανά Δαρειώτη, 
Θάλεια Τσιχλάκη και Α. Ν. Ανδρουλιδάκης. Οι συγ-
γραφείς ταξίδεψαν σε όλα τα Κυκλαδονήσια για να 
καταγράψουν τη γαστρονομική παράδοση των Κυκλά-
δων, μέσα από επιτόπια έρευνα και συλλογή στοιχεί-
ων. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται σε 302 σελίδες, με 
περισσότερα από 600 λήμματα που αναφέρονται στα 
προϊόντα, την παραγωγή και τις γευστικές παραδόσεις 
των νησιών, με 350 φωτογραφίες που συνοδεύουν τα 
κείμενα, και με 50 αυθεντικές συνταγές. 

Μετά την παρουσίαση ου βιβλίου ακολούθησε δεί-
πνο με συνταγές από τις Κυκλάδες και προϊόντα που 
προσέφεραν τοπικοί παραγωγοί, ενώ η κυκλαδίτικη 
εμπειρία για τους καλεσμένους ολοκληρώθηκε υπό τη 
συνοδεία νησιώτικων τραγουδιών από το μουσικό συ-
γκρότημα «delaparo», με βιολί και τσαμπούνα.
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7

 (περίληψη)
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο 

να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την 
αγορά των  παρακάτω ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ.Ιωάννης) εμβαδού 1.484 τ.μ. 
Ακίνητο στην Μάρπησσα επί της επαρχιακής οδού Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι, 

(θέση Αγ.Χαράλαμπος), που εδράζεται σε οικόπεδο 122 τ.μ., εντός οικισμού, με ισό-
γειο κτίσμα εμβαδού 122 τ.μ.

Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός 
οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 108 τ.μ. 

Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (πε-
ριοχή περδικάκι), που εδράζεται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια 
κτίσματα 129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ.  

5α. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Αλυγαριάς), επιφάνειας 
124,74τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 349,80τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοπέδου 49,30%.

5β. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Αλυγαριάς), επιφάνειας 
128,28τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 349,80τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου 
επί του οικοπέδου 50,70%.

6α. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), 
επιφάνειας 91,50τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδι-
αιρέτου επί του οικοπέδου 13,24%.

6β. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), 
επιφάνειας 80,83τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδι-
αιρέτου επί του οικοπέδου 11,70%.

6γ. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), 
επιφάνειας 126,49τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδι-
αιρέτου επί του οικοπέδου 18,31%.

6δ. Κατάστημα 1ου ορόφου - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογέ-
νους), επιφάνειας 299,09τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό 
εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 43,28%.

- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά  ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμηση 
που ακολουθεί και αφορά την περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται 
στον πίνακα προς  πώληση ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 250.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 80.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ)   60.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο4 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ)   60.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο5α (ΠΛ.ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 124,74τ.μ.) 145.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο5β (ΠΛ.ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 128,28τ.μ.) 145.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6α (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 91,50τ.μ) 280.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6β (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 80,83τ.μ) 255.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6γ (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 126,49τ.μ) 310.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 6δ (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 1ος ΟΡΟΦΟΣ  299,09τ.μ) 350.000

Για τα ακίνητα Νο 5α και Νο 5β, μπορεί να κατατεθεί συνολική προσφορά με τιμή 
εκκίνησης το άθροισμα των τιμών εκκίνησης υπό Νο 5 ακινήτων έτσι όπως αυτές 
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα τιμών μειωμένο κατά 12% (255.200 ευρώ). Ο 
συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμά του να επιλέξει την συμφερότερη  κατά την 
εκτίμησή του προσφορά ανεξαρτήτως αν αυτή ανάγεται στο σύνολο του ακινήτου ή 
στις επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες.  

Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Για να γίνει  κάποιος δεκτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει, εκτός από τον 
φάκελο της προσφοράς  να  προσκομίσει  αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστι-
κής ενημερότητας που να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων 
των προσφορών και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης 
7.  

  
- Οι προσφορές πρέπει  να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Πάρου στην Παροικία Πάρου – θέση Άγιος Γεώργιος,  μέχρι την 11η Μαϊου 2016 
ημέρα Τετάρτη και  από ώρα 09:00 έως 14:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει 
στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως άνω, την 11η Μαϊου 2016 ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα  20:30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την 
αριθ.7 και με ημερομηνία 07-02-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και 
των προσφορών και την απόρριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά 
θα κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε συμμετέχων του οποίου 
η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά 
προφορικά της οποίας το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε 
μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει 
το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο 
υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκληρώνεται εφόσον μετά την 
υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτε-
ρο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν 
από τους προσφέροντες που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να 
καταρτιστεί η σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του 
διαγωνισμού και γενικά διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την 
απόλυτη κρίση των εξουσιοδοτημένων οργάνων του  χωρίς καμία υποχρέωσή του  
έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, καθώς και περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τα γρα-
φεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού  στην Παροικία Πάρου  (τηλ. 2284-0-22235 και 
2284-0-22179, fax  2284-0- 22.189).

Για τον Αγροτικό  Συνεταιρισμό Πάρου

Ακολουθίες στην 
Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου

Από την ιερά μητρόπολη Παροναξίας, ανακοινώθηκε τα πρόγραμμα ακολουθιών 
στην ιερά μονή Αγ. Γεωργίου Λαγκάδας:
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 23/4 ΩΡΑ 08:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/4 ΩΡΑ 17:30 μ.μ. Η ακολουθία του Μ. Αποδείπνου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 26/4 ΩΡΑ 08:00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
ΩΡΑ 17:30 μ.μ. Η ακολουθία του Μ. Αποδείπνου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 ΩΡΑ 17:00 μ.μ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 28/4 ΩΡΑ 08:00 π.μ. Εσπερινός και Θ. Λειτουργία Μ. Βα-
σιλείου
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 ΩΡΑ 15:00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός και Αποκαθή-
λωση στο βουνό κατά το τυπικό των Αγίων Τόπων.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4 ΩΡΑ 23:00 μ.μ. Η ακολουθία της Αναστάσεως και εν 
συνεχεία η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία

(ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 1 ΜΑΙΟΥ ΩΡΑ 20:00 μ.μ. Αρχιερατικός Πανηγυρικός 
Εσπερινός της Αγάπης με αρτοκλασία
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2 ΜΑΙΟΥ ΩΡΑ 07:30 π.μ. Πανηγυρικός 
Όρθρος με αρτοκλασία  και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
ΩΡΑ 10:30 π.μ. Η περιφορά της Ιερής Εικόνας
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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 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 µεζο-
νέτας 223 τ.µ. Έχει όλες τις παροχές 
(∆ΕΗ, ΝΕΡΟ), πανοραµική θέα, 1 
χλµ. από τη θάλασσα. Τιµή: 50.000 
ευρώ. Τηλ. 6937 755 804

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήµα 4.200 τ.µ. 
οικοδοµήσιµο µε παλαιά κτίσµατα. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160, 
6945 112 134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ενοικιά-
ζεται, στον κεντρικό δρόµο, 125 τ.µ., 
400,00€. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
42642, 6978 126 696

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

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 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

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

ΜΑΓΕΙΡΑΣ – ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται 
από εστιατόριο για τη σεζόν. Τηλ. 
6977 771 341

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για το 
συγκρότηµα ενοικιαζοµένων 
βιλλών, «Angels Villas». Παρακαλώ 
επικοινωνήστε µε τον διευθυντή 
στα τηλέφωνα: 22840 51858 & 
6958 621575 ή στο e-mail: info@
angelsvillas.com

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για τουριστικό 
κατάστηµα, άνω των 35 ετών, µε 
απαραίτητη γνώση αγγλικών. Τηλ. 
22840 25086, 6945 259 620

ΝΕΟΣ – ΝΕΑ ζητούνται για σέρβις 
σε εστιατόριο. Τηλ. 22840 41540

ΑΤΟΜΟ ΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΓΝΩ-
ΣΕΙΣ ζητείται, 20 – 30 ετών. Τηλ. 
6944 919 529

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Asteras 
Paradise ζητεί υπαλλήλους για την 
σεζόν µε ειδικότητες : καµαριέρας, 
σερβιτόρου και για λάντζα- βοηθό 
κουζίνας. Απαραίτητη προϋπόθεση 
άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
για σέρβις και η προϋπηρεσία 
τουλάχιστον δύο ετών.Αποστολή 
βιογραφικών µε πρόσφατη φω-
τογραφία στο email manager@
asterasparadise.gr Επικοινωνία στο 
22840 52623, ώρες 09:00-13:00 & 
17:00-21:00

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

ΑΓΟΡΑ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΖΗΤΩ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΓΟΡΑ 
ΜΕΡΟΥΣ H’ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΣ ή ολική ενοικίαση εταιρείας 
εστίασης, καφεµπάρ, ξενοδοχείου, 
ενοικίασης οχηµάτων. ∆υνατότητα 
απασχόλησης από Μάιο έως Σεπτέµ-
βριο. Τηλ. 6942 798 728 Γιάννης. 
(∆ιαθέτω ασφάλεια ΤΕΒΕ και χώρο 
διαµονής στην Πάρο).

∆ΙΑΦΟΡΑ 

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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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

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

»Àòðèóóá | ôèì/fax: 22840 42642
ëéî: 6974 812383 | ritsos.g@hotmail.com | www.frwood.gr

¼Ëª¹¤°Á¸ª ¡. - Ä¹ÆªÃª ¹.
¦òïìÀâåôå!

¦öìïàîôáé ëïùúÝîå÷ ìÞçö
áîáëáÝîéóè÷ óå ôéíÛ÷ ëÞóôïù÷!

Κοινωνικά
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο Μητρόγλου Χρήστος του ∆ηµητρίου και της Παυλίνας το γένος Σωτηρο-
πούλου, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η 
Γιαννακάκη Ελένη του ∆ηµητρίου και της Ιουλίας το γένος Κρίχε, που γεννή-
θηκε στην Πρετόρια Νότιας Αφρικής και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν 
στις 18 Ιουνίου 2016 στην Πάρο

ΠΕΝΘΟΣ
Απεβίωσε στις 30 Μαρτίου 2016 η Μαρκετώ Κων. 
Τσαντάνη.
Τα παιδιά και τα εγγόνια ευχαριστούν θερµά όλους όσους 
συµπαραστάθηκαν στο πένθος τους.
Το 40ήµερο µνηµόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 15 
Μαΐου 2016, στον ενοριακό Ιερό Ναό Παµµεγίστων 
Ταξιαρχών, στην Αγορά Παροικίας. 
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Οι φίλοι όταν σμίγουνε
Στις παραστάσεις με τίτλο: «Οι φίλοι όταν σμίγουνε», που πραγματοποιήθη-

καν στη Νάουσα συμμετείχαν χορευτές από όλες τις ομάδες του ΧΟΝ, καθώς 
και χορευτές του προσκεκλημένου συγκροτήματος από την Τουρκία, «Karşıyaka 
Belediyesi Halk Dansları Topluluğu».

Η 32μελής αποστολή του χορευτικού συγκροτήματος του δήμου Καρσίγιακα 
διέμεινε στην Πάρο το διάστημα 1-4 Απριλίου και στο περιθώριο των εκδηλώ-
σεων είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στη Νάουσα, την Παροικιά, τις Λεύκες και 
στα αρχαία λατομεία.
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Ξαφνικά γίναμε όλοι 
ηθικοί και αμερόληπτοι!

Με αφορμή δη-
μοσιεύματα για την 
αναγραφή συνθη-
μάτων στο γήπεδο 
των Μαρμάρων την 
προηγούμενη εβδο-
μάδα, ο πρ. πρόε-
δρος του Αστέρα 
Μαρμάρων, κ. Αν-
δρέας Σάμιος, 
κάνει αναφορά για 
τα αίτια που πιθανά 
«όπλισαν» το χέρι 
για να τα γράψει και 
επίσης, αναγγέλλει 
την ύπαρξη ομάδας 
πρωτοβουλίας για 
την επανίδρυση της 
ομάδας του χωριού.

Ο κ. Σάμιος γρά-
φει ότι η αιτία που 
ξεκίνησαν όλα αυτά 
είναι: «[…] η μανία 
ενός πρώην «παράγοντα» που πλέον υπηρετεί τους συμπατριώτες του από πόστο στον 
ΔΗΜΟ είναι άνευ προηγουμένου! 

Αφού μετονόμασε το Γήπεδο των Μαρμάρων σε Δημοτικό Γήπεδο Αρχιλόχου έπιασε 
βούρτσα και ασβέστη για να βάψει το «κόκκινο αστέρι» και την επιγραφή ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΜΑΡΜΑΡΩΝ από την «σκεπαστή» (δωρεά στον ΑΣΤΕΡΑ των α/φών Κοντογιώργη και 
του Α.Σ.) του γηπέδου. Γιατί τέτοιο μίσος για ένα σύλλογο κύριε πρώην «παράγοντα», 
που υφίσταται «μόνο» στα χαρτιά; Αυτό λέγετε ασέλγεια γιατί αν εσείς είσαστε ανιστό-
ρητος και ανενημέρωτος να σας πούμε εμείς ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο σύλλογος, που 
παρεμπίπτοντος τα 2/5 του οικοπέδου και οι κτιριακές εγκαταστάσεις (Αποδυτήρια, 
Κυλικείο, αρχικές εξέδρες κλπ. ) στο γήπεδο των Μαρμάρων είναι δωρεές προς τον 
σύλλογο που εσείς και οι όμοιοί σας χαίρεστε για την αδρανοποίηση του αλλά ταυτό-
χρονα «χέζεστε» ακόμα και στο άκουσμα του ονόματος του, η αγαπημένη σας ομάδα 
θα έπρεπε να τρέχει στην Παροικιά για να προπονηθεί αλλά και να παίξει, έτσι δεν είναι 
κύριε πρώην «παράγοντα;» ή κάνουμε λάθος; 

Γιατί όταν κάποιοι φίλαθλοι σας ρώτησαν: «Γιατί δεν βάφεις στο Στάδιο της Παροι-
κιάς και την επιγραφή ΑΟ ΠΑΡΟΥ 1990; (την οποία παρεμπιπτόντως σήμερα 12-04-
2016 πιτσίλισαν!). Και άρχισες από τα Μάρμαρα» εσείς απαντήσατε «ΕΚΕΙ ΕΠΡΕΠΕ!» 
χαμογελώντας ειρωνικά; 

Κύριε πρώην «παράγοντα» επειδή ούτε αυτό το ξέρετε να σας ενημερώσουμε ότι 
εκτός των άλλων, η πρώτη μελέτη για τον χλοοτάπητα του Γηπέδου των Μαρμάρων 
έχει γίνει και αυτή από ανθρώπους του Μαρμαριανού συλλόγου! 

Επίσης για την ιστορία η πρώτη δέσμευση για την κατασκευή του πλαστικού χλοο-
τάπητα έγινε από τον νομάρχη κ. Μπάϊλα, την οποία αργότερα αποδέχθηκε η Έπαρχος 
Πάρου κ. Πρωτολάτη και στήριξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, μελέτη που δεν περι-
είχε την κατασκευή των εξεδρών, αλλά με την παρέμβαση των ανθρώπων του Αστέρα 
Μαρμάρων, κατανοήθηκε τόσο από την Έπαρχο, όσο και από την τεχνική υπηρεσία, η 
αναγκαιότητα της επέκτασης των εξεδρών, λόγω της υψομετρικής διαφοράς και των 
κατολισθήσεων του εδάφους.

Κύριε πρώην «παράγοντα» και ο χώρος τοποθέτησης των πάγκων έχει παραχωρηθεί 
για χρήση στον Αστέρα Μαρμάρων (ενημερωθείτε από τον ιδιοκτήτη), επίσης ο φωτι-
σμός (κολώνες-προβολείς κλπ, που υφίστανται εκτός ιδιοκτησίας του Δήμου) του Γηπέ-
δου Μαρμάρων, έχει τοποθετηθεί από τον Αστέρα Μαρμάρων, με έξοδά παραγόντων, 
φίλων του και του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων.   

Μπορείτε να μας πείτε κύριε πρώην «παράγοντα» έναν σύλλογο στην Πάρο που 
να έχει δώσει τόσο απλόχερα αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί που υποτίθεται ότι 
υπηρετείται αμερόληπτα; Βλέπετε κύριοι πρώην και νυν «παράγοντες», εμείς εδώ στα 
Μάρμαρα (ως Φιλιππινέζοι), αντιλαμβανόμαστε κάπως διαφορετικά τα πράγματα και 
τα γεγονότα και πάνω απ’ όλα δεν μας διακατέχει το ιδιοκτησιακό σύνδρομο.    

Φυσικά δεν είναι μόνο ο πρώην «παράγοντας» η αιτία αλλά και κάποιοι νυν «παράγο-
ντες» που ως τόσο καλοί και αγνοί άνθρωποι που είναι και υπηρετούν με τόση αγάπη, 
το ευ αγωνίζεσθαι και τον αθλητισμό στην Πάρο, νόμισαν και ίσως νομίζουν ακόμη, 
ότι με τις «προγραμματισμένες» κινήσεις τους θα μπορούσαν να εξαφανίσουν με πολύ 

«μεθοδικό» τρόπο ότι έχει να κάνει με τον Αστέρα Μαρμάρων, «σφετερίζονται» στη 
αρχή τα παιδιά των ακαδημιών και στη συνέχεια το «ανδρικό», διαλύοντας την κοινή 
προσπάθεια της ένωσης.

Επόμενος στόχος φυσικά το γήπεδο! Στην αρχή αλλάζοντας το όνομα από γήπεδο 
«Αστέρας Μαρμάρων» σε γήπεδο Αρχιλόχου, στην συνέχεια σβήνοντας με τη βοή-
θεια του ΔΗΜΟΥ για δήθεν καλλωπισμό όλα τα σύμβολα με το Αστέρι, αναρτώντας 
σημαίες με δελφινάκια αφού πρώτα έγινε με συνοπτικές διαδικασίες η υποστολή της 
προηγούμενης σημαίας και τώρα σιγά σιγά οι δήθεν φιλοσοφοαμπελουργοί ψάχνουν 
να βρουν την αιτία που ο «πιτσιρικάς;» γράφει Αστέρας Μαρμάρων στο γήπεδο του 
Αστέρα Μαρμάρων!

Κύριε πρώην «παράγοντα», «αντιλαμβανόμαστε» την «αγανάκτησή» σας, αλλά να 
απειλείτε έμμεσα τον Αστέρα -με αφορμή τα γκράφιτι- με αναφορά σας σε δύο συγ-
χωριανούς μας (Λ.Ν. και Σ.Δ.), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε μικρό ηθικό 
και κοινωνικό ανάστημα για να απειλείτε τη σύγχρονη ιστορία του χωριού μας. Γιατί 
Αστέρας και Μάρμαρα, είναι για μας ταυτόσημες έννοιες, άρρηκτα δεμένες. Μπορεί 
να κάνατε εργασιοθεραπεία -και αυτό δεν το αμφισβητούμε- δεν δικαιούσθε όμως να 
θέλετε να μας… απειλείτε.

Κύριε πρώην «παράγοντα» σκέψου να έγραφα το όνομά σου ή το όνομα της όποιας 
ομάδα σου στο Δημαρχείο, τότε ποιόν θα απειλούσατε ; το εαυτό σας ή την ομάδα σας, 
ή αυτό αφορά μόνο τον Αστέρα. Είναι ένα κείμενο που ανήκει και εκφράζει πολλούς, 
απλά εγώ το υπογράφω. 

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ επανέρχεται για τα Μάρμαρα και την ιστορία του, τίποτα 
παραπάνω, τίποτα παρακάτω. 

Η ομάδα πρωτοβουλίας επαναλειτουργίας του ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ θα κάνει την 
επανεμφάνισή της, με ένα διήμερο εκδηλώσεων, στις 2 Μαΐου για να τιμήσει την μνήμη 
του ποδοσφαιριστή του ΜΑΡΚΟΥ ΞΕΝΑΡΙΟΥ με φιλικό μεταξύ Αστέρα και των παλαι-
μάχων Πάρου και 3 Μαΐου με την εκδήλωση για την πρωτομαγιά. Οι λεπτομέρειες θα 
ανακοινωθούν.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ: ΣΑΜΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΡΙΤΣΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ 
ΚΩΣΤΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΕΛΕΝΤΑΣ  ΝΙΚΗΤΑΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΧΡΙΣ-
ΤΟΦΟΡΟΣ Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΠΕΛΟΥΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΣΟΜΠΟΝΗ ΤΟΥΛΑ, ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΟΥ-
ΛΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΛΑΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΠΑΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ, ΣΑΜΙΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΜΙΟΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ, ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΝΤΟΛΚΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ, 
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΖΑΙΟΣ, ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΣΑΜΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, 
ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΥΣ-
ΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΗΤΑΣ, ΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΟΥΛΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΒΑΒΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΒΑΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΑΜΙΟΣ 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΣΑΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΓΔΑ, ΚΑΠΑ-
ΡΟΥ ΑΡΣΙΝΑ, ΞΕΝΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ομάδα πρωτοβουλίας είναι ανοικτή και θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέρ-
γειες για την επαναλειτουργία του ΑΣΤΕΡΑ».
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ας τους μιλήσουμε για
το καλοκαίρι μας!  

WEEE SYSTEM
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Καθαριότητα
Την Κυριακή, 17 Απριλίου 2016, στο πλαίσιο της δράσης: «Καθαρίζουμε την 

Πάρο, Let’s do it Greece» και συγχρόνως την ανακήρυξη σε έτος ανακύκλωσης 
το 2016 για το νησί μας, έγιναν σε πολλές περιοχές της Πάρου εργασίες καθαρι-
ότητας, στις οποίες μετείχαν πολλοί εθελοντές.



ο χρόνος περνάει...
εσύ θα είσαι µέσα;
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