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SU MM ERMM

ας τους μιλήσουμε για
το καλοκαίρι μας!  

H
σας εύχεται Καλό Πάσχα!

Κοντά σας πάλι 13 Μαΐου!

Ευχές
Σεβασμιώτατου
Μητροπολίτη 
Παροναξίας

» σελ. 3

Δέσμευση 
Σπίρτζη
για λειτουργία
αεροδρομίου 
στις 15 Ιουλίου 

» σελ. 16

Κινητοποιήσεις 
εκπαιδευτικών

» σελ. 6

» σελ. 8-9
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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 
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■ Λεβέντης
Στην εφηβεία μου με την παρέα μου στην Παλιά 

Κοκκινιά, εκτός της μεγάλης αγάπης για την Ιωνικάρα 
και τους αιώνιους τσακωμούς με τους αλλόθρησκους 
Κορυδαλλιώτες, που υποστήριζαν κάποια Προοδευτι-
κή, είχαμε και χαβαλέ πολιτικές «ανησυχίες». Έτσι, πού 
μας έχανες, πού μας έβρισκες, πηγαίναμε πάντα στις 
συγκεντρώσεις Λεβέντη.

■ Λεβέντης 2
Ο Λεβέντης στις αρχές της δεκαετίας ’80 έθεσε υπο-

ψηφιότητα για δήμαρχος Πειραιά. Πριν ο Λεβέντης 
ήταν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στη συνέχεια αυτονομήθηκε. 
Έτσι, ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα στον Πειραιά 
και ήρθε κάποια στιγμή να ζητήσει ψήφο στην Παλιά 
Κοκκινιά. Επειδή, πολλοί μπερδεύουν την Π. Κοκκινιά 
με τη Νίκαια, να εξηγήσω ότι η Π. Κοκκινιά είναι ερ-
γατική συνοικία του δήμου Πειραιά με γηγενείς Πει-
ραιώτες και παραδοσιακά ψηφίζει κεντροδεξιά, ενώ 
η Νίκαια (νέα Κοκκινιά), είναι αυτόνομος δήμος με 
κατοίκους που έλκουν την καταγωγή τους από τη Μ. 
Ασία και ψηφίζει παραδοσιακά κεντροαριστερά. Όσο 
και να σας φαίνεται περίεργο, παλιά και νέα Κοκκινιά 
έχουν μεγάλες κοινωνικές διαφορές και αυτές τις κα-
ταλαβαίνεις μόνο αν είσαι γέννημα θρέμμα Πειραιώ-
της, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία. 

■ Λεβέντης 3
Ο Λεβέντης όταν είχε έρθει να μιλήσει στην Π. Κοκκι-

νιά έγινε χαμός. Μιλάμε για χαβαλέ επιπέδου, πριν τον 
γνωρίσει ακόμα το πανελλήνιο. Μέχρι συνθήματα για 
«θάλασσα στα Τρίκαλα», «δίφραγκα τετράγωνα» και 
άλλα είχαν ακουστεί.

■ Λεβέντης 4
Η παρέα μου αποφάσισε στη συνέχεια να πάει και 

στην κεντρική του ομιλία στον Πειραιά. Ο χαμός του 
χαμού είχε γίνει. Όλοι οι χαβαλεντζήδες του λεκανο-
πεδίου Αττικής είχαν μαζευτεί εκεί. Ο Λεβέντης όμως 
ήταν πονηρός! Η ομιλία του είχε εκφωνηθεί από τον 8ο 
όροφο μιας πολυκατοικίας δίπλα στο δημοτικό θέατρο 
Πειραιά. Ό,τι και να του πέταγαν (γιαούρτια, ντομά-
τες κλπ), τίποτα δεν έφθανε εκεί ψηλά. Έτσι, ο «λαός» 
άρχισε να φωνάζει: «πήδα κάτω αρχηγέ». Τελικά δεν 
πήδηξε και η ελληνική πολιτική σκηνή τον κέρδισε!

■ Λεβέντης 5
Μετά τη μεγαλειώδη επιτυχία του στον Πειραιά το 

1982 (πήρε περίπου 0,20%!), ο Λεβέντης ίδρυσε το 
1984 οικολογικό κόμμα με την επωνυμία «ελεύθεροι». 
Η παρέα μου συνέχισε να δηλώνει «φαν» του Λεβέντη. 
Ατυχώς ο λαός δεν τον στήριξε και έτσι, στις εκλογές, 
έλαβε 0,18%.

■ Λεβέντης 6
Το 1986 ο Λεβέντης έβαλε υποψηφιότητα για δή-

μαρχος Αθηναίων. Εκεί η παρέα μου τον έχασε, καθώς, 
είχαμε πάει να υπηρετήσουμε σχεδόν όλοι με πρώτον 
εμένα, που έδωσα το παρόν στη μεθοριακή γραμμή 
Λαρίσης (σύνορα με εθνική οδό…) αρχικά και στη συ-
νέχεια στα σύνορα (Ρουφ), μεταξύ δήμου Αθηναίων 
και δήμου Νικαίας!

 
■ Λεβέντης 7
Το 1989 ο Λεβέντης βρέθηκε στο ψηφοδέλτιο της 

Β’ Αθηνών με τη ΝΔ. Χάθηκε στην ανωνυμία και λόγω 
των πολλαπλών πολιτικών κυβιστήσεων που είχε κά-
νει, η παρέα μου δε γούσταρε να πηγαίνει στις συγκε-
ντρώσεις του. Αφήστε που τότε ψηφίζαμε κάθε Κυ-
ριακή για να πετύχει την αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. 
Τελικά η ιστορία τότε, των πολλαπλών εκλογών, έληξε 
με ένα κατσίκι από το υπόλοιπο αττικής για όποιον 
θυμάται. Πάντως ο μόνος που δεν ευθυνόταν για το 
απαράδεκτο γεγονός να σε ψηφίζουν οι μισοί έλληνες 
και να μην μπορείς να σχηματίσεις κυβέρνηση, ήταν ο 

κ. Κώστας Μητσοτάκης… Ο αριβισμός του Α. Παπαν-
δρέου ήταν η αιτία, για να λέμε τα πράγματα με το 
όνομά τους.

■ Λεβέντης 8
Στο μεταξύ ο Λεβέντης είχε ιδρύσει νέο κόμμα με 

τίτλο: «Οικολόγοι, ειρηνιστές, πράσινοι». Το κόμμα 
πάτωσε εκλογικά και δεν πήγαιναν στις συγκεντρώ-
σεις του ούτε οι χαβαλέδες της εποχής. Στη συνέχεια 
συνεργάστηκε με το κόμμα «κέντρο» του Γιωργάκη 
Γ. Παπανδρέου, που και πάλι άλλαξαν το όνομα του 
κόμματος σε «ένωση κέντρου οικολόγων» (τελικά το 
«οικολόγοι» πάει με όλα).

■ Λεβέντης 9
Το μεγάλο μπάμ έγινε στη συνέχεια. Ο Λεβέντης βρέ-

θηκε με άδεια τηλεοπτικού καναλιού (αχ κύριε Μητσο-
τάκη μας). Η μεγάλη αναγνωρισιμότητά του ξεκινάει 
όταν η ΝΔ για να διακωμωδήσει τις αναπληρωματι-
κές εκλογές στη Β’ Αθηνών το 1992 -για μία εκλογική 
έδρα- αφήνει το ΠΑΣΟΚ μόνο του αντιμέτωπο με το 
Λεβέντη. Τότε όλοι οι χαβαλεντζήδες σπεύδουν στις 
κάλπες δίνοντάς του 115.000 σταυρούς! Ε, δε θέλει 
πολύ και ο άνθρωπος…

 
■ Λεβέντης 10
Οι βραδιές που τους χαρίζουν οι τηλεθεατές στη συ-

νέχεια με τις πολιτικές του αναλύσεις είναι ανεπανάλη-
πτες. Χάρη στο Λεβέντη οι βραδιές στην Αθήνα έλαβαν 
άλλη αίγλη. Αφήνω στην άκρη τη «βοήθεια» Γιώργου Γ. 
Παπανδρέου που ήταν όλα τα λεφτά. Τα υπόλοιπα τα 
ξέρετε, όπως και την είσοδό του στη Βουλή.

■ Λεβέντης 11
Τώρα θα ρωτήσετε γιατί κάναμε όλη αυτή την ανα-

δρομή στην παραπολιτική μας στήλη. Έλα ντε; Γιατί 
άραγε; Καλή μας Ανάσταση συμπατριώτες.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Ευχές Σεβασμιώτατου 
Μητροπολίτη 
Παροναξίας

Ο μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, με την ευκαιρία των 
εορτασμών της Ανάστασης του Κυρίου, έστειλε το εξής μήνυμα:

«Το κοσμοχαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, το 
οποίο για μια ακόμη φορά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ετοιμάζεται να 
εορτάσει, μου δίνει την ευλογημένη δυνατότητα και την μεγάλη χαρά 
να επικοινωνώ με τους αγαπητούς και πολυπληθείς αναγνώστες του 
έγκριτου εντύπου σας, προκειμένου να εκφράσω τις εόρτιες πατρι-
κές ευχές μου.

Χαρά και ευφροσύνη είναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν το περιε-
χόμενο της εορτής της Αναστάσεως του Χριστού. Λέξεις τόσο όμορ-
φες και τόσο δυνατές  που δυστυχώς απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό 
από την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. 

Με μια πρόχειρη ματιά στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει, 
εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι η χαρά δεν αποτελεί πλέον κυρίαρχο 
στοιχείο της ζωής μας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό συμβαί-
νει, εξ αιτίας των δυσάρεστων γεγονότων που διαδραματίζονται γύρω 
μας. Η άποψη αυτή έχει δόση αλήθειας αλλά δεν είναι η βασική αι-
τία, αφού τα δυσάρεστα γεγονότα δεν έλειψαν ποτέ από την ζωή των 
ανθρώπων. Η ιστορία δεν γράφτηκε πάντοτε με φωτεινά γράμματα. 
Αυτό όμως δεν εμπόδιζε την χαρά να βρίσκεται στη ζωή μας. Οι άν-
θρωποι κάποτε μπορεί και να υπέφεραν, αλλά δεν ξέχναγαν να χα-
μογελούν και να χαίρονται με αυτά που είχαν, όσο λίγα κι αν ήταν και 
όσο κι αν δοκιμάζονταν από τα προβλήματα της ζωής τους. Εξάλλου 
και η χαρά της Αναστάσεως δεν προήλθε από κάποιο ευχάριστο γε-
γονός, αλλά «ήλθε διά του Σταυρού, εν όλω τω κόσμω». 

Σήμερα δυστυχώς η ζωή μας βρίσκε-
ται πολύ μακριά και από τον Σταυρό 
και από την Ανάσταση του Κυρίου. Η 
βασική αιτία για την απουσία της χα-
ράς από την ζωή μας, είναι η απουσία 
του Αναστάντος Χριστού από αυτήν. 
Μάθαμε τα τελευταία χρόνια να ανα-
ζητούμε την χαρά οπουδήποτε αλλού, 
εκτός από εκεί που υπάρχει πραγματι-
κά. Το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού 
έγινε απόμακρο και δυσδιάκριτο. Επί-
κεντρο της ζωής μας έγινε το δικό μας 
πρόσωπο, ή καλύτερα το δικό μας άτο-
μο. Η ζωή μας έγινε ατομοκεντρική και 
έτσι ξεχάσαμε το πρόσωπο του αδελ-
φού μας, του συνανθρώπου μας. Χάσα-
με την πίστη μας και μαζί με αυτήν χά-
σαμε και την ανθρωπιά μας. Πως να ελπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος 
όταν αρνείται την ελπίδα της Αναστάσεως; 

Πως να χαίρεται όταν δεν προστρέχει στην πηγή της αναστημέ-
νης χαράς που είναι ο Χριστός; Πως να υπομένει όταν δεν εμπνέεται 
από τον υπομείναντα και Σταυρόν και θάνατον Αναστάντα Κύριο; Κι 
όμως, η χαρά που μοιάζει κάτι τόσο μακρινό στις μέρες μας βρίσκεται 
δίπλα μας, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα και την καρδιά μας στην 
πηγή αυτής της χαράς, στο κενό μνημείο και να «τόν ὑπέρ ἡμῶν πα-
θόντα καί ταφέντα καί Ἀναστάντα Κύριο».

Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, ο Κύριός μας Ιησούς Χρι-
στός να Αναστηθεί στις καρδιές μας για να τις πλημμυρίσει με την 
χαρά της Αναστημένης παρουσίας Του και να τις φωτίσει με το ανέ-
σπερο Φως της Αναστάσεως, διαλύοντας για πάντα το σκοτάδι της 
απόγνωσης και του άγχους που σήμερα κυριαρχεί. 

Καλό και ευλογημένο Πάσχα και καλή Ανάσταση!
Με θερμές Σταυροαναστάσιμες ευχές».

2016 | Έτος Ανακύκλωσης

Λέµε τώρα ναι
στην ανακύκλωση! xilaras

Δρυός | τηλ. 6972558231

Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα
μαγειρίτσα | πατσάς | κοκορέτσι | κοντοσούβλι

κατσικάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα
δροσερές σαλάτες και ποικιλία συνοδευτικών
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Δρομολόγια 
φέρι – μπόουτ 

Από την κοινοπραξία που εκτελεί τα δρομολόγια 
Αντιπάρου – Πούντας και αντίστροφα ανακοινώθηκαν 
τα δρομολόγια έως τις 15 Μαΐου 2016

ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟ
07:00 – 07:45 – 08:15 – 09:15 – 09:45 - 10:15 

– 10:45 – 11:15 – 11:45 – 12:15 - 12:45 – 13:15 
– 13:45 – 14:15 – 15:15 - 16:15 – 17:15 – 18:15 – 
19:15 – 20:15 – 22:15 – 23:15 – 00:15 

ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:30 – 10:00 - 10:30 

– 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 - 13:00 – 13:30 
– 14:00 – 14:30 – 15:30 - 16:30 – 17:30 – 18:30 – 
19:30 – 20:30 – 22:30 – 23:30 – 00:30.

Πάσχα
Το Μ. Σάββατο το τελευταίο δρομολόγιο από Αντί-

παρο για Πούντα θα είναι στις 23:15 και από Πούντα 
για Αντίπαρο στις 23:30

Την Κυριακή του Πάσχα τα δρομολόγια θα έχουν 
ως εξής:

ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟ
09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 

– 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 - 22:15 - 
23:15 – 00:15

ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ
09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 

– 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 22:30 - 
23:30 – 00:30

Πάσχα στη 
Μάρπησσα

Η Μεγάλη Εβδομάδα γεμίζει τις ψυχές των Μαρ-
πησσαίων με δέος για το Θείο Πάθος και βιώνεται από 
αυτούς με μεγάλη συμμετοχή και κατάνυξη μέσα από 
έθιμα αιώνων.

Την νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης ο Εσταυρωμένος 
Χριστός δεν μένει μόνος. Οι Μαρπησσαίοι όλων των 
γενεών ξενυχτούν στην εκκλησία, ψέλνουν και στολί-
ζουν τον επιτάφιο.

Η Μεγάλη Παρασκευή για τη Μάρπησσα είναι μια 
μοναδική ημέρα του χρόνου. Το μεσημέρι στην εκκλη-
σιά μετά την αποκαθήλωση δίνονται τα «μεράσματα» 
(κέρασμα νηστίσιμο) για να συγχωρεθούν οι ψυχές. Η 
αποκαθήλωση στον Άγιο Γεώργιο της Λαγκάδας γίνε-
ται πάνω στα βράχια του βουνού (φυσικό τοπίο παρό-
μοιο του Γολγοθά) ανάμεσα σε μυρωδιές και χρώμα-
τα. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής αξίζει κανείς 
να ζήσει τις αναπαραστάσεις των παθών του Κυρίου. 
Ένα έθιμο το οποίο πραγματοποιείται ανελλιπώς στη 
Μάρπησσα από το 1924 σύμφωνα με τις νέες πληρο-
φορίες που πήραμε από το γιο της τότε δασκάλας του 
χωριού, της αείμνηστης Βασιλείας Καφούρου-Ασωνί-
τη, η οποία το εμπνεύστηκε και το ξεκίνησε.

Κατά την περιφορά του Επιταφίου περιμετρικά του 
χωριού και σε επιλεγμένες θέσεις βιώνει κανείς:

Την Ανάσταση του Λαζάρου, Την Είσοδο του Κυρί-
ου στα Ιεροσόλυμα, Τη Μετάνοια της Μαγδαληνής, 
Το Μυστικό Δείπνο, Τον Πόντιο Πιλάτο, Την Προσευχή 
στο Όρος των ελαιών, Τον Απαγχονισμό  του Ιούδα, 
Την Ανάβαση στο Γολγοθά, Το πριν Αλέκτωρ Λαλήσει, 
Τη Σταύρωση, Την Αποκαθήλωση, Τον Επιτάφιο θρή-
νο.

Στις αναπαραστάσεις παίρνουν μέρος 200 άτομα 
όλων των ηλικιών. Ευλογημένος, επίσης, αισθάνεται, 
όποιος ακολουθήσει τον Επιτάφιο, σηκώνοντας τον 
Τίμιο Σταυρό και βιώνοντας το μοναδικό αυτό έθιμο 
μέσα στην Ανοιξιάτικη φύση, στις μυρωδιές της ρί-
γανης, της φασκομηλιάς και υπό τους κατανυκτικούς 
ψαλμούς  των εγκωμίων της χορωδίας που τον συ-
νοδεύει.

Το Θείο δράμα ολοκληρώνετε τη Κυριακή του Πά-
σχα με τη λιτανεία της Δεύτερης Ανάστασης, όπου μι-
κρές αγγελικές μορφές κατά το μήκος του δρόμου κο-
ρυφώνουν την κατάνυξη. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας 
διεξάγετε η «Γιορτή της Αγάπης», όπου όλοι οι κάτοι-
κοι και οι επισκέπτες του χωριού γίνονται μια μεγάλη 
παρέα.(η είσοδος είναι δωρεάν).

Έκκληση 
συνεργασίας

Από τη δημοτική κοινότητα Νάουσας δόθηκε στη 
δημοσιότητα ανακοίνωση σχετικά με την καθαριότητα. 
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Αγαπητοί συμπολίτες, 
ενόψει των Άγιων ημερών του Πάσχα, ζητούμε απ’ 

όλους σας να βοηθήσετε ώστε να διατηρηθεί η πόλη 
μας καθαρή, τηρώντας τα αυτονόητα: 

- τοποθετούμε τις σακούλες απορριμμάτων μέσα 
και όχι δίπλα στους κάδους, 

- καθαρίζουμε το χώρο μπροστά από το σπίτι ή την 
επιχείρησή μας, 

- δεν τοποθετούμε κλαδιά και μπάζα σε χώρους που 
δεν επιτρέπεται αλλά σ’ αυτούς που έχουν οριστεί 
από το Δήμο –καλέστε 1562-, 

- κάνουμε ανακύκλωση, 
- δεν τοποθετούμε σακούλες απορριμμάτων εκεί 

όπου δεν υπάρχουν κάδοι, 
- δεν αφήνουμε σκουπίδια στις παραλίες, 
- μαθαίνουμε βασικούς κανόνες καθαριότητας πε-

ριβάλλοντος στα παιδιά μας με την καλύτερη μέθοδο 
διδασκαλίας, το παράδειγμά μας.

«Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ» μαθαί-
ναμε στο σχολείο κι επίσης είναι δείγμα ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΜΟΥ. Ας δείξουμε το επίπεδό μας ως άνθρωποι και 
πολίτες».

Επίσκεψη 
στο ΧΥΤΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη 
σχολείων της Πάρου στο χώρο του ΧΥΤΑ .

Η εκπαιδευτική δράση περιλάμβανε ξενάγηση στους 
χώρους του ΧΥΤΑ και ενημέρωση για την αξία της 
ανακύκλωσης, ενόψει του έτους ανακύκλωσης 2016 
που έχει ανακηρύξει ο δήμος Πάρου και ο ΣΥΔΙΣΑΠΑ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑΠΑ και δημοτικός σύμβου-
λος, Γιάννης Πετρόπουλος και οι εργαζόμενοι στον 
ΧΥΤΑ αφού ενημέρωσαν τους μαθητές του γυμνασίου 
Παροικίας για τις δράσεις, αλλά και για την αναγκαιό-
τητα ευαισθητοποίησης κυρίως της σχολικής κοινότη-
τας, έδωσαν ένα συμβολικό δώρο -μια πάνινη τσάντα 
για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας- και ένα 
βιβλίο με τον τίτλο «Άνθρωποι και σκουπίδια», του 
Αντώνη Γάκη.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστούν αντί-
στοιχες επισκέψεις των σχολείων της Πάρου, στο 
χώρο του ΚΔΑΤ και του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με ανακοίνω-
ση της ΣΥΔΙΣΑΠΑ.

Σύλληψη με 
καθυστέρηση 
21 ετών!

Στις 20 Απριλίου 2016 συνελήφθη στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πάρου, ένας 
46χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, γιατί εκκρεμούσε σε 
βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Σημειώνουμε ότι Βούλγαροι αστυνομικοί ερευνούσαν 

υπόθεση κλοπής, στην οποία είχε εμπλακεί στην περιοχή 
Στάρα Ζαγκόρα της Βουλγαρίας, το 1994, ο 46χρονος.

Έτσι, έπειτα από ολόκληρα 21 χρόνια (!) –οι κλο-
πές που κατηγορείται είχαν γίνει το χρονικό 
διάστημα από τις 16 Σεπτεμβρίου του 1994 ως 
τις 22 Ιουνίου του 1995- οι αστυνομικοί έφθασαν 
στα ίχνη του. Τα στοιχεία του 46χρονου –σήμερα- δρά-
στη είχαν καταχωρηθεί στις λίστες αναζητουμένων του 
βουλγαρικού τμήματος SIRENE και σε βάρος του είχε 
εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκκρε-
μούσε. 

Βάσει αυτού, τον συνέλαβαν οι άνδρες του αστυνομι-
κού τμήματος Πάρου και τον παρέπεμψαν στον εισαγ-
γελέα εφετών Αιγαίου.

Αυτοδιοίκηση
Από το δήμο Πάρου δημοσιοποιήθηκε δελτίο τύπου 

σχετικά με σεμινάριο που διοργανώθηκε για την αυτο-
διοίκηση: Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:

«Ο δήμος Πάρου παραμένοντας προσηλωμένος 
στον βασικό του στόχο, ο οποίος είναι η καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της συνεχούς 
επιμόρφωσης, της καλύτερης οργάνωσης και της πε-
ραιτέρω αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα «Βασικές διοικητικές 
γνώσεις για αιρετούς, διοικητικά στελέχη και οικονο-
μικά στελέχη των ΟΤΑ». 

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στις 18 και 19 Απριλίου 
2016 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πάρου. Επιπροσθέτως, υπάλληλοι και 
αιρετοί του δήμου Πάρου συμμετέχουν κατά καιρούς 
σε διάφορα σεμινάρια όχι μόνο του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέματα 
όπως «Τα έσοδα των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ», «Οικονο-
μικός Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών», «Εκπαίδευση 
στις Ηλεκτρονικές, Δημόσιες Συμβάσεις», κ.α.  

Η καθολική γνώση συνεχώς μετασχηματίζεται και 
το κυνήγι κατάκτησής της ποτέ δεν σταματά».
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Πάσχα στον Πρόδροµο,
στην ταβέρνα του Τσιτσάνη!

• Μεγάλο Σάββατο μετά την
   Ανάσταση με μαγειρίτσα
• Κυριακή του Πάσχα με ψητά

Κρατήσεις στο
22840 41375

«Let’s do it 
Greece»
Αντίπαρος

Με την υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου Αντιπάρου 
και τη βοήθεια φορέων, συλλόγων, σχολείων και εθελοντών, 
ολοκληρώθηκε η πανελλήνια περιβαλλοντική δράση «Let’s do 
it! Greece», στο δήμο Αντιπάρου. 

Οι δράσεις για το φετινό «Let’s do it! Greece» στο δήμο 
Αντιπάρου ξεκίνησαν την Παρασκευή 15 Απριλίου από τo γυ-
μνάσιο Αντιπάρου και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 17 Απρι-
λίου.

Ο δήμος συμμετείχε ενεργά για δεύτερη συνεχή χρονιά στη 
δράση. Στις 17 Απριλίου 2016 εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, 
σχολεία και φορείς πραγματοποίησαν δράσεις καθαρισμού, 
εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης σε διάφορα σημεία 
του νησιού, καθώς επίσης και δενδροφύτευση με δέντρα τα 
οποία παρείχε η δημοτική αρχή. Μαθητές και εθελοντές από το 
δήμο Αντιπάρου συμμετείχαν δίνοντας, ο καθένας ξεχωριστά, 
το δικό του στίγμα στην πανελλήνια δράση ευαισθητοποίησης 
για το περιβάλλον. Με τη σειρά του ο δήμος μετείχε στη δρά-
ση αναλαμβάνοντας τεχνικές εργασίες, κάνοντας περισυλλογή 
των απορριμμάτων από τα σημεία των δράσεων, ενώ παρείχε 
εξοπλισμό (γάντια και σακούλες απορριμμάτων) στους εθελο-
ντές. Προσέφερε επίσης οχήματα του δήμου και προσωπικό.

Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Αντιπάρου τονίζεται: «Το 
μήνυμα της πανελλήνιας περιβαλλοντικής δράσης «Let’s do 
it! Greece» έχει αποδέκτες τους συμπολίτες μας, φορείς και 
συλλόγους του δήμου Αντιπάρου και φυσικά τις υπηρεσίες 
του δήμου Αντιπάρου. Ο δήμος Αντιπάρου υποστηρίζει και 
συνδράμει σε κάθε δράση ευαισθητοποίησης που αφορά την 
προστασία του περιβάλλοντος και την καθαριότητα του νη-
σιού».

Δύο
θάνατοι

Δύο περιστατικά θανάτου –την ίδια μέρα- είχα-
με στις 22/4/2016 στην Αντίπαρο, τη στιγμή που 
την ίδια ώρα δεν υπήρχε εφημερεύον ιατρός, κα-
θώς το ΕΣΥ έκρινε σωστό πως ο ένας ιατρός που 
πρέπει να εφημερεύει στο νησί είναι «πολυτέλεια» 
και έπρεπε να είναι στο Κ.Υ. Πάρου.

Ο αντιδήμαρχος Αντιπάρου, κ. Γ. Βασιλόπου-
λος, έγραψε για το πρώτο περιστατικό:

«Την Αντίπαρο των 1200 κατοίκων και των 
πολλών επισκεπτών της, η 2η ΔΥΠΕ αποφάσισε 
να την αφήσει σχεδόν χωρίς γιατρούς, αφού εκ 
περιτροπής ο ένας εκ των δύο μονίμων γιατρών 
του περιφερειακού ιατρείου Αντιπάρου κάνουν 
εφημερία στο Κ.Υ. Πάρου, τι αν ο Δήμαρχος δι-
αμαρτυρήθηκε στην κα Διοικητού (ειρωνικό είναι 
αυτό) κανείς δεν τον άκουσε, παρότι ο ένας για-
τρός είναι δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου μας έγρα-
ψαν κανονικά.

Σήμερα το απόγευμα (22/4/16), στο Περιφερει-
ακό Ιατρείο Αντιπάρου δεν εφημερεύει κανένας 
γιατρός, γιατί ο ένας προέρχεται από εφημερία 
στο ΚΥ Πάρου και ο άλλος εφημερεύει στο ΚΥ 
Πάρου! Λίγο πριν τις 4.00 το απόγευμα επιχει-
ρηματίας έπαθε πιθανόν έμφραγμα και παρά τις 
προσπάθειες της ιατρού κ. Άννας Γεωργίου, τελι-
κά απεβίωσε. Πήγα ο ίδιος, γιατί δεν γνώριζα, για 
βοήθεια στο ιατρείο νομίζοντας ότι καλύπτεται με 
εφημερία από το ΚΥ Πάρου αλλά δεν βρήκα κανέ-
να, αργότερα έμαθα ότι σήμερα δεν εφημερεύει 
κανείς στην Αντίπαρο.. 

ΜΠΡΑΒΟ στους ιθύνοντες, ΜΠΡΑΒΟ στους 

ΔΥΠΕαρχες, ΜΠΡΑΒΟ σ όλους αυτούς που επί 4 
χρόνια μας είχαν σκοτίσει με την υγεία και εδώ 
και 15 μήνες έχουν εξαφανιστεί, ΜΠΡΑΒΟ σε αυ-
τούς που έχουν αφήσει ακέφαλο το ΚΥ Πάρου 
εδώ και 14 μήνες. Οφείλω να πω όμως ένα με-
γάλο ΜΠΡΑΒΟ μέσα από την καρδιά στην γιατρό 
μας την Άννα Γεωργίου για τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες που έκανε να κρατήσει ένα συνάν-
θρωπό μας στη ζωή.

Φίλε λίγο σε γνώρισα, καλό παράδεισο να 
έχεις, Ειρήνη κουράγιο».

Επίσης, για το δεύτερο περιστατικό ο κ. Βασιλό-
πουλος έγραψε:

«Ενός κακού μύρια έπονται έτσι λένε και μάλ-
λον έχουν δίκιο. Στις 18:15 περνούσα με το φέρυ 
για Πάρο, το ασθενοφόρο του Δήμου μας έκανε 
άλλη μία διακομιδή στο ΚΥ Πάρου. 

Ο οδηγός του ασθενοφόρου προσπαθούσε να 
βάλει οξυγόνο στον ασθενή γιατί δεν υπήρχε 
εφημερεύων γιατρός. Ξανά Μπράβο σε όλους 
όσους μας βοηθούν να μην έχουμε γιατρό στην 
Αντίπαρο. Τελικά πριν από λίγο πληροφορήθηκα 
ότι ο ασθενής απεβίωσε.

Καλό ταξίδι Μανώλη θα σε θυμόμαστε πάντα 
με αγάπη, για την καλοσύνη σου την πραότητά 
σου την σοφία σου».
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Η Λαϊκή
Συσπείρωση 
για τους
εκπαιδευτικούς

Από τη Λαϊκή Συ-
σπείρωση Πάρου, 
δ η μ ο σ ι ο π ο ι ή θ η κ ε 
ανακοίνωση για τις 
απεργιακές κινητο-
ποιήσεις των εκπαι-
δευτικών. Με τίτλο: 
«Χαιρετίζουμε τις 
δυναμικές κινη-
τοποιήσεις των εκπαιδευτικών», η ανακοίνωση 
γράφει τα εξής:

«Η «Λαϊκή Συσπείρωση» χαιρετίζει τις δυναμικές 
κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών με αφορμή την 
επαίσχυντη τροπολογία της κυβέρνησης, η οποία 
καταργεί την προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαι-
δευτικών που εδώ και χρόνια γυρίζουν όλη τη χώρα, 
από σχολείο σε σχολείο. 

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία ουσιαστικά οδη-
γούνται  στην απόλυση χιλιάδες εκπαιδευτικοί, στα-
θεροποιούνται οι ελαστικές μορφές εργασίας και δεν 
καλύπτονται οι υπάρχουσες ανάγκες. Επιβεβαιώνεται 
ότι και η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με μεγάλες 
ελλείψεις εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα για μια ακό-
μη χρονιά τα παιδιά μας να έχουν χιλιάδες διδακτικές 
ώρες χαμένες.  Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για τη 
συνέχιση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαί-
σιο των δεσμεύσεών της, απέναντι στις κατευθύνσεις 
της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. 

Απαιτούμε εδώ και τώρα την απόσυρση της τροπο-
λογίας και διεκδικούμε:

- Άμεση κάλυψη των κενών, καμία διδακτική ώρα 
χαμένη. Κανένας εκπαιδευτικός να μη λείπει στην 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

- Μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, μό-
νιμη και σταθερή δουλειά για όλους. 

- Αναλογία εκπαιδευτικών - μαθητή ανά τάξη, 1/15 
για το Νηπιαγωγείο και την Α’ και Β’ Δημοτικού και 
1/20 στις υπόλοιπες τάξεις. 

Συμμετέχουμε, συμπαραστεκόμαστε στις κινητοποι-
ήσεις των εκπαιδευτικών. 

Καλούμε τους φορείς της Πάρου και της Αντιπάρου 
να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων 
για να αποσυρθεί η κυβερνητική τροπολογία».

Κινητοποιήσεις 
εκπαιδευτικών

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι εκπαιδευτικοί του 
νησιού μας, ενώ στις 21 Απριλίου 2016 συμμετείχαν 
σε τρίωρη στάση εργασίας  που προκήρυξε η Δ.Ο.Ε. 

Το μεσημέρι της 21ης/4/16 έκαναν πορεία διαμαρ-
τυρίας από την πλατεία Μαντώ Μαυρογένους προς 
το δημαρχείο Πάρου, όπου και κατέθεσαν έγγραφο 
αίτημα σύμπραξης στον αγώνα τους.

Από το σύλλογο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης Πάρου-Αντιπάρου, «Π. Καλλίερος», δημο-
σιοποιήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα η παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Ένα τεράστιο μπράβο σε όλους τους συναδέλφους 
και τις συναδέλφισσες που σήμερα έκαναν στάση ερ-
γασίας συντασσόμενοι με το Πανελλήνιο κίνημα για 
μαζικούς διορισμούς και απόσυρση της διάταξης για 
τις προσλήψεις των αναπληρωτών!

Προς ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας οι εκ-
παιδευτικοί πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στο Δημαρχείο της Πάρου ενώ παρακάτω σας 
κοινοποιούμε έγγραφό του Συλλόγου μας με αίτημα 
για άμεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ 
των διεκδικήσεων του κλάδου.

ΘΕΜΑ: Κάλεσµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
για απόφαση υπέρ των διεκδικήσεων των εκ-
παιδευτικών

Η νέα τροπολογία (βλ: άρθρο35,για τα κριτήρια 
πρόσληψης αναπληρωτών, του Σχεδίου Νόμου που 
κατέθεσε η κυβέρνηση)έρχεται να διαλύσει τους ανα-
πληρωτές και να τους αφήσει στην ανεργία απαξι-
ώντας για τη χρόνια προϋπηρεσία τους στο κράτος. 

Αναπληρωτές είναι οι εκπαιδευτικοί που περιπλα-
νιούνται με μια βαλίτσα στο χέρι. Που κάθε καλοκαίρι 
μένουν άνεργοι και μετρούν αν τους φτάνουν τα έν-
σημα για το ταμείο. Που δεν ξέρουν αν του  χρόνου 
θα έχουν δουλειά. Που ακόμα κι όταν εργάζονται, το 
κάνουν χωρίς τα στοιχειώδη εργασιακά και ασφαλι-
στικά δικαιώματα. Που η αξία των σπουδών τους, της 
προϋπηρεσίας τους και των λοιπών εφοδίων που το 
κράτος τους κάλεσε να αποκτήσουν, αμφισβητούνται 
από το ίδιο το κράτος!

ΟΜΩΣ
Όταν μιλάμε για Αναπληρωτές, μιλάμε για ανθρώ-

πινες ζωές!
Κι όταν μιλάμε για Αναπληρωτές, μιλάμε για τη μη 

ποιότητα της εκπαίδευσης.
Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις δυσκολίες που 

προκύπτουν κάθε Σεπτέμβρη στα σχολεία από την 
απουσία χιλιάδων εκπαιδευτικών. Δεν μπορούμε να 
παραβλέψουμε πως το μόνιμο προσωπικό των σχο-
λείων, εύλογα, δυσκολεύεται να συνδιαμορφώσει 
μαζί με το νέο εποχικό προσωπικό, κοινό και σταθερό 
σχολικό πλαίσιο – όπως αρμόζει να γίνεται, αν θέ-
λουμε να μιλάμε για υγιείς σχολικές μονάδες πρω-

τοβάθμιας. Και όσον αφορά στις ευαίσθητες και ιδι-
αίτερα καθοριστικές ως προς την διαμόρφωσή της 
ενήλικης προσωπικότητας, ηλικίες των παιδιών της 
πρωτοβάθμιας, έχουμε ευθύνη να εργαζόμαστε ώστε 
να τους εξασφαλίσουμε ένα όσο το δυνατό υγιέστε-
ρο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίσουν για 
όλους κι αυτά στο μέλλον, μια όσο το δυνατόν υγιέ-
στερη κοινωνία.

Με αφορμή λοιπόν, την 3η στάση εργασίας των 
εκπαιδευτικών, την παράσταση διαμαρτυρίας τους 
στο Δημαρχείο της Πάρου την Πέμπτη 21/4/2016, 
την  κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για τους ανα-
πληρωτές πανελληνίως, γεγονός που φανερώνει την 
ανάδειξή του θέματος σε μείζον εκπαιδευτικό και κοι-
νωνικό ζήτημα, αλλά και παίρνοντας υπόψη τον απο-
φασιστικό ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου για θέμα-
τα Παιδείας όπως και την υποχρέωσή του  για συνεχή 
βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής 
της τοπικής κοινωνίας καλούμε:

- Το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο

Προς πίεση του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, της Περιφερειακής Δ/νσης Α’ & Β’ 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλά-
δων αλλά και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας 
να πάρουν άμεσα θέση με απόφαση τους για:

α) μόνιμους μαζικούς διορισμούς στο σύνολο των 
πραγματικών κενών της εκπαίδευσης

β) απόσυρση της διάταξης για τους αναπληρωτές 
που οδηγεί χιλιάδες συναδέλφους με χρόνια προϋ-
πηρεσίας στην ανεργία

γ) απόσυρση της διάταξης για τα νηπιαγωγεία που 
θα ’χει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο ειδικά όσων βρί-
σκονται σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές

Στηρίξτε τον αγώνα μας για μόνιμες προσλήψεις 
και κατάργηση του θεσμού του αναπληρωτή! Εντα-
τικά, μεθοδευμένα και συλλογικά να αναδείξουμε την 
ανάγκη των σχολείων  να λειτουργούν με μόνιμο και 
σταθερό προσωπικό ως προς τη σχέση με τους μαθη-
τές, τους συναδέλφους και την τοπική κοινωνία. 

Ας μη γίνουμε συνένοχοι στην υλοποίηση της αντι-
λαϊκής πολιτικής που τσακίζει τα μορφωτικά δικαι-
ώματα των παιδιών, τα εργασιακά μας δικαιώματα, 
που φορτώνει και αλλά βάρη στις πλάτες των λαϊκών 
οικογενειών».

Ακραία
φτώχεια για 
1.650.000 
Έλληνες

Κάτω από το όριο ακραίας φτώχειας ζούσαν περίπου 
1.650.000 Έλληνες το 2015, εκ των οποίων 647.000 
προέρχονταν από οικογένειες με άνεργο «αρχηγό» και 
δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν, 

χωρίς να δανειστούν, τα αναγκαία προς το ζην.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία έρευνας της Ομά-

δας Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία δημοσιεύει η εφη-
μερίδα «Ημερησία», το ποσοστό ακραίας φτώχειας το 
2015 στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 15,2%, ενώ το 
2009 πριν η οικονομική κρίση δείξει τα σημάδια της, 
ήταν στο 2,2%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 
ποσοστό ακραίας φτώχειας διπλασιάστηκε την περίο-
δο 2011-2015.

Πιο ευάλωτες είναι οι οικογένειες με άνεργο «αρχη-
γό», αλλά και οι οικογένειες με παιδιά, που αδυνατούν 
να εξασφαλίσουν τα βασικά αγαθά που απαιτούνται 
για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρε-
πούς διαβίωσης, ενώ από αυξημένο κίνδυνο ακραίας 
φτώχειας χαρακτηρίζονται και οικογένειες που ζουν 
σε πόλεις, αλλά και τα νοικοκυριά που διαμένουν σε 

ενοικιαζόμενη κατοικία. Ανεπηρέαστα από την οικονο-
μική κρίση είναι τα νοικοκυριά με δύο εργαζόμενους, 
οι υπάλληλοι ΔΕΚΟ, τραπεζών, καθώς και οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, ενώ όσον αφορά στους ηλικιω-
μένους η κατάσταση είναι καλύτερη αν συγκριθεί με 
αυτή ανέργων οικογενειών με παιδιά. Σύμφωνα με την 
ομάδα που έκανε την έρευνα, η αύξηση της φτώχειας 
οφείλεται στη μεγάλη άνοδο της ανεργίας, σε συνδυ-
ασμό με τα κενά του συστήματος κοινωνικής προστα-
σίας.

Πάντως, τα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν τα τελευ-
ταία τρία χρόνια και συγκεκριμένα το κοινωνικό μέρι-
σμα, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και η κάρτα 
σίτισης, συνέβαλαν στη μικρή μείωση του αριθμού των 
ακραία φτωχών καθώς και σε κάποια ενίσχυση του 
εισοδήματος όσων παρέμειναν ακραία φτωχοί.
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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

Πούντα 
22840 91220

live ∆εύτερη Μέρα του Πάσχα | 2 Μαϊου

Βασίλης Ρακόπουλος | κιθάρα
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος | τροµπέτα
Γιάννης Παπαδόπουλος | πιάνο
Βασίλης Ποδαρας | τύµπανα

@ 21:00

& επίσης
Μεγάλο Σάββατο µε παραδοσιακή µαγειρίτσα
& Κυριακή του Πάσχα µε ψητά στη σούβλα

Αλιεία
Ο βουλευτής ΣΥΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. 

Συρμαλένιος, σε ομιλία του στις επιτρο-
πές παραγωγής και εμπορίου και περιφε-
ρειών της Βουλής ζήτησε από τον υπουργό 
αγροτικής ανάπτυξης να ασχοληθεί με πιο 
μεγάλη ένταση και έμφαση, για τα προβλή-
ματα αλιείας.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν σοβαρά ζητή-
ματα που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια, 
με αποτέλεσμα οι διάφοροι κλάδοι των αλι-
έων (παράκτια αλιεία, μέση αλιεία, ερασιτε-
χνική αλιεία, τράτες, εργαλεία), αφενός μεν 
να παράγουν μια οξυμένη αντιπαλότητα με-
ταξύ τους και αφετέρου να μην υπάρχει σή-
μερα ένα ενιαίο συνδικαλιστικό όργανο εκ-
προσώπησης όλων αυτών των ανθρώπων. 

Είναι πανθομολογουμένως αποδεκτό, ότι 
σήμερα μετά από πολλά χρόνια υπεραλίευ-
σης υπάρχει σοβαρό έλλειμμα ιχθυαποθεμάτων στις ελληνικές θάλασσες και αυτό 
είναι παραδεκτό και από τους ίδιους τους φορείς των αλιέων, που βλέπουν καθη-
μερινά να μειώνεται η δυνατότητα αλίευσης, με αποτέλεσμα φυσικά να μειώνεται 
και το εισόδημα πέραν όλων των άλλων των μνημονίων και λοιπών μέτρων, που 
έχουν πέσει πάνω από το κεφάλι των ανθρώπων και τους έχουν οδηγήσει σε πολύ 
δυσμενή κατάσταση, υποστήριξε ο κ. Συρμαλένιος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γι’  αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξουν δύο 
κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι η δημιουργία του θαλάσσιων προστατευ-
όμενων περιοχών. Το λέμε χρόνια αυτό και εγώ, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό 
μου, όχι μόνο σαν Βουλευτή, αλλά και σαν περιφερειακό και νομαρχιακό σύμβουλο 
και παρά το γεγονός ότι έγιναν μελέτες και από πανεπιστήμια και με τη συνεργασία 
των φορέων αλιέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων κ.λπ., μέχρι σήμερα δεν έχει 
οριοθετηθεί ούτε μία προστατευόμενη περιοχή. Η δεύτερη αφορά ποια εργαλεία 
απαγορεύονται και ποια επιτρέπονται, εργαλεία που πολλές φορές είναι καταστρο-
φικά. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα και όλες οι πολιτικές του Υπουρ-
γείου πρέπει να απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην παράκτια αλιεία που αποτελεί 

και το 85% της αλιείας. Προφανώς, δεκάδες 
χιλιάδες άνθρωποι ζουν από αυτό το επάγ-
γελμα και φέρνουν εισόδημα για τον εαυτό 
τους και για τις περιοχές τους».

Ακόμα, ο κ. Συρμαλένιος έκανε συγκεκριμέ-
νες προτάσεις για τα νησιά και για την αλιεία 
στο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς. Ει-
δικότερα, όπως δήλωσε: «Στο άρθρο 4 θεω-
ρώ ότι ο ελάχιστος αριθμός των προσώπων 
στα νησιά για να φτιάξεις ένα συνεταιρισμό 
πρέπει να μειωθεί και ιδιαίτερα σε αυτούς 
που θέλουμε να φτιάξουν αλιευτικούς συ-
νεταιρισμούς. Δεν είναι δυνατόν με 15 αν-
θρώπους να πιάσουμε όλη την γκάμα των 
νησιών, εκτός και αν φτιάξουμε διανησιωτι-
κούς, όμορων νησιών, συνεταιρισμούς, όπου 
θα μπορούν να συνεδριάζουν και μέσω  τη-
λεδιάσκεψης και έτσι να λαμβάνουμε υπόψη 
και την απαρτία». 

Επίσης, για το άρθρο 43 και την ερασιτε-
χνική αλιεία, δήλωσε: «Έχει έρθει  πληθώρα 
υπομνημάτων για να αποσυρθεί το άρθρο. 

Θεωρώ ότι πράγματι η ερασιτεχνική αλιεία πρέπει να καθορίζεται από κανόνες και 
πλαίσιο, οι οποίοι κανόνες και πλαίσιο πρέπει να γίνουν μέσα από διαβούλευση 
και με τους ερασιτέχνες αλλά και με τους υπόλοιπους αλιείς, διότι πράγματι υπάρ-
χουν αντιθέσεις και αντιπαλότητες, οι οποίες πρέπει κάποια στιγμή να αρθούν. Το 
πρόβλημα, όμως, δεν γίνεται με το να καθορίσουμε εμείς την ιπποδύναμη και τα 
μέτρα των σκαφών, όπως, επίσης, μένουν  έξω οι ψαροντουφεκάδες, οι οποίοι και 
αυτοί είναι  ερασιτέχνες αλιείς και δεν περιλαμβάνονται σε κανένα πλαίσιο μέσα 
από αυτό το άρθρο. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ή πρέπει να αποσυρθεί το άρθρο και να 
γίνει διαβούλευση ουσιαστική με όλους τους φορείς των ψαράδων και να ξανακα-
τατεθεί ή να υπάρξει μια διαδικασία κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία πάλι θα 
συζητηθεί με τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Τέλος, στο ίδιο άρθρο υπάρχει μια διάταξη όπου δεν καταλαβαίνω πώς συνά-
δουν οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών μέσα σε καταφύγια άγριας ζωής. Αυτό 
είναι πραγματικά για μένα άτοπο να συνυπάρχει η προστασία των καταφυγίων 
άγριας ζωής με οποιουδήποτε είδους εγκαταστάσεις που ερχόμαστε εμείς να επι-
βάλουμε».
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Μπλόκο στις πλαστικές 
σακούλες 

Ο δήμος Πάρου, στο πλαίσιο της αναγόρευσης του 2016 ως έτους ανακύκλωσης 
για το νησί, σε συνεργασία με το ΣΥΔΙΣΑΠΑ και την επιτροπή ανακύκλωσης θα ξε-
κινήσει καμπάνια για οριστική κατάργηση της πλαστικής σακούλας και ενημέρωσης 
των επισκεπτών του νησιού με τρίγλωσσο φυλλάδιο για την ορθή διαχείριση των 
απορριμμάτων, όπως έχουμε πληροφορηθεί με σχετικό δελτίο τύπου.

Ήδη πολλά νησιά στις Κυκλάδες έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την κατάργηση της 
πλαστικής σακούλας.

Πιο συγκεκριμένα, η Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου, στο πλαίσιο της δραστηρι-
ότητάς της για την «πράσινη» ανάπτυξη του νησιού, έχει ξεκινήσει εκστρατεία για 
την κατάργηση της πλαστικής σακούλας με την υποστήριξη του συλλόγου επαγγελ-
ματιών και εμπόρων, αλλά και του δήμου Σίφνου, για την εφαρμογή της Οδηγίας 
2015/720. Την πρωτοβουλία με την ονομασία «Κάντο όπως ένας Σιφνιός», στηρί-
ζουν καταστήματα του νησιού, τα οποία θα χρεώνουν κάθε πλαστική σακού-
λα με 0,10 λεπτά. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 με τη διάθεση 
σε πολύ χαμηλό κόστος, πάνινων τσαντών,  πολλαπλών χρήσεων σε τρία μεγέθη, οι 
οποίες φτιάχνονται στο νησί. Η εκστρατεία βρήκε μεγάλη ανταπόκριση αφού μέσα 
στις πρώτες σαράντα ημέρα διατέθηκαν  περισσότερες από 2.400 πάνινες τσάντες, 
ενώ παράλληλα, έγινε ενημέρωση των μαθητών των σχολείων της Σίφνου. Σε νη-
πιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια διανεμήθηκαν 440 πάνινες τσάντες, ενώ 
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 20η Μαρτίου, ημέρα της Γης, 377 μαθητές 
ζωγράφισαν και παρουσίασαν τις υφασμάτινες τσάντες.

Ακόμα, η Σύρος, με αφορμή την 5η Ιουνίου, που έχει ανακηρυχθεί παγκόσμια ημέ-
ρα περιβάλλοντος, θα ξεκινήσει μια σειρά δράσεων που θα περιλαμβάνουν: συνέ-
ντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, spot, δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο σε εκπαιδευ-
τικούς και παροχή πάνινων τσαντών για τους μαθητές, διαδραστικά - επιμορφωτικά 
παιχνίδια για παιδιά, διάθεση πάνινων τσαντών και ενημερωτικού υλικού σε σούπερ 
μάρκετ και καταστήματα λιανικής πώλησης, εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση για 
τις επιπτώσεις της πλαστικής σακούλας στο περιβάλλον και τη συμμετοχή πολιτών, 
καταστηματαρχών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, συναντήσεις με κατα-
στηματάρχες για τη διαμόρφωση εθελοντικού συμφώνου διαχείρισης της πλαστικής 
σακούλας, καθαρισμούς και καταγραφές απορριμμάτων σε ακτές και βυθό κλπ.

Σημειώνουμε επίσης, ότι τo δεύτερο διεθνές συνέδριο με θέμα την ανακύκλωση 
στις νησιωτικές περιοχές / Recycling in Island Regions (RECIS 2016), θα πραγματο-
ποιηθεί στη Σαντορίνη στις 13-14 Μαΐου 2016.

Το πρόβλημα
Σύμφωνα με το econews κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται ένα τρισεκατομμύριο 

πλαστικές σακούλες παγκοσμίως, αριθμός που μεταφράζεται σε περίπου δύο 
εκατομμύρια κάθε λεπτό.

Οι πλαστικές σακούλες κατασκευάζονται από φυσικούς πόρους που σύντομα θα 
εξαντληθούν, όπως είναι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και συχνά χρησιμοποιού-
νται για λίγα μόνο λεπτά. Από την άλλη πλευρά, η ολέθρια επίπτωσή τους 
στο περιβάλλον διαρκεί για εκατοντάδες χρόνια: στην ουσία θρυμματί-
ζονται σε χιλιάδες μικροσκοπικά τεμάχια και δεν βιοδιασπώνται ποτέ.

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, το πλαστικό κυριολεκτικά κατέκλυσε τον πλα-
νήτη. Από τη μία πλευρά πρόκειται για ένα θαυματουργό υλικό με ωφέλιμες εφαρ-
μογές που εκτείνονται από την κατασκευή ιατρικών συσκευών μέχρι ελαφρύτερων 
και ως εκ τούτου λιγότερο ενεργοβόρων οχημάτων. Από την άλλη πλευρά, το πλα-
στικό είναι μια κατάρα που επέτρεψε τη μαζική παραγωγή φθηνών και αναλώσιμων 
προϊόντων, που μετά τη χρήση τους κατακλύζουν τις χωματερές, μολύνουν τους 
υδροφόρους ορίζοντες και τους ωκεανούς, κυριολεκτικά πνίγουν την άγρια ζωή 
και υποβαθμίζουν το φυσικό τοπίο. Τα πλαστικά περιέχουν διάφορες πρό-
σθετες ουσίες και έχουν συνδεθεί με υγειονομικούς κινδύνους συμπερι-
λαμβανομένων ορισμένων ειδών καρκίνου και προβλημάτων γονιμότητας. 
Παρότι τα πλαστικά μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, η 
πλειονότητα των προϊόντων απορρίπτεται στο περιβάλλον. Ίσως κανένα από αυτά 
τα προϊόντα δεν αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη πληρότητα το πρόβλημα της υπερ-
καταναλωτικής κοινωνίας όσο η πλαστική σακούλα.

Εξαιτίας του πλήθους των περιβαλλοντικών και υγειονομικών προβλημάτων 
που συνδέονται με τις πλαστικές σακούλες, πολλές κοινότητες σε όλο τον κόσμο 
έχουν προσπαθήσει να «απεξαρτηθούν» επιβάλλοντας απαγορεύσεις ή πρόστιμα. 
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Το παλαιότε- ρο ισχύον τέλος 
χρήσης της πλαστικής σακού-
λας θεσπί- στηκε στη Δανία 
και χρονολογεί- ται από το 1993. Η 
επιβάρυνση αυτή επιβάλλεται στους 
κατασκευαστές πλαστικών σακουλών 
και εξαρτάται από το βάρος της 
σακούλας. Το κόστος μετακυλήθηκε 
διαδοχικά στον τελικό καταναλωτή 
με αποτέλεσμα η χρήση της πλαστικής 
σακούλας να μειωθεί σε ποσοστό 
60%. Η Ιρλαν- δία ήταν η πρώτη 
χώρα που θέ- σπισε τέλος χρή-
σης της πλα- στικής σακούλας 
απευθείας στον καταναλωτή το 2002. 
Τα 15 λεπτά του ευρώ ανά πλαστική 
σακούλα βάρυ- ναν τόσο πολύ στην 
καταναλωτ ική συνείδηση που η χρή-
ση του προϊόντος μειώθηκε κατά 90% 
μέσα σε πέντε μήνες από την έναρξη 
εφαρμογής του μέρους. Άλλες ευρω-
παϊκές χώρες όπου οι καταναλωτές 
επιβαρύνονται με το κόστος χρήσης 
της πλαστικής σακούλας είτε δια νό-
μου είτε δια ιδι- ωτικών πρωτοβουλι-
ών είναι το Βέλ- γιο, η Βουλγαρία, 
η Γαλλία, η Γερμανία, η Λιθουανία και η Ολλανδία. Σημειώνεται ότι στις 16 
Απριλίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της μείωσης της χρήσης 
πλαστικής σακούλας κατά 80% μέχρι το 2019 και ενδιάμεσο στόχο τη μείωση κατά 
το ήμισυ ως το 2017 με έτος βάσης το 2010.

Επίσης, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βόρεια Θάλασσα, 
στο στομάχι του 94% των νεκρών πουλιών εντοπίστηκαν ίχνη πλαστι-
κού. Θρύμματα από πλαστικές σακούλες έχουν εντοπιστεί στο πεπτικό σύστημα 
διαφόρων ειδών πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση όπως πράσινες χελώνες, 
χελώνες καρέτα-καρέτα, δερματοχελώνες, θαλάσσια πουλιά άλμπατρος και θαλάσ-
σιες φώκιες. Συνολικά, 267 είδη απειλούνται από τη διείσδυση θαλάσσιων απορ-
ριμμάτων στο πεπτικό τους σύστημα. Η Αυστραλία επέβαλε την πρώτη απαγόρευση 
στη χρήση πλαστικής σακούλας το 2003 για να προστατεύσει τις φάλαινες που 
μετανάστευαν από τη θαλάσσια περιοχή της Τασμανίας.

Εκτός από την άγρια ζωή, η πλαστική σακούλα συνδέεται με την εξάπλωση της 
ελονοσίας στην Κένυα όπου χρησιμοποιείται για τη μεταφορά νερού και με πλημμύ-
ρες στο Μπανγκλαντές, το Καμερούν και τις Φιλιππίνες όπου πλαστικές σακούλες 
φράσσουν τους αγωγούς ομβρίων υδάτων στις πόλεις. Οι περιπτώσεις ασφυξίας 
αγελάδων έχουν ευαισθητοποιήσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων στο «κτηνοτρο-
φικό» Τέξας, αλλά και τις θρησκευτικές κοινότητες της Ινδίας όπου θεωρείται ιερό 
ζώο. Στη Μαυριτανία, το 70% των θανάτων των ζώων κτηνοτροφίας αποδίδεται 
στην κατάποση πλαστικών σακουλών. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεγάλα θύ-
ματα είναι οι καμήλες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυστηρότερη νομοθεσία 
κατά της πλαστικής σακούλας ισχύει στη Ρουάντα όπου από το 2008 και 
μετά οι ξένοι επισκέπτες υποχρεώνονται να αποθέσουν τις πλαστικές 
σακούλες που κουβαλούν στο αεροδρόμιο. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι τον περασμένο Μάιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρι-
νε Οδηγία για τη μείωση της χρήσης της «ελαφριάς» πλαστικής σακούλας (τύπου 
σούπερ μάρκετ), με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα. Τα κράτη-μέλη 
καλούνται να μειώσουν την κατανάλωση στις 90 σακούλες ανά άτομο 
ετησίως μέχρι το τέλος του 2019 και στις 40 μέχρι το 2025 (ενδεικτικά, 
σήμερα στη χώρα μας καταναλώνονται 242 σακούλες/άτομο ετησίως), 
ή να διασφαλίσουν ότι μέχρι το τέλος του 2018 οι πλαστικές σακούλες θα χρεώ-
νονται.

Το νησί πρότυπο
Η 1η Δεκεμβρίου αποτελεί ένα περιβαλλοντικό ορόσημο για την Αλόννησο, αλλά 

και τη χώρα. 
Το νησί, που φιλοξενεί τον πιο σημαντικό εναπομείναντα πληθυσμό της μεσογει-

ακής φώκιας, monachus monachus, στη Μεσόγειο, είναι η πρώτη περιοχή της 
Ελλάδας, που μe το πρόγραμμα «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακού-
λες», καταργεί τη χρήση της πλαστικής σακούλας, παρέχοντας ταυτόχρονα 
στους κατοίκους του τη δυνατότητα εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, 
επιλογών για τη μεταφορά αγαθών.

Από 1/12/15, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΜΜΚΟ, μαθητές των 
σχολείων και εθελοντές, ενημέρωσαν τους κατοίκους που επισκέπτονταν καταστή-
ματα του νησιού για την πρωτοβουλία, διανέμοντάς τους παράλληλα, φυλλάδια του 
προγράμματος και πάνινες τσάντες για να αντικαταστήσουν με αυτές την πλαστική 
σακούλα στις καθημερινές τους αγορές. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, 
που «αγκάλιασαν» με ενθουσιασμό τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία από τα πρώτα 
βήματά της, σταμάτησαν τη διάθεση πλαστικών σακουλών, παρέχοντας την εναλ-
λακτική των αντίστοιχων επαναχρησιμοποιούμενων, ούτως ώστε η κατάργηση της 
πλαστικής σακούλας στην Αλόννησο να αποκτήσει τον πλέον καθολικό και διευρυ-
μένο χαρακτήρα.

Η συνέντευξη
Η εφημερίδα μας επικοινώ-

νησε με τον αντιδήμαρχο 
Αλοννήσου, κ. Άγγελο 
Αργυρίου, σχετικά με το 
θέμα της κατάργησης πλαστι-
κής σακούλας.

Ένας χρόνος χωρίς 
πλαστικές σακούλες στην 
Αλόννησο. Τι σημαίνει 
αυτό για το νησί και το 
περιβάλλον.

Α.Α.: «Έξι μήνες μόνο πέ-
ρασαν από την γέννηση της 
ιδέας μέχρι και την υλοποίη-
ση της έγιναν αποφασιστικά βήματα με πίστη στο «πράσινο» αυτό όραμα. Η το-
πική κοινωνία αγκάλιασε την πρωτοβουλία και οι επαγγελματίες ήταν και είναι 
στο πλευρό μας! Τα αποτελέσματα άμεσα και αδιαμφισβήτητα. Παράλληλα με το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης το οποίο μας έχει γίνει δεύτερη φύση, η κατάργηση της 
πλαστικής σακούλας ήρθε αθροιστικά να δώσει άλλη μια ανάσα στο περιβάλλον. 

Η χρήση και ως επί το πλείστον η κατάχρηση της πλαστικής σακούλας έχει δυ-
σβάσταχτο κρυμμένο κόστος. Η επιβάρυνση του χερσαίου και θαλασσίου περιβάλ-
λοντος, η απειλή για τη δημόσια υγεία, η υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος 
και το ολοένα αυξανόμενο κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων είναι τα σημα-
ντικότερα. 

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και συντονιστής του προγράμματος 
«Life DeBag», Γιώργος Παπαθεοδώρου, επεσήμανε ότι ήδη από το 1995 ήταν 
γνωστό ότι τα πλαστικά απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως είπε περισσότε-
ρα από 600 θαλάσσια είδη έχουν επηρεαστεί από τη χρήση τους, ενώ περισσότερα 
από 50 είδη καταπίνουν συστηματικά πλαστικά. Η πλαστική σακούλα αποτελεί συ-
στημική απειλή για την βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών και κατά συνέ-
πεια για τα ιχθυαποθέματα πάνω στα οποία στηρίζεται μεγάλο μέρος της τοπικής 
κοινωνίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας».

Πως ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια;
Α.Α.: «Το πρόγραμμα «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες» υλοποιείται από 

το «Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS» και τη «MOm/ Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστα-
σία της Μεσογειακής Φώκιας», με τη χρηματοδότηση του ιδρύματος «Thalassa» 
και τη συνεργασία του δήμου Αλοννήσου, που ήδη είχε αποφασίσει να αναλά-
βει πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο ζήτημα μετά τη συμμετοχή του δημάρχου 
Αλοννήσου, κ. Βαφίνη Πέτρου, στο διεθνές συνέδριο ανακύκλωσης στη Σαντορίνη. 
Μετά από συναντήσεις εκπροσώπων των συμμετεχόντων φορέων και επιχειρημα-
τιών της Αλοννήσου, αποφασίσθηκε από κοινού η σταδιακή κατάργηση της πλα-
στικής σακούλας με τελικό σκοπό την πλήρη διακοπή της χρήσης της».

Ο εμπορικός κόσμος με ποιό τρόπο δέχθηκε και στη συνέχεια συμμετέ-
χει σ’ αυτή την προσπάθεια;

Α.Α.: «Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών του νησιού μας ήταν και 
είναι σύμμαχοι μας σε αυτή την προσπάθεια από την πρώτη ημέρα και χωρίς αυ-
τούς δε θα ήταν δυνατή η εφαρμογή του μέτρου αυτού. Η κατάργηση της πλα-
στικής σακούλας τους ανακούφισε από ένα σημαντικό οικονομικό κόστος καθώς 
απαλλάχτηκαν από την προμήθεια χιλιάδων σακουλών ανά έτος και η προβολή του 
νησιού σε ΜΜΕ με αυτή την πρωτοποριακή κίνηση μόνο θετικά λειτουργεί στην 
προσέλκυση επισκεπτών και στην αύξηση του κύκλου εργασιών τους.

Μετά από 6 μήνες και με τα αδιαμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα, ακόμα και 
οι πλέον «δύσπιστοι» είναι έτοιμοι να αγκαλιάσουν το πρωτοποριακό μέτρο και να 
συμβάλλουν στην προσπάθεια μας να αναδειχθεί η Αλόννησος ως ένας οικολογι-
κός παράδεισος και προορισμός εναλλακτικού τουρισμού».

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού σας πώς έχουν αντιδράσει γι’ 
αυτήν την απόφαση;

Α.Α.: «Οι αντιδράσεις ήταν από την πρώτη κιόλας ημέρα πολύ θετικές. Ιδιαίτερα 
η μαθητική κοινότητα και η νεολαία του νησιού αντιλαμβανόμενοι την σπουδαιό-
τητα του εγχειρήματος για το νησί μας και τη δική τους μελλοντική ευημερία είναι 
από τους πρωτεργάτες στην αλλαγή των καθημερινών μας συνηθειών. Οι επισκέ-
πτες της Αλοννήσου και κυρίως οι Ευρωπαίοι, εκπλήσσονται ευχάριστα και φυσικά 
καλωσορίζουν τέτοιες ενέργειες».

Τι θα προτείνατε στο δήμο της Πάρου και της Αντιπάρου, αλλά και 
στους κατοίκους των νησιών μας, με βάση την εμπειρία σας αυτή;

Α.Α.: «Θα προτείναμε να υιοθετήσουν το μέτρο αυτό, όπως κάνουν ήδη και άλ-
λες νησιωτικές και μη περιοχές. Να συναντηθούν οι φορείς και οι επιχειρηματίες 
με σκοπό την εκπόνηση ενός action plan και μα προχωρήσετε άφοβα σε τέτοιου 
είδους ενέργειες που προάγουν τον πολιτισμό μας, την αειφόρο ανάπτυξη των 
νησιών μας, βελτιώνουν το τουριστικό προϊόν και ενισχύουν την προβολή μας σε 
παγκόσμιο επίπεδο».



Φωνή της Πάρου | Μ.Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Σύσκεψη για το λιμάνι 
Παροικιάς

Μετά από πρόσκληση του δημάρχου Πάρου, κ. Μάρκου Κωβαίου και του προέ-
δρου του δημοτικού λιμενικού ταμείου Πάρου-Αντιπάρου κ. Σταύρου Καραχάλιου, 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του δημοτικού συμβουλίου, σύσκεψη / διαβούλευση με θέμα «Γενικό Προγραμμα-
τικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Πάρου - Στόχοι, Αντικείμενο, Μεθοδολογία και οι 
προτάσεις της Τοπικής Κοινωνίας», παρουσία της ομάδας των μελετητών που έχουν 
αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

 Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης: ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, οι αντιδήμαρχοι 
Πάρου, Δ. Σαρρή και Χρ. Χριστόφορος, ως εκπρόσωπος και της επιτροπής τουρι-
σμού  και ανάπτυξης του δήμου Πάρου, ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑΠΑ, Ιω. Πετρόπου-
λος, ως εκπρόσωπος και του συλλόγου ιδιοκτητών ΤΑΧΙ, ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 
κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης του δήμου Πάρου, Μ. Λεοντής, 
οι επικεφαλής παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, Α. Γκόκας και Κ. Ρο-
κονίδας, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, ο υπολιμενάρχης Πάρου, κ. Θ. Πορτο-
κάλης, ο Απ. Αλιπράντης, πρόεδρος του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-
Αντιπάρου, η Ασ. Κούτλα, προϊσταμένη της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών δήμου 
Πάρου, ο Ι. Ραγκούσης, προϊστάμενος της διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού, 
υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος δήμου Πάρου, οι Ιω. Μπιζάς και Δ. Πετρό-
πουλος, εκ μέρους του συλλόγου ναυτικών πρακτόρων, ο Ελ. Πώλος, πρόεδρος 
του ναυτικού ομίλου Πάρου, η Αρχ. Αλεξανδροπούλου, πρόεδρος του συλλόγου 
φίλων παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, ο εμπορικός διευθυντής της ναυτιλιακής 
εταιρείας «BLUE STAR FERRIES», Διον. Θεοδωράτος, εκπρόσωποι του συλλόγου 
αλιέων, του συλλόγου ερασιτεχνών αλιέων, της ένωσης ξενοδόχων, των συλλόγων 
ενοικιαζομένων δωματίων, του συλλόγου καφεζυθεστιατόρων, ο Γ. Κοττίκας, τοπο-
γράφος μηχανικός, ως εκπρόσωπος της μελετητικής ομάδας που εκπονεί τη μελέτη: 
«Κατασκευή νέων αιθουσών αναμονής επιβατών και διαμόρφωση περιβάλλοντα 
χώρου κεντρικού λιμένα Παροικιάς» και εκπρόσωποι τοπικών Μ.Μ.Ε., και πολίτες.

Ο δήμαρχος Πάρου επισήμανε κατά το χαιρετισμό του τη σημασία της μελέτης, 
διότι αυτή δεν αφορά μόνο τις υφιστάμενες και τις νέες λιμενικές, θαλάσσιες και 
χερσαίες, υποδομές και δραστηριότητες, αλλά εξετάζει με χωροταξικά, οικονομοτε-
χνικά, κοινωνικό-οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια την ένταξη και την επιρροή 
τους στον αστικό ιστό της Παροικίας και στην ενδοχώρα της Πάρου, στην εξυπηρε-
τούμενη επίσης -από το λιμάνι της Πάρου- Αντίπαρο, αλλά και στην ευρύτερη πε-
ριοχή, δεδομένης της κεντροβαρικής σημασίας του λιμένα της Πάρου στο λιμενικό 
σύστημα των Κυκλάδων. 

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση από τον λιμενολόγο πολιτικό μηχανικό, Νικηφ. 
Κυπραίο, ο οποίος υποστηρίζει συμβουλευτικά το δήμο Πάρου:

- του αντικειμένου, της μεθοδολογίας και της σκοπιμότητας του «Master Plan», 
και των βασικών κατηγοριών μελετών και ερευνών που πρόκειται να εκπονηθούν 
στη διάρκεια του έργου, και

- των προτάσεων του δημοτικού λιμενικού ταμείου Πάρου - Αντιπάρου για τα νέα 
έργα και δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενι-
κών υποδομών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του «master plan» προβλέπονται τα εξής παραδοτέα:
- Σε πρώτη φάση το στρατηγικό σχέδιο λιμένα, με βάση αφενός την ανάλυση 

της υφιστάμενης κατάστασης και αφετέρου τις προοπτικές (προβλέψεις ροών, οι-
κονομικές συνθήκες και επισφάλειες κλπ.) σε ορίζοντα 25ετίας, με συνεκτίμηση της 
συνέργιας και του ανταγωνισμού του λιμένα με άλλους λιμένες της περιοχής, και

- Σε δεύτερη φάση το επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan) λιμένα, με βάση τον 
5ετή προγραμματισμό δράσεων, με ιεράρχηση και οικονομικό και χρονικό προγραμ-
ματισμό τους.

- Επισκόπηση της ένταξης των προτεινόμενων έργων στο περιβάλλον και στο 
φυσικό και οικιστικό τοπίο της περιοχής, και σύνταξη της στρατηγικής μελέτης περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Π.Μ.Ε.). 

Στο αντικείμενο του «Master Plan» περιλαμβάνεται η διερεύνηση των τεχνικών, 
περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και της οικονομικής βιωσιμότητας για ένταξη προ-
τεινόμενων έργων / δραστηριοτήτων στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Λιμένα Πά-
ρου, όπως η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση:

- Πλωτού αγκυροβολίου ή/και κρηπιδώματος παραβολής για τον ελλιμενισμό και 
την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων στη θαλάσσια ζώνη του λιμένα,

- Τουριστικού λιμένα (καταφυγίου ή αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών/ σκαφών 
αναψυχής),

- Υδατοδρομίου στη θαλάσσια ζώνη του λιμένα για την αποθαλάσσωση, προσθα-
λάσσωση και κίνηση αεροσκαφών (υδροπλάνων, αμφίβιων αεροπλάνων ή αμφίβιων 
ελικοπτέρων), στο πλαίσιο του Ν. 4146/2013,

- Αναβάθμιση της προβλήτας Βίντζι και διαμόρφωση για τουριστική χρήση, και
- Τοποθέτηση ελαστικών προσκρουστήρων (marine fenders) για προστασία των 

πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων.
Οι θέσεις των νέων έργων / δραστηριοτήτων θα προταθούν από το ΔΛΤΠ-Α ή θα 

υποδειχθούν ως κατάλληλες από τον Μελετητή. Επίσης, θα εκπονηθούν οι ακόλου-
θες υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες:

- Μαθηματική προσομοίωση της διαταραχής των κυματισμών στην ευρύτερη πε-
ριοχή του όρμου Παροικίας, και της κυματικής διείσδυσης στις θέσεις ελλιμενισμού 
/ εξυπηρέτησης των πλοίων.

- Γεωλογική, μορφολογική και ιζηματολογική αναγνώριση της παράκτιας ζώνης 
στην περιοχή επιρροής του λιμένα.

- Ακτομηχανική μελέτη της ευρύτερης περιοχής επιρροής του λιμένα (προστασία 
ακτών από φαινόμενα διάβρωσης).

- Μαθηματική προσομοίωση πλοήγησης πλοίων σχεδιασμού (ναυτιλιακός σχεδι-
ασμός των διαύλων – προσβάσεων στο λιμένα, ρυθμίσεις ασφάλειας ναυσιπλοΐας).

- Αξιολόγηση γεωτεχνικών δεδομένων στην περιοχή θεμελίωσης των προτεινό-
μενων λιμενικών - Κατάρτιση προγράμματος συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευ-
νών.

Μετά την παρουσίαση του έργου, ακολούθησε κατάθεση απόψεων και διάλογος 
με τους χρήστες και τους λοιπούς τοπικούς φορείς, οργανώσεις και πολίτες για 
τις υφιστάμενες και τις προτεινόμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα και 
την επιρροή τους στην ευρύτερη περιοχή. Στο τέλος της συνάντηση ο εκπρόσωπος 
της μελετητικής ομάδας κ. Αλβέρτος-Παύλος Γιαμίν, λιμενολόγος-συγκοινωνιολόγος 
πολ. μηχανικός, παρουσίασε την προσέγγιση της μελετητικής ομάδας ενόψει της 
κατάρτισης του στρατηγικού σχεδίου του λιμένα (Master Plan, Α’ Στάδιο) και τόνισε 
τη σημασία της παρούσας σύσκεψης, όπως και άλλων σχετικών συναντήσεων που 
θα γίνουν στην πορεία εκπόνησης της μελέτης, στη σύνταξη και υποβολή ενός προ-
γραμματικού λιμενικού σχεδίου που θα καλύπτει τόσο τις ναυτιλιακές ανάγκες στην 
περιοχή μας, αλλά και τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους της Πάρου.

Μετά το πέρας της σύσκεψης-διαβούλευσης ο δήμαρχος, Μάρκος Ι. Κωβαίος, 
δήλωσε: «Το γενικό προγραμματικό σχέδιο (Master Plan) λιμένα Πάρου είναι ένα 
έργο πνοής για τον τόπο. Είναι σαφές λοιπόν ότι η εκπόνηση της μελέτης θα δώσει 
περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης του λιμένα και θα συμβάλλει στην επίλυση των 
κυκλοφοριακών προβλημάτων που δημιουργούνται από την λειτουργία του λιμένα 
στον αστικό ιστό. Κατά συνέπεια το έργο αυτό θα αποτελέσει βασικό πλεονέκτημα 
για την ανάπτυξη της ναυτιλίας, της αλιείας, του τουρισμού, και της οικονομίας του 
νησιού μας».

10 | Το θέμα της εβδομάδας 

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
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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!

Εκδηλώσεις στη μνήμη 
Ν. Στέλλα

Ο δήμος Πάρου και η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας, διοργανώνουν την Κυριακή 22 
Μαΐου 2016, στις 10 το πρωί, το καθιερωμένο θρησκευτικό μνημόσυνο του εθνομάρτυ-
ρα Νικόλα Στέλλα.

Όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εθνομάρτυρα Νικόλαο Στέλλα, έχει ως 
εξής:

Παρασκευή 20 Μαΐου Επίσκεψη Ολυμπιονικών στα σχολεία.
16.00 Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου εθνικής ενόπλων και επίλεκτων Νομού Κυκλά-

δων, στο δημοτικό στάδιο Πάρου.
Σάββατο 21 Μαΐου
18:00 Αγώνας δρόμου «Νικόλαος Στέλλας» 5 και 10 χιλιομέτρων. Εκκίνηση και τερ-

ματισμός στο μνημείο του ήρωα.
20:00 Τελετή απονομής μεταλλίων στους αθλητές (μπουφές με κεράσματα για τους 

αθλητές και επισκέπτες από το σύλλογο γυναικών και την εθελοντική ομάδα δράσης 
Μάρπησσας).

Κυριακή 24 Μαΐου
09.00 Θεία λειτουργία
10.00 Επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
11.00 Τελετή στο μνημείο του ήρωα: Επιμνημόσυνη δέηση, κεντρική ομιλία από τον κ. 

Μάρκο Κωβαίο, δήμαρχο Πάρου, χαιρετισμοί - μηνύματα επισήμων, κατάθεση στεφάνων, 
χορωδία του γυμνασίου Αρχιλόχου θα ερμηνεύσει τραγούδι αφιερωμένο στον ήρωα 
Νικόλα Στέλλα, παρέλαση μαθητών.

09.00 - 13.00 Στο αγροτικό ιατρείο και στην αγροτολέσχη, αιμοδοσία από συνεργείο 
του νοσοκομείου παίδων «Αγία Σοφία». (Διοργάνωση: σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών 
Πάρου-Αντιπάρου.

18.00 - 21.00 Αθλητικές εκδηλώσεις στο γήπεδο της Μάρπησσας από τον Α.Μ.Ε.Σ. 
Μαρπησσαϊκό

21.00 Αφιέρωμα στη μνήμη του ήρωα από τη χορωδία του συλλόγου γυναικών Μάρ-
πησσας στην αίθουσα της αγροτολέσχης υπό τη διεύθυνση του κ. Αστέριου Ρήγα.

Τέλος, από Παρασκευή 20 έως και Σάββατο 21 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως 
τις 9 το βράδυ, στην αίθουσα της αγροτολέσχης, θα λειτουργήσεις έκθεση ζωγραφικής 
από την νεολαία του νησιού μας, εμπνευσμένη από την θυσία του ήρωα Νικόλα Στέλλα.

Τουριστική περίοδος
Με πρωτοβουλία του δήμου Πάρου πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου 

2016, ανοιχτή συζήτηση με θέμα «την οργάνωση και λειτουργία εν όψει του 
Πάσχα και της τουριστικής περιόδου».

Στην εκδήλωση μετείχαν ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, κ. Αντωνό-
πουλος, ο ιπολιμενάρχης κ. Πορτοκάλης, ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου, κ. 
Καραχάλιος, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι του εμποροεπαγγελματικού συλ-
λόγου, του συλλόγου ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, του συλλόγου καφεζυθεστι-
ατόρων, του ΚΤΕΛ, καθώς και πολίτες και λοιποί επαγγελματίες του νησιού μας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η επισήμανση των σημαντικότερων ζητημάτων 
που αντιμετωπίζει το νησί κατά την τουριστική περίοδο και η κατάθεση απόψε-
ων και προτάσεων για την επίλυση τους από τους εμπλεκόμενους φορείς, τους 
επαγγελματίες και τους πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία του 
κεντρικού λιμένα, η οποία επιβαρύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Παροικίας, 
στο θέμα της παράνομης στάθμευσης, στην αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώ-
ρων, στην αυθαίρετη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, αλλά και στο θέμα 
της καθαριότητας που αφορά όλους τους οικισμούς του νησιού. Ένα επιπρό-
σθετο ζήτημα είναι η υποστελέχωση της αστυνομίας αλλά και της δημοτικής 
αστυνομίας, γεγονός που δυσκολεύει τον αποτελεσματικό έλεγχο της παραβατι-
κότητας, σύμφωνα με δελτίο τύπου του δήμου Πάρου.

Οι προτάσεις που συζητήθηκαν αφορούν στην ομαλή λειτουργία του λιμέ-
να για την εξυπηρέτηση των επιβατών, των πολιτών αλλά και των επισκεπτών 
από τους επαγγελματίες του νησιού. Επιπλέον, τέθηκε το θέμα της ελεγχόμενης 
στάθμευσης, αλλά και της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Παροικία. Π κ. 
δήμαρχος ενημέρωσε τους παρευρισκομένους ότι η εν εξελίξει μελέτη για το 
«γενικό προγραμματικό σχέδιο (master plan) λιμένα Πάρου», θα αντιμετωπίσει 
πολλά από τα παραπάνω θέματα. Επίσης, τόνισε ότι η τοπική κοινωνία θα δώ-
σει χρήσιμα στοιχεία στη μελετητική ομάδα για την εικόνα και τις ανάγκες της 
περιοχής, στο πλαίσιο της σύσκεψης - διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα, Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.

Τέλος, ο δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, δήλωσε: «Ο δήμος Πάρου από την πλευρά 
του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου το νησί να είναι καθ’ 
όλα έτοιμο ενόψει της τουριστικής περιόδου να υποδεχτεί τους επισκέπτες. 
Ζητούμε λοιπόν την κατανόηση, στήριξη και βοήθειά σας, γιατί όλοι θέλουμε 
μια Πάρο καθαρή και νοικοκυρεμένη και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τα κατα-
φέρουμε!».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

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 νυχτερινό receptionist για 
τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, άριστη 
γνώση αγγλικής γλώσσας όπως και 
προϋπηρεσία . Αποστολή βιογραφι-
κών µε πρόσφατη φωτογραφία στο 
email: manager@asterasparadise.
gr. Επικοινωνία στο 22840 53444, 
ώρες 09:00-15:00

ΚΟΠΕΛΑ εµφανίσηµη, γλωσσο-
µαθής, µε γνώσεις Η/Υ, ζητείται 
από ξενοδοχείο στο ∆ρυό . Τηλ. 
6944543341

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 

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΕΓΗ σε εργαζό-
µενη κυρία στην περιοχή Πούντας, 
Λογαρά, Π.Λιβάδι, άνευ ενοικίου. 
Τηλ. 6945 275 152
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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

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

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 | 5-6/5 & 18-19/5

Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Αναγνώστου 
Κωνσταντίνος | 5-6/5 & 19-20/5

Καρδιολόγος | Χαρίτος ∆ιονύσης |
11/5 & 1/6 
Holter, Τεστ κοπώσεως, ΗΚΓ, triplex καρδιάς

Ενδοκρινολόγος | Μπούφας ∆ηµήτριος | 
6/5 & 20/5

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 Νικολίν το γένος Κρίχε, που γεννήθη-
κε στην Πρετόρια Νότιας Αφρικής και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 18 
Ιουνίου 2016 στην Πάρο.
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ΚΛΑΡΙΝΟΣ
Κυριακή του Πάσχα ψητά στη σούβλα

& κάθε µέρα ανοιχτά µε ψητά και  µαγειρευτά

Λ ε ύ κ ε ς ,  τ η λ .  2 2 8 4 0  4 1 6 0 8

ΑΜΕΑΙ
Σϋμφωνα με απόφαση του υπουργού ναυ-

τιλίας, κ. Θοδωρή Δρίτσα, επανασυγκροτείται 
συμβουλευτικό όργανο με αντικείμενο την 
εξέταση όλων των πρακτικών θεμάτων που 
αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων 
με αναπηρία (Α.με.Α) σε όλο το φάσμα των 
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Το συμβουλευτικό όργανο αποτελείται 

από ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Λ.Σ. 
– ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και εκπροσώπους της εθνι-
κής συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία 
(Ε.Σ.Α.με.Α), του συνδέσμου επιχειρήσεων 
επιβατηγού ναυτιλίας και της ένωσης πλοιο-
κτητών πορθμείων εσωτερικού.

Μετά από πρόσκληση του προέδρου, το 
συμβουλευτικό όργανο θα συγκαλείται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα και θα εισηγείται 
στον υπουργό, μέτρα για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας των Α.με.Α στις ακτοπλοϊ-
κές συγκοινωνίες.

«Hellenic 
Highspeed»

Τα εγκαίνια του «Hellenic Highspeed» 
πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 20/4/16, 
στη Ραφήνα.

Το «Ηellenic Highspeed», αποτελεί το πρώ-
το από τα τρία νέα πλοία της εταιρείας, το 
οποίο παραλαμβάνεται και εγκαινιάζεται πλή-
ρως ανακαινισμένο σε ό,τι αφορά τις μηχανές, 
τα συστήματα της γέφυρας και τον ξενοδο-
χειακό εξοπλισμό (καθίσματα, χώροι υποδο-
χής, χώροι εστίασης, γκαράζ, καταπέλτης).

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εται-
ρεία: «Το Hellenic Highspeed αποτελεί ένα 
πλοίο κόσμημα που προσφέρει τη μοναδική 
εμπειρία γρήγορου και πολυτελούς ταξιδιού, 
αναπτύσσοντας ταχύτητα μέχρι και 35 κόμ-
βους εξυπηρετώντας το δρομολόγιο: Ραφή-
να – Τήνος – Μύκονος – Πάρος – Ίος – Σα-
ντορίνη».

Ακόμα, η «Hellenic Seaways» σημειώνει ότι, 
έχοντας περάσει στην αναπτυξιακή περίοδο, 
υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και προχωρά σε 
νέες επενδύσεις. Τονίζει επίσης, ότι περισ-
σότερα από 2 εκατ. ευρώ, από ίδια κεφά-
λαια, ήταν η επένδυση της εταιρείας για το 
«Hellenic Highspeed». Η επισκευή έγινε στη 
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, 

απασχολώντας περισσότερα από 70 άτομα 
κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών που 
διήρκεσε η σχετική διαδικασία. 

Σημειώνουμε ότι το πλοίο αναχωρεί από τη 
Ραφήνα στις 7:15 το πρωί και μέσω των λι-
μανιών Τήνου και Μυκόνου θα φθάνει στην 
Παροικιά στις 10:30 και θα αναχωρεί στη συ-
νέχεια για Ίο και Σαντορίνη. Το μεσημέρι, στις 
3:20 θα αναχωρεί από Πάρο για Μύκονο και 
Τήνο, και θα φτάνει στη Ραφήνα στις 7:15 το 
βράδυ.

Τέλος, το πλοίο έχει ναυπηγηθεί το 1997 
στην Ιταλία, έχει μήκος 100 μέτρα και πλάτος 
17 μέτρα, αναπτύσσει ταχύτητα 35 κόμβων, 
φιλοξενεί 724 επιβάτες σε αεροπορικού τύ-
που ανακλινόμενα καθίσματα, εκ των οποίων 
50 θέσεις VIP, το γκαράζ του έχει χωρητι-
κότητα 165 οχημάτων και έχει πλήρωμα 60 
ατόμων.

Μνήμη 
Μάρκου 
Ξενάριου

Ο Αστέρας Μαρμάρων τιμώντας τη μνήμη 

του παλιού του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή 

Μάρκου Ξενάριου, διοργανώνει ποδοσφαιρι-

κή συνάντηση στο γήπεδό του με την ομάδα 

παλαιμάχων, τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2016, στις 

6.30 μ.μ.

Αναστολή 
απεργίας ταξί

Ένα μείζον πρόβλημα 
που πήγε να δημιουργη-
θεί λίγες μέρες πριν τον 
εορτασμό του Πάσχα, με 
την απεργία των ταξί της 
Πάρου, φαίνεται να έφτα-
σε στο τέλος του, αν και 
εφόσον οι λιμενικές 
και αστυνομικές αρχές 
σταθούν στο ύψος των 
περιστάσεων.

Σύμφωνα με αποκλει-
στικό δημοσίευμα της 
ηλεκτρονικής έκδοσης της 
Φ.τΠ. στις 23 Απριλίου 2016, οι οδηγοί ταξί στο νησί μας προσανατολί-
ζονταν σε απεργιακές κινητοποιήσεις τις ημέρες του Πάσχα.

Όπως γράφτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας «[…] 
η αγανάκτηση από την «αδυναμία» των αρμοδίων αρχών να ελέγξουν 
την ασύδοτη συμπεριφορά ορισμένων εκπρόσωπων των εταιρειών 
ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, θα οδηγήσει τους επαγγελματί-
ες των ΤΑΞΙ να απεργήσουν τις ημέρες της Μ. Εβδομάδας. Σύμφωνα 
με έγκυρες πληροφορίες μας, οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ της Πάρου, έχουν 
ενημερώσει τη λιμενική αρχή, την αστυνομική διεύθυνση του νησιού, 
καθώς και το δήμο, ότι αν δεν δοθεί άμεση λύση του χρόνιου προβλή-
ματος που αντιμετωπίζουν στην πιάτσα των ταξί της Παροικιάς, θα 
προβούν σε απεργιακή κινητοποίηση.

Είναι μεγάλη ανάγκη όλες οι  αρμόδιες υπηρεσίες άμεσα να πάρουν 
μέτρα για να μην φτάσουμε σε μια τέτοια εξέλιξή που θα είναι ένα 
σοβαρό πλήγμα στην τουριστική ταυτότητα της Πάρου λίγο πριν την 
έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου».

Το βράδυ της Δευτέρας 25ης Απριλίου, έπειτα από συζητήσεις έγινε 
γνωστό ότι η απεργία δε θα πραγματοποιούνταν.

Από το σύλλογο των οδηγών ταξί δημοσιοποιήθηκε η παρακάτω ανα-
κοίνωση:

«Ο σύλλογος επαγγελματιών οδηγών ταξί Πάρου, έπειτα από αλ-
λεπάλληλες συναντήσεις  που είχε με τις αρμόδιες αστυνομικές και 
λιμενικές αρχές και με το δήμο Πάρου, αποφασίζει την αναστολή της 
προαναγγελθείσας απεργιακής κινητοποίησης, κατά την διάρκεια της 
Μ. Εβδομάδας.

Οι σαφείς υποσχέσεις όλων των αρμόδιων φορέων για την τήρηση 
της νομιμότητας στο λιμάνι, αλλά και η κοινωνική ανάγκη για την εξυ-
πηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών του νησιού, μας οδήγησε σε αυτή 
την απόφαση, να αναβάλλουμε τις απεργιακές μας κινητοποιήσεις, εν 
μέσω Πασχαλινών διακοπών, για να μην πλήξουμε τον τουριστικό κλά-
δο και την εικόνα της Πάρου μας. Αναμένουμε την άμεση πραγματο-
ποίηση των υποσχέσεων από τις αστυνομικές και λιμενικές Αρχές του 
τόπου μας.

Ευχόμαστε καλό Πάσχα σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές 
ομάδες του νησιού μας και είμαστε έτοιμοι με χαμόγελο, όπως πάντα, 
να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες και τους συμπολίτες του νησιού 
μας, αλλά και αποφασισμένοι να προβούμε σε πιο εκκωφαντικές και 
δυναμικές κινητοποιήσεις, αν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα».
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Σωτηρία 
μέσω 
ήττας…

Την ήττα με 3-2 στο δημοτικό 
στάδιο Πάρου γνώρισε ο ΑΟΠ, 
σε αγώνα για τον όμιλο παραμο-
νής της Α’ ΕΠΣΚ. Ο ΑΟΠ παρά την ήττα 
του έχει σωθεί μαθηματικά, αφού τον 
ευνόησαν τα αποτελέσματα των υπολοί-
πων αγών.

Η ομάδα της Παροικιάς δεν άξιζε την 
ήττα στον αγώνα με το Φιλώτι, καθώς 
ήταν φιλότιμη, προσπάθησε και γύρισε 
το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά 
ένα αυστηρό πέναλτι που δόθηκε λίγο 
πριν τη λήξη της συνάντησης από το δι-
αιτητή κ. Γ. Ρούσσο, την οδήγησε να δει 
τους Ναξιώτες να κερδίζουν τους τρεις 
πόντους.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώ-
να και λίγο έλειψε να προηγηθεί με τον 
Αρκουλή στο 26ο λεπτό. Η ομάδα της 
Νάξου όμως ήταν αυτή που άνοιξε το 
σκορ, όταν ο Σταματίου που ξεχύθηκε 
στην αντεπίθεση πέρασε ωραία την μπά-
λα πάνω από τον  Παριανό τερματοφύ-
λακα Βασιλάρη, γράφοντας το 0-1. Στη 
φάση ο Σταματίου τραυματίστηκε από 
τη σύγκρουση με τον Παριανό τερματο-
φύλακα, αλλά μετά τις πρώτες βοήθειες 
συνέχισε τον αγώνα κανονικά και τελικά 
ήταν ο δήμιος της ομάδας μας.

Στο 44ο λεπτό το Φιλώτι πέτυχε το 
0-2 όταν ο Κωττάκης με κεφαλιά έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα μας, αφού πρώρα 
άλλη κεφαλιά του Σταματίου είχε σταμα-
τήσει στο δοκάρι της Παριανής ομάδας.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΑΟΠ μπήκε πιο 
αποφασισμένος στον αγωνιστικό χώρο 
και μέσα σε τρία λεπτά μείωσε σε 1-2 
με σουτ από απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Χατζία. Στη συνέχεια το Φιλώτι είχε 
δοκάρι στο 66ο λεπτό με το Νταή και στο 
74ο λεπτό η Παροικιώτικη ομάδα έφερε 
τον αγώνα στα ίσια με σουτ του Νίκα. Και 
ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα 
τελειώσουν ισόπαλες τον αγώνα ήρθε η 
φάση του 89ου λεπτού, όπου με εύστο-
χη εκτέλεση πέναλτι του Σταματίου, η το 
Φιλώτι πήρε τη νίκη με 2-3.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: Βασιλάρης, Σένκα, Τσούκε, Δε-

λημπαλταδάκης, Μπαρμπαρήγος, Χατζία, 
Αρκουλής, Κληρονόμος (Κ. Π. Σαρρής),  
Τσόκα (Πρίφτης), Τριανταφυλλίδης, Νί-
κας.

Φιλώτι: Ξένος, Μακρυμανώλης, Βε-

ρεσόγλου, Ρεγγινίδης, Εζεμπαέγκμπου 
(Μπόσκου), Πράσινος, Σταματίου, Νταής, 
Κωττάκης, Σαντέ, Σκοπελίτης (Μεμλίκα).

Διαιτητής: Γ. Ρούσσος (με μικρολά-
θη), με βοηθούς την κ. Μαργαρίτη (καλή) 
και τον κ. Μουτάφη (άριστο).

Νταμπλούχος ο Πανθηραϊκός
Πανάξιος νταμπλούχος Κυκλάδων εί-

ναι από το περασμένο Σάββατο ο Παν-
θηραϊκός, όπου στον τελευταίο αγώνα 
πρωταθλήματος για τον όμιλο ανάδειξης 
του πρωταθλητή ΕΠΣΚ διέσυρε τον Παν-
ναξιακό με 7-1.

Όμως, αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία 
για την ομάδα της Σαντορίνης, είναι 
ότι χειροκροτήθηκε σε όλες τις Κυκλά-
δες ως η ανώτερη ομάδα φέτος. Χωρίς 
υπερβολή ο φετινός Πανθηραϊκός είχε 
διαφορά κατηγορίας απ’ όλες τις υπό-
λοιπες ομάδες και οι ευχές όλων των 
φίλων του ποδοσφαίρου στις Κυκλάδες 
τον συνοδεύουν στην προσπάθεια που 
θα κάνει στους αγώνες μπαράζ με τους 
πρωταθλητές άλλων ποδοσφαιρικών 
ενώσεων για την άνοδό του στην Γ’ εθνι-
κή κατηγορία.

Αποτελέσματα
Όμιλος πρωταθλητή
Πανθηραϊκός – Πανναξιακός 7-1
Μύκονος – Θύελλα Καμαρίου 0-1

Βαθμολογία (τελική)
1. Πανθηραϊκός 33
2. Μύκονος 22
3. Θύελλα 16

4. ΑΟ Σύρου 11
5. Πανναξιακός 11
6. Άνω Μερά 3

Όμιλος παραμονής
ΑΟΠ – Φιλώτι 2-3
Πάγος – Ανδριακός 5-1
Πανσιφναϊκός – Παμμηλιακός 2-1

Βαθμολογία (8 αγωνιστικές)
1. Φιλώτι 24
2. ΑΟΠ 16
3. Πάγος 14
-------------------------
4. Μήλος 9
-------------------------
5. Ανδριακός 8
6. Σίφνος 6

Β’ ΕΠΣΚ (τελική)
1. Λάβα 28
2. Αίας Σύρου 26
-------------------------
3. Μαρπησσαϊκός 24
--------------------------
4. Καρτεράδος 16
5 ΠΑΣ Νάξου 15
5. Σέριφος 5
6. Τραγαία 3
ΣΗΜ: Ο Μαρπησσαϊκός θα διεκδι-

κήσει την άνοδό του στην Α’ κατηγορία 
ΕΠΣΚ σε αγώνα με τον τέταρτο της βαθ-
μολογίας του ομίλου παραμονής στην Α’ 
ΕΠΣΚ. Σε περίπτωση που ο Πανθηραϊκός 
κερδίσει την άνοδό του στην Γ’ εθνική 
κατηγορία, τότε και οι δύο ομάδες (Μαρ-
πησσαϊκός – 4ος ομίλου παραμονής), θα 
αγωνιστούν στην Α’ ΕΠΣΚ. 

6ος ποδηλατικός γύρος 
Πάρου

Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου καθώς και την υποστήριξη του δήμου Πάρου, της ΚΔΕΠΑΠ, των τοπικών 
δημοτικών-τοπικών κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, θα διοργανώ-
σει για έκτη χρονιά τον ποδηλατικό γύρο Πάρου στις 5 Ιουνίου 2016.

Η συνολική απόσταση του ποδηλατικού γύρου Πάρου θα είναι 61 χιλιόμετρα, με 
τη διαδρομή να διέρχεται από όλα τα χωριά της Πάρου. Ο ποδηλατικός γύρος θα 
δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν με το ποδήλατό τους τις 
ομορφιές του νησιού. Το πρόγραμμα της 5ης Ιουλίου έχει ως εξής:

07:30 Έναρξη λειτουργίας γραμματείας στο λιμάνι της Αλυκής, Παρουσίες – πα-
ραλαβή αριθμών και τεχνικός έλεγχος.

09:00 Έναρξη ποδηλατικού γύρου. Προεκκίνηση: 11 χλμ. (μέχρι τη Παροικιά οι 
συμμετέχοντες θα πηγαίνουν όλοι μαζί). Αγωνιστικό μέρος: 60 χλμ. Διαδρομή: Αλυκή 
(αφετηρία) – Παροικιά – Νάουσα – Υστέρνι – Κώστος – Λεύκες – Πρόδρομος – 
Μάρμαρα – Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι – Λογαράς – Δρυός - Άσπρο Χωριό – Αγκαι-
ριά – Πούντα - Βουτάκος - Αλυκή (τερματισμός)

13:30 Βραβεύσεις νικητών
Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα αντοχής έχουν όλοι όσοι είναι ηλικίας 15 ετών 

και άνω. Ο ποδηλατικός γύρος Πάρου με ποδήλατα δρόμου απευθύνεται σε ποδη-
λάτες που βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση και δεν έχει το χαρακτήρα ποδη-
λατοβόλτας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση η εγγραφή των ενδια-
φερομένων θα γίνεται και μέσω ηλεκτρονικής φόρμας έως και 30/5/2016 και μέχρι 
τις 24:00. Η συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά δεν 
είναι απαραίτητο να είναι υπογεγραμμένη. Δηλαδή, συμπληρώνεται τα στοιχεία σας 
αποστολή στο poparou@gmail.com και υπογράφεται τη ημέρα του αγώνα.

Οι κατηγορίες των αγωνιζόμενων είναι: Έφηβοι: 15 – 18 ετών, Α1: 19 – 29 ετών, 
Α2: 30 – 39 ετών, Α3: 40 – 49 ετών, Α4: 50 – 59, Α5: 60 + και κατηγορία γυναικών

Μετά τη λήξη του ποδηλατικού γύρου, θα γίνουν οι απονομές σε όλες τις κατηγο-
ρίες, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα. Ο πρώτος κάθε κατηγορίας θα παραλά-
βει κύπελλο. Οι 6 πρώτοι του αγώνα σε κάθε κατηγορία θα βραβευθούν (μετάλλια 
οι 3 πρώτοι και έπαινο οι υπόλοιποι 3). Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν 
αναμνηστικό δίπλωμα.

Σημειώνουμε ότι στις δηλώσεις συμμετοχής που θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής 
φόρμας, πρέπει όλα τα ζητούμενα στοιχεία να δηλώνονται υποχρεωτικά. Αν υπάρ-

χουν παραλήψεις, η συμμετοχή δε γίνεται δεκτή. Ακόμα, για τη συμμετοχή ανηλίκων 
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το γονέα με θεωρημένο από δη-
μόσια υπηρεσία το γνήσιο της υπογραφής, ενώ η υπεύθυνη δήλωση απαιτείται και 
για τη συμμετοχή των ενηλίκων. Η υπεύθυνη δήλωση θα υπάρχει στο www.poparou.
gr και θα παραδίδεται στη γραμματεία την ημέρα του αγώνα. Ως επιβεβαίωση έγκρι-
σης της συμμετοχής θα ενημερώνεστε από τη λίστα συμμετοχών που θα αναρτάται 
στο www.poparou.gr και στη σχετική σελίδα του συλλόγου στο facebook.

Επίσης, για τον ποδηλατικό γύρο Πάρου υπενθυμίζεται ότι η χρήση κράνους είναι 
υποχρεωτική, ακόμα και στις επίσημες προπονήσεις (π.χ. ζέσταμα ή αναγνώριση δια-
δρομής πριν και μετά τον αγώνα), με το ποδήλατο και τον εξοπλισμό του να βρίσκο-
νται σε καλή κατάσταση. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν τον Κ.Ο.Κ. 
(ιδιαίτερα η τήρηση της διπλής διαχωριστικής γραμμής). Οι συμμετέχοντες παίρνουν 
μέρος στον αγώνα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Οι διοργανωτές δε φέρουν 
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα, φθορές ή απώλεια αγωνιστικού υλικού, 
ενδυμάτων κλπ. Το κόστος συμμετοχής είναι 5 ευρώ, ενώ για οτιδήποτε δεν προ-
βλέπεται από την προκήρυξη, οι διοργανωτές αποφασίζουν επί τόπου και τελεσίδικα 
και έχουν το δικαίωμα τροποποίησης του αγώνα και τη σύμπτυξη κατηγοριών.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες είναι: 6937147771 - 
6977630512 – 6987985737.
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Μάχη με τις δυσκολίες, τις αναποδιές και τις όποιες καθυστερήσεις, δίνουν τα 
συνεργεία της ΙΝΤΡΑΚΑΤ αφού η ημερομηνία παράδοσης των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων του νέου αεροδρομίου είναι καθορισμένη. Αμέσως μετά το Πάσχα 
οι ρυθμοί των συνεργείων θα εντατικοποιηθούν και αν χρειαστεί θα δουλεύουν 
και υπό το φως των προβολέων. Στο ίδιο ασφυκτιό χρονικό περιθώριο θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν και τα έργα κατασκευής της οδού πρόσβασης που γίνονται 
με τη συμμετοχή του δήμου Πάρου. Η «Φωνή» θα συνεχίσει να παρακολουθεί 
και θα σας ενημερώνει για την εξέλιξη των έργων μέχρι την έναρξη λειτουργίας 
του νέου αεροδρομίου της Πάρου, όπως εξ’ άλλου έκανε από τον έναρξη της 
κατασκευής του.
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ο χρόνος
περνάει...

εσύ θα
είσαι µέσα;

Δέσμευση Σπίρτζη 
για λειτουργία 
αεροδρομίου στις 
15 Ιουλίου 

Ο υπουργός μεταφορών, υποδομών και δικτύων, κ. Σπίρτζης, συνοδευόμενος από 
το διοικητή της ΥΠΑ, κ. Κων/νο Λιντζεράκη, επισκέφθηκαν τη Μ. Τρίτη 26/4,  το νέο 
αεροδρόμιο Πάρου.

Τον κ. υπουργό και τη συνοδεία του υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κω-
βαίος, ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμα-
λένιος κ.α.

Ο κ. Σπίρτζης κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου υπο-
στήριξε ότι έως τις 15 Ιουλίου 2016 θα ξεκινήσει η έναρξη λειτουργίας του νέου 
αεροδρομίου. 

Ακόμα, ο κ. Σπίρτζης δήλωσε ότι από τον Οκτώβριο 2016 θα επεκταθούν οι κτι-
ριακές υποδομές, ενώ σε δύο χρόνια θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή 
κτιριακών εγκαταστάσεων 8000 τ.μ.


